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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 24. LISTOPADU 2021

PREZENČNÍ LISTINA

Přítomní členové senátu
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Mgr. Jiří Augustin Čepelák
Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Ottová, 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

Omluveni

Ondřej Kříž
PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Hosté
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. – děkan 
Tereza Karmazínová – zapisovatelka
Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D. – proděkan
pro trvalou formaci
Ing. Luděk Knorr – tajemník

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., proděkanka pro
studium

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

ZÁPIS

Zahájení, určení skrutátorů

Předseda akademického senátu prof. Vlnas zahájil zasedání senátu ve 14.01. Přivítal přítomné
senátory a hosty. Požádal všechny přítomné, aby se zapsali do prezenční listiny.
Jako skrutátoři byli navrženi a tichým souhlasem schváleni sen. Štauberová a sen. Bartoň.

Schválení programu

Byl předložen tento navrhovaný program:

1. Zahájení, určení skrutátorů
2. Schválení programu
3. Kontrola a schválení zápisů z mimořádných zasedání AS 13. 10. 2021 a 20. 10. 2021

a řádného zasedání 20. 10. 2021
4. Schválení jmenování Mgr. Filipa Facincaniho za náhradníka člena disciplinární komise
5. Vystoupení děkana prof. Novotného, členů kolegia děkana, dotazy
6. Různé
Na návrh sen. Štauberové bylo do programu dodatečně zařazeno jmenování Mgr. Filipa
Facincaniho za náhradníka člena disciplinární komise (bod 3), které bylo původně zařazeno pod
Různé.



Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.

Kontrola a schválení zápisů z mimořádných zasedání AS KTF UK 13. 10. 2021 a 20. 10.
2021 a řádného zasedání 20. 10. 2021.

Sen. Vlnas konstatoval, že zápis byl rozeslán a předběžné připomínky byly zapracovány. Zápisy
byly postupně promítnuty a všechny podněty, opravy a doplnění přítomných senátorů i děkana
byly následně do nich zaneseny. Na návrh sen. Vlnase se přítomní senátoři dohodli, že
s výjimkou prezenční listiny mohou být napříště v zápisech uváděna pouze příjmení, bez titulů.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápisy z mimořádných zasedání AS KTF UK 13. 10.
2021 a 20. 10. 2021 a řádného zasedání 20. 10. 2021.

Jmenování Mgr. Filipa Facincaniho za náhradního člena disciplinární komise KTF UK

Děkan Novotný požádal akademický senát, aby v souladu s čl. 6 odst. 14 písm. f) Statutu
Katolické teologické fakulty schválil jmenování Mgr. Filipa Facincaniho za náhradního člena
disciplinární komise KTF. Člence disciplinární komise Bc. Barboře Špačkové skončil mandát
1. 11. 2021 a nahradila ji Bc. Monika Radovanská.
Skrutátoři rozdali hlasovací lístky, které byly pak jednotlivými senátory následně vhozeny do
hlasovací urny a poté skrutátory sečteny.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Schválené usnesení: AS KTF UK v souladu s čl. 6 odst. 14 písm. f) Statutu Katolické teologické
fakulty schválil jmenování Mgr. Filipa Facincaniho za náhradního člena disciplinární komise.

