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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 30. BŘEZNA 2022 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu

doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.  

Mgr. Michaela Falátková, Ph.D. 

Ondřej Kříž 

doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 

PhDr. Milan Pech, Ph.D. 

doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D. 

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Mgr. Karolína Štauberová  

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 

Tereza Wiendlová  

Bc. Zdeněk Barták

 

Omluvení členové senátu 

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

 

Hosté

Ing. Luděk Knorr – tajemník 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. – děkan  

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.– proděkan pro 

studium 

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. – proděkanka pro 

zahr. vztahy 

 

Mgr. Klára Kudlová, Ph.D. – proděkanka pro 

rozvoj a vnější vztahy 

Mgr.  Eliška Vrbová   

ThLic. Marie Benáková 

Mgr. Václav Sojka 

PhDr. Jana Jansová, Ph.D. 

Tereza Karmazínová– zapisovatelka 

ZÁPIS

Zahájení, určení skrutátorů a členů volební komise 

Prof. Vlnas zahájil zasedání ve 14.05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Připomněl 
situaci na Ukrajině a požádal kol. Brože o zahájení zasedání modlitbou.  

Byli navrženi a tichým souhlasem schváleni skrutátoři a členové komise pro tajné hlasování.  
 

Schválené usnesení: AS KTF UK určil skrutátory a volební komisi pro tajné hlasování 

(skrutátoři: Ondřej Kříž, Tereza Wiendlová; členové komise: Ondřej Kříž, Tereza Wiendlová; 
předseda komise: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.). 

Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 

1. Zahájení, určení skrutátorů a členů volební komise 

2. Schválení programu zasedání 
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 23. února 2022 

4. Ukončení členství kol. Jiřího A. Čepeláka a uvedení kol. Zdeňka Bartáka do AS KTF 
5. Vystoupení děkana a členů kolegia 

6. Změna pravidel pro přiznávání stipendií 



 

– 2 – 

 

7. Promemoria: principy samosprávy a řízení KTF 

8. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 (druhé kolo) 
9. Složení Vědecké rady KTF UK 

10. Různé 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

K zasedání se připojil ve 14:16 kol. Barták.  

Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 23. února 2022 

Sen. Vlnas konstatoval, že zápis byl rozeslán a připomínky senátorů a senátorek do něj byly 

zapracovány. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 2. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK konaného dne 
23. 2. 2022. 

Ukončení členství kol. Jiřího A. Čepeláka a uvedení kol. Zdeňka Bartáka do AS KTF 

Sen. Vlnas informoval o přerušení studia sen. Čepeláka ke dni 2.3. 2022, tudíž i automatickém 

pozbytí členství v AS KTF UK. Tuto událost kol. Čepelák avizoval již předem. Dle jednacího 

řádu senátu nastupuje na jeho místo v pořadí první náhradník za studentskou kurii kol. Barták. 
Nový člen AS KTF UK byl přivítán sen. Vlnasem. Tato skutečnost byla následně schválena 

usnesením (viz níže). 

Sen. Vlnas navrhl přesunout volbu člena předsednictva AS KTF UK, ze studentské komory, na 

příští zasedání senátu, které se uskuteční 27. 4. 2022. Tento návrh byl přítomnými senátory přijat.   

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK konstatoval ukončení členství kol. Jiřího A. Čepeláka a uvítal 

kol. Zdeňka Bartáka jako nového člena studentské komory AS KTF. AS KTF vyslovuje vřelé 
poděkování kol. Jiřímu A. Čepelákovi za aktivní působení v senátu a předsednictvu. 

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Sen Vlnas vyzval děkana Novotného a členy kolegia děkana, aby informovali zasedání o 

aktuálním dění na fakultě.  

Děkan prof. Novotný sdělil, že rektorka spolu se svým kolegiem zahájila aktivity, jež si žádají 
součinnost vedení KTF UK. Jsou vytvářeny různé expertní skupiny i koncepční dokumenty. Je to 

poměrně velký objem práce. 

