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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 24. ÚNORA 2021
PREZENČNÍ LISTINA
Přítomní členové senátu
doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.
ThLic. David Bouma, Th.D.
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
MUDr. Jan Fošum, Dr. Theol.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

Matěj Jirsa
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Bc. Ondřej Šindlář
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mgr. Karolína Štauberová

Omluvení členové senátu
Mgr. Barbora Uchytilová
Hosté
Ing. Luděk Knorr – tajemník
Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D. – proděkan
pro trvalou formaci
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. – děkan
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. – proděkanka pro
studium

Barbora Sadilová – zapisovatelka
ThLic. Petr Štica, Th.D. – proděkan pro zahr.
vztahy
doc. David Vopřada, Dr. – proděkan pro vědu
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. –
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy

ZÁPIS
Zahájení, určení skrutátorů
Dr. Bouma zahájil zasedání v 15.00, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako
skrutátor byla navržena a tichým souhlasem schválena kol. Štauberová.
Schválení programu
Byl předložen tento navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, určení skrutátorů
Schválení programu
Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. ledna 2021
Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Schválení Volebního řádu AS KTF UK
Zpráva o hodnocení vzdělávací činnosti studenty KTF UK za akad. rok 2019/2020
Volby do AS KTF UK a volba děkana
Zprávy z pracovních komisí
Různé

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

Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. ledna 2021
Dr. Bouma konstatoval, že zápis byl rozeslán. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly.
(V 15:05 se na zasedání připojil doc. Šmíd.)
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 2.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. 1.
2021.
Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Děkan prof. Novotný srdečně pozdravil všechny přítomné a předal slovo proděkanům. Proděkanka dr. Oulíková informovala o začátku letního semestru v plně distančním režimu. Představila Zprávu o studentské evaluaci a konstatovala velmi nízkou účast studentů. Nynější evaluace
probíhá do konce února, doposavad se zúčastnilo 32 studentů. Proděkan dr. Mohelník informoval o průběhu a plánování kurzů CŽV a znovu nabídl fakultní pomoc studentům se speciálními
potřebami. Proděkan dr. Vopřada informoval o proběhlé VR, která se zabývala habilitací
dr. Boumy a jmenováním doc. Ottové, habilitačním řízením dr. Kubíka a dr. Červenková se
bude zabývat kolegium rektora v březnu. Srdečně pozval na doktorandskou konferenci
25. února. Proděkan dr. Štica informoval o omezených možnostech zahraniční agendy. Byla
vypsána možnost podat si žádost o zahraniční mobilitu a výběrové řízení na zahraniční studentské pobyty a stáže. Proděkanka dr. Vymazalová informovala o práci na projektech a PR. Připravuje se nový Dlouhodobý-strategický záměr na roky 2021–2025, který bude senátu předložen
nejdříve k připomínkování, poté k projednání, a nakonec v červnu ke schválení. Tajemník Ing.
Knorr informoval o uzavírání účetnictví za loňský rok, fakulta hospodařila s mírným ziskem.
V řešení je ICT. Sbírají se podněty pro plán oprav na letošní rok. Se zhoršující se covidovou
situací se diskutují změny režimu technicko-hospodářských pracovníků. Děkan prof. Novotný
doplnil, že fakulta přijme další opatření pro zaměstnance na omezení rizika nákazy. Od Kongregace pro katolickou výchovu dorazil dopis o prodloužení církevního schválení statutu KTF
do konce června. (V 15:30 se ze zasedání odpojil dr. Fošum.)
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy
kolegia děkana.
Schválení Volebního řádu AS KTF UK
Dr. Bouma konstatoval, že podkladové materiály byly rozeslány. Podle změněného Volebního
řádu bude mít senát možnost určit, zda volby budou v elektronické či listinné podobě. Matěj
Jirsa poděkoval děkanovi za vypracování návrhu a zapracování připomínek. Děkan informoval,
že po schválení bude Volební řád postoupen ke schválení AS UK.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Volební řád AS KTF UK.
Zpráva o hodnocení vzdělávací činnosti studenty KTF UK za akad. rok 2019/2020
Dr. Bouma konstatoval, že Zpráva o evaluaci již byla představena. Senát by se měl zabývat
nízkou studentskou účastí a promýšlet, jak oživit zájem o život na fakultě.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí Zprávu o hodnocení vzdělávací činnosti
studenty KTF UK za akad. rok 2019/2020.
Volby do AS KTF UK a volba děkana
Dr. Bouma informoval o definitivním rozhodnutí MŠMT, že mandát tohoto senátu musí končit
22. 5. Navrhl na 1. června svolat ustavující zasedání nového senátu, který by pak během června
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zasedal ještě jednou. Děkanská volba by proběhla z kraje podzimu. Matěj Jirsa se dotázal, zda
by nebylo možné si mandát zkrátit, aby měl nový senát před děkanskou volbou co nejvíce času.
Dr. Bouma odpověděl, že to možné není. Mgr. Štauberová naopak vyslovila svůj názor, že to
možné je, a navrhla tedy mandát zkrátit. Konstatovala, že konec května není pro začátek
mandátu ideální, navíc se od tohoto data pak budou počítat všechna další funkční období senátů.
Dr. Bouma upozornil, že možnost zkrátit si mandát není nikde zmíněna. Matěj Jirsa navrhl
nejprve vyčkat na vyjádření Legislativní komise, zda je zkrácení mandátu legální. Děkan prof.
Novotný předložil stanovisko legislativní pracovnice AS UK, podle kterého se funkční období
prodloužit musí, zkrátit funkční období je možné jedině rezignací všech členů senátu. Doc.
Bartoň upozornil, že po rezignaci všech členů senátu by možná musely být mimořádné
doplňovací volby do senátu, tedy nový senát by měl mandát také jen do 22. 5. (V 16:05 opustil
zasedání Matěj Jirsa.) Dr. Bouma by upřednostnil stabilitu a ponechal mandát současného
senátu do 22. května, k čemuž se připojila i dr. Jarošová. Tajemník Ing. Knorr konstatoval, že
MŠMT pouze podává výklad zákona, a zákon říká jasně „prodlužuje se“, jakékoliv senátní
usnesení je podzákonné. Květnový termín nemusí zůstat pro všechny další senáty, noví senátoři
mohou iniciovat úpravu svých stanov tak, aby obsahovaly možnost zkrátit funkční období.
Děkan konstatoval, že volby do senátu by měly proběhnout zhruba na přelomu dubna a května.
Dr. Bouma navrhl vyhlásit volby na březnovém zasedání. Mgr. Štauberová konstatovala, že
k vypsání voleb se váže šestitýdenní lhůta, která v nouzovém stavu může být zkrácena. Navrhla
ponechat možnost svolání krátkého mimořádného zasedání začátkem března, které by volby
vyhlásilo.
Schválené usnesení: AS KTF UK projednal volby do AS KTF UK.
Zprávy z pracovních komisí
Pracovní komise neměly pro senát žádné informace.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí zprávy z pracovních komisí.
Různé
Dr. Jarošová poděkovala Karolíně Štauberové za prostudování legislativy a proděkance dr.
Oulíkové za přípravu letního semestru.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
UKONČENÍ
Dr. Bouma ukončil zasedání v 16:20 a poděkoval všem přítomným za účast.

ThLic. David Bouma, Th.D.
předseda AS KTF UK

Za správnost:
Barbora Sadilová, zapisovatelka
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