Vystoupení děkana Novotného, členů kolegia děkana, dotazy

Sen. Vlnas vyzval děkana Novotného, aby se ujal slova.
Prof. Novotný poděkoval a oznámil, že přišel přípis od rektora UK, ve kterém osvědčuje, že ho
bude jmenovat děkanem KTF UK na funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.
Žádost o církevní potvrzení zvoleného kandidáta na funkci děkana byla odeslána do Říma,
čekáme na odpověď.
Dále oznámil, že všech pět proděkanů podalo rezignace na své funkce, tři k 15. prosinci a dva
k 31. prosinci 2021. Fakulta bude v tomto období bez proděkanů, a to až do začátku února, kdy
začíná další volební období.
Informoval přítomné, že Mgr.Matisovská, referentka pro celoživotní vzdělávání, a Mgr.Bílková,
asistentka děkana, odejdou ze svých pracovních pozic. Výběrové řízení je vypsáno. V současné
době probíhá také výběr z kandidátů přihlášených na volné místo v knihovně KTF.
Dále děkan informoval, že statut KTF UK vstoupil v platnost a účinnost, finální znění bylo
odesláno do Říma, odkud přišlo potvrzení drobných změn, jež si vyžádala univerzita. Ty budou
předány předsedovi senátu. Také volební řád AS KTF UK vstoupil v platnost a účinnost.
V souladu s apoštolskou konstitucí Veritatis gaudium byla prezentace studijního programu
Katolická teologie odeslána do Říma ke schválení. Byla jmenována knihovní rada a ediční
komise.
Jednání senátu se z důvodu zahraniční cesty nemohl zúčastnit proděkan pro vědu doc. Vopřada,
a proto děkan informoval senát v dalších bodech i o záležitostech týkajících se vědy.
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Na KTF UK proběhla Konference o synodalitě a konfernce Trinitární ontologie: Kdo je člověk
ve světle víry v trojjediného Boha? (výstup projektu PRIMUS). Dále ve spolupráci s Centrem
pro církevní a náboženské dějiny HÚ AV ČR a Katedry církevních dějin KTF UK online
konference Církve a krize v průběhu staletí. Proběhly i dvě mezinárodní konference: Druhá
scholastika – Analytická metafyzika – Křesťanská apologetika k poctě 90. narozenin prof.
Stanislava Sousedíka a Kulturní dědictví spojené s královskými ženami vrcholného středověku
ve střední Evropě (výstup projektu Visegrad Fund. Uskutečnilo se mezinárodní kolokvium
Liturgický život ve střední Evropě. Pro malou účast byla zrušena mezinárodní doktorandská
konference, která se měla konat 11. listopadu 2021. Na 25. listopadu. 2021 je naplánována
konference Člověk a práce. Etické a sociální výzvy současnosti. Ve dnech 25.–26. listopadu
proběhne soutěž PARAGONE, které se účastní také studenti KTF UK.
VR KTF UK schválila rozšíření akreditace Církevních a obecných dějin (Ph.D. program) o
spolupráci s HÚ AV ČR, žádost byla postoupena do Rady pro vnitřní hodnocení UK. Dále
proběhly oborové rady doktorského studia. Připravuje se rozpis stipendií a zasedání VR KTF
UK se zahájením habilitačních řízení pro dějiny křesťanského umění Dr. Daniely Rywikové (FF
Ostravské univerzity) a pro katolickou teologii dr. Benedikta Tomáše Mohelníka (KTF UK).
Poté vystoupila proděkanka pro studium dr. Oulíková. Konstatovala, že zatím probíhá výuka
prezenční formou. Díky současné pandemické situaci byly definitivně zrušeny všechny
promoce, proběhly pouze bakalářské. Další informace z rektorátu k promocím zatím nejsou
k dispozici. Studenti si zřejmě buď mohou vyzvednout diplomy na studijním oddělení, nebo
počkat na náhradní termín, který bude stanoven, až to situace dovolí. Další vývoj situace záleží
na opatřeních vlády. Ta budou včas avizována všem pracovníkům i studentům.
Proděkan pro zahraničí dr. Štica se nemohl jednání AS zúčastnit, a proto požádal dr. Oulíkovou,
aby informovala senát o tom, že v rámci programu Erasmus+ jsou nyní možné i krátkodobé,
5–30 dní trvající zahraniční studijní pobyty a studijní stáže studentů pregraduálního a
doktorského studia v rámci programu Erasmus+, což je jistě přínosné, protože ne vždy mohli
doktorandi odjet na dlouhodobý pobyt. Dr. Oulíková požádala o šíření informace o této
možnosti mezi studenty. Termín odevzdání přihlášek do programu Erasmus+ na letní semestr
akademického roku 2021/22 je 6. prosince 2021, výběrové řízení se uskuteční ve dnech 9.–10.
prosince. O této nové možnosti byli doktorandi informováni v hromadném emailu a na
webových stránkách fakulty. Informace o výsledku budou zveřejněny rovněž na webových
stránkách fakulty.
Poté se přihlásil o slovo proděkan pro trvalou formaci dr. Mohelník, který zdůraznil, že svou
rezignaci na funkci proděkana považuje za vstřícný krok k děkanovi, jehož představy o
fungování spolupráce s proděkany byly poněkud odlišné od představ proděkanů, aby mohl
děkan své vize uplatnit co nejdříve. Upozornil, že je možné jmenovat proděkany kdykoli
v průběhu děkanova mandátu. Pokud jde o agendu trvalé formace, tak nyní je průběžně řešena
nastalá situace, kdy se někteří studenti nemohou dostavit na fakultu kvůli obavám z