Při příležitosti výjezdního zasedání rozšířeného kolegia rektorky zahájil děkan Novotný jednání 
ohledně řešení prostorových potřeb fakulty. Rektorka přislíbila, že v první fázi rektorát provede 

inventuru univerzitních objektů, zda by mezi nimi byl takový, který by byl vhodný pro KTF UK. 
Děkan také znovu hovořil s rektorkou a s Českou biskupskou konferencí o potřebě řešit kolizi 

autonomie církví a autonomie vysokých škol, respektive kanonických a civilních norem. Vláda 

má smlouvu mezi Českou republikou a Svatým stolcem ve svém programovém prohlášení, konají 
se v tom první kroky. KTF UK nyní musí být trpělivá, k formulaci příslušné pasáže by dle daných 

příslibů měla být přizvána.  
Velký kancléř arcibiskup Dominik Duka uspořádal na počest nové paní rektorky večeři za účasti 

představitelů univerzity a tří dalších biskupů. Za fakultu bylo pozváno kolegium děkana.  

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy schválila doplnění akreditace doktorského 
studijního programu Církevní a obecné dějiny o spolupráci naší fakulty s Historickým ústavem 
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Akademie věd. Je to první spolupráce tohoto druhu. Děkan poděkoval garantovi oboru prof. 

Petrovi Kubínovi i všem dalším, kdo na této věci pracovali. 
Probíhá příprava kurzů CŽV pro další akademický rok. Na dubnovém zasedání rozšířeného 

kolegia děkana bude diskutováno nové opatření děkana k této agendě, včetně kritérií pro 
stanovování cen kurzů a způsobu odměňování vyučujících. Pokračují práce, které umožní 

podávání přihlášek do CŽV/U3V prostřednictvím studijního informačního systému a jejich 

spárování s platbami evidovanými v ekonomickém systému. 
Děkan dále konstatoval, že několik zaměstnanců fakulty onemocnělo v posledních dvou týdnech 

covidem. Vybídl k dodržování předepsaných pravidel i ke zvýšené dobrovolné obezřetnosti.  
Informoval o vydání pěti opatřeních děkana, která jsou již publikována a týkají se působnosti 

tajemníka, proděkanů, vedoucích kateder, organizačního řádu děkanátu a hospodaření 

s grantovými prostředky.  
 

Proděkan pro studium informoval o meziročním poklesu počtu uchazečů přihlášených v 1. kole 
přijímacího řízení, který je odlišný v jednotlivých oborech. Garanti se vyjádřili k možnosti, že by 

děkan uplatnil ustanovení Řádu přijímacího řízení o upuštění od přijímacích zkoušek. Garanti pěti 

programů (T, NBT, NMT, MAE, MDE) se vyslovili pro tuto možnost s ohledem na pedagogický, 
psychologický, finanční a strategický význam vyššího počtu zapsaných studentů. Garanti tří 

programů (BU, MU, BDE) si přijímací řízení přejí s ohledem na prestiž oboru, úroveň studentů a 
výuky, úbytek méně kvalitních studentů během 1. ročníku a možnost chápat přijímačky jako 

prezentaci fakulty. Děkan garantům vyhoví. 

Na RUK probíhá aplikace nové zákonné úpravy pro zajištění studia “freemoverů” a nových 
uchazečů o studium z Ukrajiny (podmínky pro přijetí, jazyková příprava na ÚJOP, finanční 

podpora studentů, kapacity pro přijímání vědeckých pracovníků na UK, nostrifikace již 
dosaženého vzdělání). 

Sen. Falátková se otázala proděkana Brože, zda by se termín pro podání přihlášek na KTF nemohl 

posunout na konec března, kvůli možnému navýšení počtu studentů do bakalářských a 
magisterských studií. Proděkan Brož odpověděl, že tato připomínka může být následně 

prodiskutována, tato varianta byla již v minulosti použita a k změně nedošlo, ale pokud se změní 
společenská situace, mohlo by být toto řešení výhodné. Proděkanka Jarošová dodala, že toto 

posunutí nemělo v minulosti žádný dopad na navýšení počtu studentů.  

