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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 20. ŘÍJNA 2021
PREZENČNÍ LISTINA
Přítomní členové senátu
doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.
Mgr. Jiří Augustin Čepelák
Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.
Ondřej Kříž
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Ottová, 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

Hosté
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. – děkan
Tereza Karmazínová – zapisovatelka

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. –
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy

ZÁPIS
Zahájení, určení skrutátorů
Prof. Vlnas zahájil zasedání ve 14.01, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako
skrutátoři byli navrženi a tichým souhlasem schváleni kol. Milan Pech a kol. Tereza Weindlová
Schválení programu
Byl předložen tento navrhovaný program:
1. Zahájení, určení skrutátorů
2. Schválení programu
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 15. září.2021
4. Volba člena studijní komise
5. Různé
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.
Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 15. září 2021
Prof. Vlnas konstatoval, že zápis byl rozeslán, připomínky byly zapracovány.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 15. 9. 2021.

Prof. Vlnas navrhl, aby se schválení zápisu z mimořádného zasedání AS, konaného 13. října
přesunulo na další řádné zasedání.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil přesun schválení zápisu z mimořádného zasedání AS
KTF UK, konaného dne 13. 10. 2021.
Volba člena studijní komise
Prof. Vlnas vyzval Mgr. Augustina Čepeláka, aby promluvil, o volbě člena do studentské komise.
Jiří Augustin Čepelák informoval o tom, že členem studijní komise by měl být také zástupce
z oboru teologie. Kandidátem na člena studijní komise se stal Ondřej Kříž. Prof. Vlnas vyzval
přítomné, aby si vzali každý jeden hlasovací lístek a řádně hlasovali.
Hlasování: pro 11, neplatný hlas 1.
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil Ondřeje Kříže jako člena studijní komise
Různé
Prof. Vlnas zahájil bod různé a nejprve se ujal slova, aby referoval, že jako předseda senátu spolu
s děkanem prof. Novotným, poslali do Říma potvrzené originály vnitřních předpisů, jejichž
změny byly odhlasovány AS KTF UK. Konkrétně šlo o změnu volebního řádu AS KTF UK a
změnu statutu KTF UK. Tyto novely vnitřních předpisů byly schváleny AS KTF UK 1. října 2021
a od té doby jsou platné. Děkan prof. Novotný navázal na prof. Vlnase a informoval, že definitivní
znění statutu KTF UK zaslal do Říma. Dále informoval o tom, že je v Římě ke schválení studijní
plán denní katolické teologie. Prof. Vlnas poděkoval děkanu prof. Novotnému.
Mgr. Štauberová informovala, že předsedou legislativní komise se stala právě ona. Prof. Vlnas
požádal, aby obě komise, legislativní i studijní, zaslaly email s oficiálním sdělením, kdo byl
vybrán předsedou komise.
Proděkanka Dr. Vymazalová požádala AS KTF UK o včasné zveřejńování veškerých informací.
Dále také apelovala, aby se pracovalo strukturovaně a informace se také posílaly strukturovaně.
Prof. Vlnas poděkoval a ujistil, že udělá vše proto, aby všechno probíhalo včas a správně.
Dr. Falátková dodala, že není web senátu příliš reprezentativní, že by nebylo špatné se inspirovat
a web obohatit.
Mgr. Štauberová podpořila proděkanku Dr. Vymazalovou a zmínila, že v usnesení po zasedání AS
KTF UK, ze dne 15. 9. 2021, chybělo vyslovení podpory prof. Králíčkové a tato informace se
dodala příliš pozdě.
Kol. Kříž dodal, že souhlasí s tím, že dobrá webová prezentace má vliv a zvýší zájem akademické
obce o AS KTF UK. Doc. Ottová vyzdvihla práci proděkanky Vymazalové. Prof. Vlnas oznámil,
že AS KTF UK udělá vše proto, aby s PR pomohl.
Doc. Ottová navrhla, zda by nebylo rozumné, aby jeden z místopředsedů byl tímto směrem
delegován. Prof. Vlnas oznámil, že by to bylo velice účelné. Mgr. Štauberová nesouhlasila s tím,
aby to byl nutně člen předsednictva. Dr. Falátková souhlasila s Mgr. Štauberovou, že pověřenec
nemusí být členem předsednictva. Doc. Bartoň navrhl, aby se o tom nerozhodovalo teď, ale až na
příštím zasedání AS KTF UK. Prof. Vlnas poděkoval proděkance Dr. Vymazalové za její podnět
a práci.
Prof. Vlnas oznámil přítomným termín dalšího zasedání, které se podle plánu bude konat dne
24. 11. 2021 ve 14:00.
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Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace v bodu Různé.
UKONČENÍ
Prof. Vlnas ukončil zasedání v 14:34 a poděkoval všem přítomným za účast.

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

Za správnost:
Tereza Karmazínová, zapisovatelka
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