COVIDU-19, případně karantény. Z tohoto důvodu jsou přednášky nahrávány a zasílány.
Objevují se i případy, kdy se vyučující náhle opět z důvodu nemoci či karantény nemůže
účastnit výuky. Je pak možné spojit se se studenty přes program MS Teams a promítat
studentům přednášku na plátno přímo v učebně. Dále informoval, že se připravují osvědčení pro
dokončené kurzy a zpracovávají se přihlášky na letní semestr. Průběh letního semestru záleží na
pandemické situaci. Studentům se speciálními potřebami se fakulta snaží vyjít maximálně vstříc.
Proběhly úpravy v knihovně a byly realizovány nákupy některých pomůcek pro tyto studenty.
Dr. Oulíková doplnila, že k výuce online, kterou zmínil dr. Mohelník již v nutných případech
přistupují vyučující Ústavu dějin křesťanského umění, pokud se z náhlých důvodů nemohou na
fakultu dostavit a výuka bez problémů běží podle rozvrhu dále.
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Sen. Vlnas konstatoval, že jeho zkušenost je identická a že jsme na tyto situace již dobře
technicky vybaveni a poděkoval sen. Falátkové, která ho v tomto smyslu informovala. Díky
zkušenostem z loňského roku a technickému vybavení můžeme na hybridní výuku přejít
kdykoliv. Sen. Ottová konstatovala, že by se o možnosti promítat přednášku online do učebny
měli vyučující informovat. Děkan konstatoval, že rozhodnutí o tomto způsobu výuky by mělo
přijít od děkana a ten informuje garanty oboru.
Dále vystoupila proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy dr. Vymazalová. Informovala, že ze
strany RUK byla zahájena příprava žádosti pro Národní plán obnovy, komponentu 3.2 (dále
NPO). Ta si vyžádá úpravu strategických cílů jednotlivých fakult v PPSŘ (Program na podporu
strategického řízení vysokých škol). Tento proces bude koordinován napříč univerzitou, v rámci
jednotlivých fakult, které si musejí své cíle do roku 2025 upravit. Termín úprav je cca
únor/březen 2022.
Zároveň je ze strany rektorátu kladen apel na fakt, že některé cíle mohou být ovlivněny
budoucími operačními projekty OP JAK. Tento proces je strategickým výhledem fakult do roku
2027. Pro podrobnější informace je možné se obrátit na dr. Vymazalovou či Ing. Knorra. Přístup
do rektorátní složky s materiály má též ing. Procházková. Mgr. Baťková z projektové podpory
RUK nabízí možnost setkat se i přímo s ní, např. na KD nebo zasedání AS, kde by problematiku
osobně představila.
Druhá informace se týká PR pouze částečně. Spíše je to apel. Děkan rozesílal email o působení
sekty Sinčchondži. Proděkanka Vymazalová upozornila na to, že je to velký problém. Při
porovnání ohlasů, kdy bylo na FB na tuto sektu upozorňováno, byly reakce několikanásobně
větší než obvykle. Sekta rozdává letáčky, členové této sekty oslovují studenty a studentky před
školou. Sen. Vlnas poděkoval dr. Vymazalové za informace.
Dále vystoupil tajemník Ing. Knorr a informoval přítomné o tom, že všem zaměstnancům byl
zaslán email, kde byly uvedeny veškeré informace vztahující se k současné pandemické situaci.
Všechny informace jsou průběžně aktualizovány na intranetu KTF. Anonymní dotazník zaslaný
všem zaměstnancům vyplnilo do této doby asi 50% zaměstnanců. Z nich je odhadem 90%
očkovaných nebo covid prodělavších. Od příštího týdne začne probíhat preventivní testování
neočkovaných zaměstnanců, které centrálně organizuje a zajišťuje UK. Pokud zaměstnanci
nejsou očkováni, neprodělali covid a nejsou testováni, neměli by být na pracovišti. Zopakoval,
že je zcela bezpodmínečně nutné dodržovat veškerá vládní opatření.
Dále informoval, že od 1. listopadu 2021 mají i studenti k dispozici doménu @ktf.cuni.cz.
K této doméně se přihlásilo 50% studentů. Připravuje se intranet pro studenty. V přípravě jsou i
návody k aplikacím. Od 1. 1. 2022 bude správu sítě a počítačů zajišťovat ÚVT UK (rektorátní
IT). Všechny počítače budou postupně přeinstalovány (v první vlně THP pracovníci – již
probíhá). Nastavení bude jednotné pro notebooky a počítače, přihlašování bude prostřednictvím
CAS, přičemž notebooky budou s mnohem větším zabezpečením. Dojde k instalaci síťových
kopírek na novou verzi softwaru (skenování a síťový tisk). V současnosti jsou vytvářeny vzory
pro osobní webové stránky zaměstnanců a i v tomto případě jsou připravovány návody a
školení. Budou vytipovány další aplikace a převáděny do standardního prostředí. Ing. Knorr
dále konstatoval, že jsou průběžně modernizovány všechny učebny. Nejlépe jsou ke
konferencím či vysílání ven vybaveny P5 a K12. Ve všech posluchárnách je možnost on-line
výuky. Lze si zapůjčit mobilní mikrofon i kameru. Během příštího roku budou postupně
obnovována zařízení v dalších posluchárnách.
Dále apeloval na to, aby všichni zaměstnanci, kteří ještě nevyplnili test BOZP, tak neprodleně
učinili.
Informoval, že na rektorátní úrovni mezi tajemníky a kvestorem se řeší a bude řešit bezpečnost
ICT (KTF je jedním z premiantů). Řeší se problematika DPH a nový ekonomický informační