 
Proděkanka pro zahraničí informovala o tom, že v rámci zahraniční agendy byla řešena převážně 

agenda spjatá se situací na Ukrajině. Na webových stránkách KTF byly zveřejněny informace 
týkající se pomoci Ukrajině. Následně děkan odeslal dopis studentům, týkající se podpory ze 

strany fakulty. Na webových stránkách bylo rovněž zveřejněno prohlášení ruských studentů o 

solidaritě s ukrajinskými spolužáky. Někteří ze studentů své postoje deklarovali i prostřednictvím 
médií. Zástupci fakulty v této věci vystoupili na shromáždění Kampus Dejvice. Byla uspořádána 

finanční sbírka pro Ukrajinu, jejím výsledkem byl účelový dar KTF určený pro Charitu Česká 
republika v hodnotě 20 100 Kč; stejně tak proběhla sbírka zdravotnických potřeb. Dobrovolníci z 

KTF se zapojili do pomoci v rámci UK, která centralizuje veškeré informace týkající se pomoci 

finanční a ubytování, zabezpečuje psychologickou poradnu atd. Bylo vydáno mimořádné 
stipendium pro studenty z Ukrajiny, kteří jsou studenty denního studia na KTF. Proběhlo setkání 

děkana, proděkanky Jarošové, ing. Fatkové a dr. Sládečka se studenty z Ukrajiny a Ruska, kterým 
byla nabídnuta pomoc. Se studenty z Ukrajiny a Ruska byla následně uzavřena stipendia pro 

pomvědy na činnosti, které souvisejí s činností KTF. U státních občanů Ukrajiny a osob s trvalým 
pobytem na Ukrajině bylo pozastaveno vyměřování poplatků za delší studium. U studentů s již 

vyměřeným poplatkem, který není uhrazen, je pozastaveno jeho vymáhání. Děkan KTF adresoval 

mail děkanovi Filozofické a teologické fakulty Katolické univerzity ve Lvově s nabídkou pomoci. 
Odpovědí bylo, že v této chvíli nemají speciální potřeby, nýbrž pouze obecné, vyplývající 

z celkové situace. V koordinaci s RUK jsme byli informováni o možnostech případného přijímání 



 

– 4 – 

 

Ukrajinců v pozici freemovers, v režimu uchazečů o řádné dodatečné přijímací řízení (čl. 8 ŘPŘ) 

a uchazečů o přijetí za odlišných podmínek (§ 49 odst. 3 ZVŠ). Děkan adresoval dopis velvyslanci 
Ukrajiny a generálnímu vikáři řeckokatolického apoštolského exarchátu v této věci. Další dopis 

děkan adresoval Ústavu jazykové a odborné přípravy s nabídkou spolupráce na úrovni prostor 
poskytnutých pro jazykovou výuku Ukrajinců (předběžná jednání).  

V rámci zahraniční agendy byla vyhlášena výběrová řízení v rámci Fondu mobility a programu 

Erasmus+. Termíny byly stanoveny na konec března. K účasti byli vyzvání všichni interní 
pedagogové a jejich studenti. O výsledcích a počtech úspěšných studentů a vědeckých pracovníků 

bude senát zpraven na příštím zasedání. V průběhu LS na fakultu zavítají kolegové z Polska 
(Katowice a Opole) a kolegyně ze Slovenska (Bratislava a Trnava). 

  

Proděkanka pro vnější vztahy informovala o organizaci symbolického aktu Kytice pro Ukrajinu, 
organizaci sbírky zdravotnického materiálu pro Ukrajinu, zajištění součinnosti s akcemi 

pořádanými Kampusem Dejvice, kontaktování tiskových médií za účelem zveřejnění informací o 
našich ruských studentech a o jejich prohlášení.  V týdeníku A2 vyjde článek realizovaný naší 

bývalou studentkou Zuzanou Markovou. Zájem projevil i Katolický týdeník.  

Dále informovala o: 

● organizaci a propagaci fakultní pouti  
● organizaci studentské stáže v časopisu Doxa  
● koncipování prezentace KTF na Veletrhu vědy v červnu 2022  
● organizaci setkání vedoucích kateder s oddělením PR 

Časopis Vesmír otiskl třístránkový článek o našem byvším děkanovi, prof. Ludvíku 

Armbrusterovi.  

Usilujeme o možnosti umístit banner na děkanský balkónek. 
 

Proděkan pro vědu nebyl na zasedání AS KTF UK přítomen, místo něj informoval děkan Novotný 
o následujících bodech:  

● jednání VR KTF per rollam ve věci Cooperatio (17.–25. 3. 2022) 
– projednány záměry rozvoje čtyř vědních oblastí  
– odesláno na RUK 
– bude jednání s pracovníky RUK o vhodné strategii řízení projektu na úrovni 

fakulty 
● proběhla informační schůzka o odměňování řešitelů projektů (tajemník, vědecké oddělení, 

zájemci o granty) 
● připravují se motivační nástroje pro rozvoj vědy (z prostředků Cooperatio) 
● připravuje se novela opatření děkana o procesech ediční činnosti na KTF 
● probíhá soutěž Monografie UK nominace (do 31. 3. 2022) 

– vybráno 6 monografií za rok 2020 do prvního kola 
– z nich budou nominovány 4 

● projekty GA ČR (do 7. 4.): připravuje se 5 projektů 
● program PRIMUS (do 20. 4.): budou podány patrně 3 projekty, z nich dva mezinárodní 
● projekty NAKI (do 28. 4.): budou podány patrně 3 projekty 

– je vhodné nominovat hodnotitele NAKI za KTF (do 29. 4.) – každý navrhuje sám 

sebe 
● projekty GA UK: 4 projekty přijaty k financování 

 
Tajemník konstatoval, že přeinstalace počítačů do nové sítě UKNET je téměř hotová. Do konce 

března má být většina pracovních stanic a notebooků přeinstalovaná. Všechny síťové tiskárny 
jsou již v nové síti. Začátkem dubna proběhne přeinstalace počítačů v učebnách. 

Dále informoval o tom, že rozpočet univerzity se připravuje a rozpis by mohl být schválen  
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1. 4. 2022. V prvních číslech by měl být k dispozici na konci dubna. Nyní se schvalují změny 

principů (změny pouze v částkách na rektorátní úrovni). Rozpočet pro rok 2023 by měl být 
schválen do konce června 2022, aby byl předvídatelný. 

Tabulková část Zprávy o hospodaření za rok 2021 je hotova. Termín pro odevzdání kompletní 
VZH, včetně schválení senátem fakult je rektorátem stanoven na 30. 4. 2022. 

Tak jako v minulých letech i letos je nabízena možnost projednání tabulkové části se zástupci 

senátu v předstihu před zasedáním, aby pak už na dubnovém zasedání došlo k hladkému 
projednání a schválení zprávy. Zájemci z řad členů senátu nechť se hlásí tajemníkovi, který 

uspořádá setkání. 
Zhodnocování volných finančních prostředků fakulty. Vzhledem k výši úrokových sazeb byla 

využita nabídka KB a.s. pro uložení volných prostředků na termínovaný vklad s úrokovou sazbou 

4,1 %, na který byl deponován volný zůstatek fondů fakulty ve výši 15 mil Kč na 6 měsíců. Dále 
je k dispozici spořící účet s měsíční výpovědní lhůtou, kam budou ukládány další volné prostředky 

(cca 10 mil. Kč) s úročením 3,23 %. Tímto by mělo dojít k výnosům 0,5 mil. Kč za rok 2022. 
Na úrovni tajemníků univerzity se aktuálně řeší tato témata: 