– 4 –



systém. Počínaje rokem 2022 by mělo být možné mít pracovní úvazek v rámci UK maximálně
1,0.
Sen. Vlnas poděkoval za všechny příspěvky a dal slovo děkanovi, který doplnil:
Proběhl 1. ročník akce Den na vozíku ve spolupráci s organizací Centrum Paraple. Probíhá
průběžně hodnocení kontrolních zpráv k akreditaci Teologických nauk a Aplikované etiky. Je
vedeno jedno disciplinární řízení kvůli plagiátorství bakalářské práce. Proběhla burza knih v
gesci spolku Copertino. Copertino pořádá mikulášskou sbírku pro Klokánek Poutní slavnost
KTF UK naplánovaná na 8. prosince 2021 se z důvodu pandemie ruší.
Kardinál Duka vyhověl děkanově žádosti a Spolek Copertino získal oficiální sídlo na adrese
fakulty v Thákurově ulici.
Sen. Wiendlová doplnila, že u tradiční mikulášské není ještě rozhodnuto, jakým způsobem se
bude konat, ale nebude asi možné zajistit uskutečnění mikulášské online jako minulý rok.
Pravděpodobně bude uveřejněno několik videí a součástí bude i vyhlášení soutěže o fotku nebo
čtyřverší na vánoční přání, výherce by získal stipendium děkana a jeho návrh by byl použit na
vánoční přání KTF UK. Proděkanka dr. Vymazalová požádala o koordinaci, protože oddělení PR
má přání již hotové.

Sen. Vlnas dal přítomným prostor pro dotazy.
Sen. Falátková se se zeptala tajemníka na možnost výměny počítačů. Tajemník upřesnil, že již
byla zaslána výzva vedoucím kateder, aby shromáždili požadavky vyučujících na nové počítače,
což sen. Vlnas potvrdil a požádal dotazy směřovat k agendě senátu.
Sen. Štauberová se zeptala, jestli je nutné čekat se jmenováním nových proděkanů až do února.
Děkan odpověděl, že podle pravidel UK je povinností děkana po uvedení do svého druhého
funkčního období předstoupit před senát a představit jim proděkany. Což je možné až v únoru.
Je teoreticky možné přestavit nové proděkany senátu ještě v stávajícím funkčním období v rámci
mimořádného zasedání v lednu 2022 a jmenovat je, ale na jeden měsíc to postrádá smysl.
Příslušnou agendu tedy děkan patrně svěří novým osobám na toto mezidobí na základě
pověření, což je jednodušší cesta než jmenování.