● podpora studentů z Ukrajiny a Ruska 
● podpora uprchlíků – nabídka studia, stáží (studentům i pedagogům) 
● oznamování podezření z porušení zákona (whistleblowing); univerzita připravila sběrný 

formulář a nastavila proces sběru a hodnocení oznámení  
● odměňování pracovníků fakulty z iniciativy rektorátu – bude jednotné a centralizované 
● kybernetická bezpečnost – jedna z priorit nového vedení UK a nutnost řešení na fakultách 

zejména s ohledem na narůstající útoky a mnohem vyšší rizika pro UK 
● příprava zakázky na ekonomický informační systém (EIS) pokračuje a relativně nás dost 

zatěžuje (1 den v týdnu) 
● příští (dubnové) jednání se bude věnovat úvazkům na univerzitě, vnořování a vytěžování 

napříč fakultami 
 
Sen. Vlnas poděkoval děkanovi a kolegiu a otevřel rozpravu k tomuto tématu. Sen. Kříž požádal 

proděkanku Kudlovou o upřesnění informací ohledně umístění vlajky na děkanský balkonek, 
který náleží pražskému arcibiskupství. Proděkanka Kudlová odpověděla, že arcibiskupství má 

koncepci, jak nakládá se svými budovami, a explicitní přihlášení se k jakémukoliv státu je patrně  

nepřijatelné. Sen. Kříž dodal, že na AP paláci je umístěna vlajka Ukrajiny. Děkan Novotný 
informoval, že vnější plášť budovy KTF není v gesci fakulty, totéž platí o tzv. děkanském 

balkonku, který není děkanský, protože není v nájemní smlouvě.  
Sen. Kříž promluvil o fakultních poutích v souvislosti s arcibiskupským seminářem, pro budoucí 

plánování účasti by uvítal termíny konání nadcházejících poutí. Proděkanka Kudlová 

informovala, že tyto termíny budou zařazeny do harmonogramu fakulty.  
Usnesení bylo přijato tichým souhlasem. 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace děkana KTF UK a členů kolegia 
děkana.  

V 15:14 opustila zasedání sen. Falátková 

Schválení změny pravidel pro přiznávání stipendií  

Sen. Vlnas poděkoval legislativní komisi, která k tomuto bodu přistoupila velice zodpovědně a 

projednala jej ve zkráceném řízení. Tato změna vznikla, aby urychlila a usnadnila udělování 
stipendií zejména studentům, kteří jsou postiženi i hmotně v souvislosti se situací na Ukrajině. 

Následně předseda senátu předal slovo děkanu Novotnému 

Děkan Novotný poděkoval a sdělil, že změna tohoto vnitřního předpisu fakulty je motivována na 
prvním místě okolnostmi, které se dějí na Ukrajině a potřebou, aby se explicitně, ve vnitřních 
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předpisech fakulty, hovořilo o stipendiu, udělovaném v akutní tíživé situaci studenta. Potřeba 

zanést větu, která je citovaná v  dopise děkana, dala příležitost také k revizi předpisu jako 
takového. Zásadní změna se týká článku 7, který hovoří o stipendiu na podporu zahraničních 

studentů. 

Sen. Vlnas poděkoval, otevřel rozpravu k tomuto bodu a požádal o seznámení se stanoviskem 

legislativní komise. Sen. Štauberová sdělila, že legislativní komise se tímto bodem zabývala a 

připomínky byly zapracovány. Sen, Vlnas se otázal, zda legislativní komise shledala v návrhu 
nějaký problém, na což sen. Štauberová odpověděla záporně. Sen. Vlnas vyzval přítomné senátory 

a senátorky k hlasování o změně pravidel pro přiznávání stipendií. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Změnu pravidel pro přiznávání stipendií. 

Promemoria: principy samosprávy a řízení KTF 

Sen. Vlnas připomněl, že na minulém zasedání AS KTF UK se jednalo o materiálu, který byl 

podroben rozpravě a určité kritice. Po minulém zasedání, kdy byli senátoři a senátorky vyzváni k 
zaslání připomínek k tomuto bodu, se věnoval  redakci a zapracování těchto připomínek. Zaslal 

v předstihu děkanu Novotnému návrh upraveného znění.  

Děkan promluvil o materiálu promemoria, jehož smyslem je formulovat na počátku nového 
funkčního období děkana KTF transparentním způsobem pro informaci všem zainteresovaným 

principy, jimiž je fakulta řízena.  
Sen. Vlnas konstatoval, že promemoria není materiál závazný, ale může být brán spíše jako 

záznam dobré praxe, která zde již byla praktikována. Následně otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

Sen. Štauberová se otázala, jak bude tento dokument zveřejněn. Děkan Novotný odpověděl, že 
neměl v úmyslu tento dokument zveřejňovat striktně úřední cestou, ale pouze rozeslat těm, kteří 

se nějakým způsobem podílejí na diskusi a konečné podobě, tzn. senátu, kolegiu děkana a 
rozšířenému kolegiu děkana. Usnesení bylo přijato tichým souhlasem. 

 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí děkanem předložený text Promemoria: principy 
samosprávy a řízení KTF 

 
 V 15:30 zasedání opustil sen. Pech 

Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 (druhé kolo)  

Proděkan Brož informoval, že podmínky přijímacího řízení byly stanoveny stejné jako pro první 
kolo. Součástí tohoto dokumentu je stanovení termínu přijímacích zkoušek a náhradního termínu. 

Sen. Vlnas nechal hlasovat o tomto bodě.  

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 

2022/2023 (druhé kolo). 
 

V 15:33 se k zasedání opět připojila sen. Falátková 

Schválení složení vědecké rady KTF UK 

Děkan Novotný promluvil o vědecké radě KTF UK. Dosavadním členům VR končí mandát  

31. 3. 2022, odtud tedy potřeba nové VR, jejíž ustanovení je pro děkana povinností ze zákona. 
Včetně děkana Novotného je vědecká rada složena z 21 členů. Všichni členové VR (mimo 

děkana) musejí být schváleni AS KTF UK. Činnost vědecké rady se soustředí především na 
habilitační a jmenovací řízení, rozhodování související s akreditacemi aj. Proto dbal děkan na to, 
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aby vědecká rada byla složena takovým způsobem, že osobnosti, které v ní budou zahrnuty, budou 

reprezentovat obory pěstované na KTF. VR KTF se má podle návrhu skládat z  9 členů z oboru 
teologie a filozofie, 7 členů z oboru dějin umění, 5 z oboru církevní dějiny a dějiny literatury. 

Všichni členové jsou přinejmenším habilitováni. Děkan dbal také na to, aby byli zastoupeni 
proděkani pro vědu a pro studium. Avizoval jednu změnu: místo doc. Oto Halamy, který je 

současně doktorandem KTF, navrhuje prof. PhDr. Petra Kaletu, Ph.D. z Katedry historie 

Pedagogické fakulty MU v Brně. To znamená, že vědecká rada by měla 11 profesorů a 10 docentů 
a pravidlo o minimálně jedné třetině externistů je také dodrženo.  

Sen. Vlnas otevřel rozpravu k tomuto bodu. Sen.Štauberová vznesla dotaz, zda obor teologie za 
KTF je zastoupen proděkanem Brožem. Děkan odpověděl, že z každého oboru z KTF jsou vždy 

tři zástupci a zbytek jsou externisté. Toto je tedy vědomé vykročení za hranice naší fakulty. Sen. 

Bartoň vyzdvihl výběr, tedy relativně vysoké zastoupení externistů a profesorů. Proděkanka 
Kudlová navrhla, aby časem bylo složení rady též genderově vyváženější. Sen. Bartoň zmínil 

možnost vykročení také do zahraničí pro eventuální budoucí složení VR. Sen. Vlnas vybídl 
hlasovací komisi k přípravě tajného hlasování. Hlasovalo 10 členů AS KTF UK, všichni navrženi 

členově VR byli schváleni.  