Různé

Sen. Bartoň v reakci na dr. Mohelníka vyslovil názor, že rezignaci proděkanů před koncem
mandátu, nedlouho před koncem zimního semestru a navíc v této obtížné pandemické situaci
nepovažuje za vstřícný krok. Dr. Mohelník reagoval, že jeho rezignace byla podána s více jak
měsíčním předstihem, funkce bude předána, a navíc je možná výměna proděkanů i během
funkčního období, ti jsou pak senátem formálně schváleni. Sen. Bartoň konstatoval, že to přesto
považuje za komplikaci vůči fakultě.
Sen. Falátková požádala, aby na příští zasedání AS byl zařazen samostatný bod věnovaný
zastaralé prezentaci AS KTF na webových stránkách. Sen. Vlnas kolegyni Falátkové poděkoval
a požádal, aby mu senátoři zaslali své návrhy, podněty a připomínky.
Sen. Bartoň uvedl, že sekta Sinčchondži se v Praze dost úspěšně uchytila a cílí často na studenty
VŠ. Studenti jsou např. požádáni o vyplnění dotazníku, pak následuje pozvání na přednášku atd.
Rozhodně je potřeba nebrat to na lehkou váhu.
Dr. Vymazalová doplnila, že vše začíná rozhovorem na různá témata, kdy se členové sekty snaží
studenty vtáhnout do dialogu. Je to velmi manipulativní. Těžko se pak vymaňuje z vlivu této
sekty, vedené dříve Korejci (dnes u nás již Čechy). Všichni se shodli, že je potřeba studenty
informovat.
Studentka Karmazínová doplnila, že také ji sekta po studentské mši kontaktovala. Někteří
studenti se nechali vtáhnout do dialogu, a poté bylo pro ně opravdu těžké se z vlivu sekty
vymanit. Navrhla, zda by nebylo možné v rámci samostatné přednášky studenty na tuto hrozbu
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upozornit. Na Husitské teologické fakultě UK taková přednáška v rámci studia již proběhla.
Sen. Vlnas to považuje za velmi dobrý nápad (AS KTF by případně nad tímto mohl převzít
patronát) a navrhl vrátit se k tomuto tématu ještě na příštím řádném zasedání senátu. To je
plánováno na den 15. prosince 2021 ve 14:00. V jakém režimu se jednání uskuteční, bude
záležet na aktuálních opatřeních vztahujících se k pandemii. Pokud by to bylo nutné, jsme
technicky připraveni na zasedání senátu distanční formou.
Sen. Štauberová upozornila na to, že jednací řád momentálně neumožňuje zasedání senátu AS
KTF online formou. Byla by dobrá revize jednacího řádu, protože pandemická situace přetrvává
již více jak rok. Bylo by záhodno připravit návrhy na změnu jednacího řádu, která by
umožňovala jednání hybridní nebo čistě online formou. Na AS UK se řešilo, za jakých
podmínek mohou jednotlivé fakulty přejít na distanční výuku. Potřebný mimořádný stav může
vyhlásit pro fakultu i děkan.
Sen. Vlnas konstatoval, že pokud jde o změnu jednacího řádu senátu, je stávající podoba normy
fungujícím a vnitřně provázaným dokumentem, určitě není možné přistoupit ke změnám bez
důkladné právní analýzy. To není možné stihnout ve dvou měsících. Bylo by případně dobré
umožnit nouzovou změnou formy jednání na hybridní či online vynucenou situací. Pokud je to
možné, je třeba zachovat prezenční formu jednání AS KTF.
Sen. Ottová doplnila, že činnost senátu je souběžná s činností fakulty. Pokud běží řádná výuka,
tak by nemělo být jednání senátu online.
Děkan doplnil, že z procesního hlediska platí, že jednací řád AS KTF je jediný předpis, který si
připravuje senát sám a překládá děkanovi k vyjádření. Děkan může prověřit, jakým způsobem je
online zasedání je zaneseno v předpisech jiných fakult a také zjistí názor právníků UK. U nás je
online zasedání možné pouze při vyhlášení mimořádného stavu. Se stanoviskem seznámí
předsednictvo senátu.
Sen. Štauberová doplnila, že tento problém se řeší i na AS UK a navrhla, že si to vezme na
starost. Sen.Vlnas konstatoval, že se jedná primárně o iniciativu senátu, a proto přijímá nabídku
kol. Štauberové, za niž děkuje. Veškeré podněty budou konzultovány s vedením fakulty.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace v bodu Různé.

UKONČENÍ

Sen. Vlnas ukončil zasedání v 16:05 a poděkoval všem přítomným za účast.

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

Za správnost:
Tereza Karmazínová, zapisovatelka
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