 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Vědeckou radu KTF UK v navrženém složení: 

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. Katedra biblických věd KTF UK (10 hlasů) 
prof. Martin Cajthaml, Ph.D. Katedra filozofie a patrologie CMTF UP (10 hlasů) 

doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil. Katedra systematické teologie a filosofie KTF UK (10 hlasů) 

prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. Katedra historie Pedagogické fakulty MUNI (9 hlasů) 
prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. Katedra církevních dějin a literární historie KTF UK (10 

hlasů) 
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU (9 hlasů) 

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění KTF UK (9 hlasů) 

prof. Martin Prudký, Dr. Katedra Starého zákona ETF UK (10 hlasů) 
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. Ústav dějin křesťanského umění KTF UK (10 hlasů) 

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. Katedra ošetřovatelství FZS UPCE (9 hlasů) 
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. Katedra církevních dějin a literární historie KTF UK (10 hlasů) 

prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury FF MUNI  

(9 hlasů) 
doc. Mgr. Robert Svatoň, Th.D. Katedra systematické teologie CMTF UP (10 hlasů) 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. Katedra teologických věd TF JU (9 hlasů) 
doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. Katedra církevních dějin a literární historie KTF UK  

(9 hlasů) 

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění KTF UK (10 hlasů) 
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc. Katedra dějin umění a estetiky UMPRUM (10 hlasů) 

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. Ústav dějin umění AVČR (10 hlasů) 
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. Katedra dějin umění FF UP (9 hlasů) 

prof. ThDr. Lubomír Žák Katedra systematické teologie CMTF UP (10 hlasů) 

Různé 

Sen. Vlnas požádal členy KD a děkana Novotného, aby své podněty, které přednesli na tomto 

zasedání, předali zapisovatelce nebo dr. Jansové pro potřeby zápisu. Také požádal členy 
studentské komory, aby se připravili na příští zasedání AS KTF UK, kdy bude třeba zvolit 

místopředsedu AS KTF UK za sen. Čepeláka, jehož členství v senátu skončilo.  
Sen. Bartoň informoval o plánované přednášce doc. Vojtíška z HTF, která se bude týkat působení 

sekty Sinčchondži. Při této příležitosti také vykomunikoval s bývalou studentkou KTF, která 

pobyla v této sektě, která by byla ochotna se přednášky zúčastnit. Akce by se měla konat před 
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koncem LS. Sen. Vlnas navrhl, aby byl termín stanoven již v první polovině dubna.  

Sen. Bartoň dodal, že termín konání by měl být v květnu, ještě před konce semestru a tato 
přednáška by měla být zaštítěna AS KTF UK. Sen. Kubík navrhl termín sportovního dne. Sen. 

Bartoň odpověděl, že termín konání přednášky se stanoví na základě možností přednášejících.  
Sen. Vlnas vyzval sen. Štauberovou, aby informovala o změně jednacího řádu týkající se hybridní 

formy zasedání AS KTF UK. Sen. Štauberová oznámila, že od minulého zasedání AS KTF UK 

se věci nezměnily, neustále je však v kontaktu s kol. Křížem, který posílá návrhy změn. Nyní 
postupuje v souladu s AS UK, kde také probíhá možnost změny jednacího řádu. Sen. Vlnas 

odpověděl, že není nutné recyklovat změny z AS UK.  
Sen. Šmíd se přimlouval, aby místo konání přednášky na téma Sinčchondži nebylo na KTF, ale 

na neutrální půdě, například v NTK. Sen. Kříž vyslovil nesouhlas. Sen. Bartoň zastává názor, že 

pokud tuto akci bude zaštiťovat senát, bylo by dobré, aby se konala i v prostorách KTF.  
Sen. Šmíd poděkoval kol. Kudlové za organizaci fakultní poutě, která proběhla na Skalce. Požádal 

přítomné, aby oslovili možné zájemce o letní školu církevních dějin, která se uskuteční 
v Litoměřicích, a na kterou se zatím nikdo nepřihlásil.  

Děkan Novotný pozval přítomné na přednášku biskupa Holuba na téma etika válečného konfliktu 

s ohledem na současné válečné dění na Ukrajině. 
Usnesení bylo přijato tichým souhlasem. 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí a projednal informace a podněty z bodu Různé. 

UKONČENÍ 

Prof. Vlnas ukončil zasedání v 16:23 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 
 

 
 

 

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 
předseda AS KTF UK 

 
 

 

 
 

Za správnost: 

Tereza Karmazínová, zapisovatelka 


