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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 27. LEDNA 2021

PREZENČNÍ LISTINA
Přítomní členové senátu
doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.
ThLic. David Bouma, Th.D.
MUDr. Jan Fošum, Dr. Theol.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

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

Omluvení členové senátu
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Matěj Jirsa

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 16.00, 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 2. prosince 2020
Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Schválení Jednacího řádu VR KTF UK
Projednání bilanční zprávy strategického záměru za rok 2020
Volby do AS KTF UK (bod předkládá studentská komora)
Zprávy z pracovních komisí
Různé

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.
Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 2. prosince 2020
Dr. Bouma konstatoval, že zápis byl rozeslán. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 2. 12.
2020.
Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Děkan prof. Novotný srdečně pozdravil všechny přítomné a informoval, že UK připravuje prodloužení mimořádného stavu až do 12. března 2021. Rektor UK prof. Zima a prof. Royt onemocněli koronavirem a byli hospitalizováni. Proběhlo rozšířené kolegium děkana, informace
dostali vedoucí kateder. Děkan obdržel telefonickou informaci od Dominika kardinála Duky,
že Kongregace pro katolickou výchovu nakonec církevní platnost statutu KTF prodloužila o
půl roku, žádá o vnitrocírkevní výkladovou formulaci, jakým způsobem bude KTF uplatňovat
kanonické předpisy. Proděkanka dr. Oulíková informovala o prodloužení zkouškového období
do konce února, začátek letního semestru se ale nemění. Letní zkouškové období bude prodlouženo do konce července, v září pak do 17. Připravuje se opatření děkana o změně harmonogramu akad. roku, bude posunut termín pro splnění studijních povinností a odevzdání závěrečných prací. (V 16:10 se na zasedání připojil doc. Bartoň.) Letní semestr začne v distanční formě,
možná dojde k nějakému dílčímu uvolnění během jara. Děkan prof. Novotný ke studijní agendě
doplnil, že disciplinární komisi byl postoupen podnět k zahájení disciplinárního řízení s jednou
studentkou. Proděkan dr. Mohelník vyzval k využívání univerzitní a fakultní pomoci pro studenty se speciálními potřebami. Proděkan doc. Vopřada informoval o zahájení habilitačního
řízení dr. Boumy a jmenovacího řízení doc. Ottové. Na konci února proběhne online doktorandská konference. Za KTF odešlo pět projektů Start. Mezinárodní evaluace vědy je téměř v poslední fázi, KTF dostala návrh hodnotící zprávy za svou vědeckou činnost. Proděkan dr. Štica
informoval o zahraničních aktivitách plánovaných na letní semestr. KTF má 4 studenty na cestě
na zahraniční pobyt či stáž, 3 zahraniční studenti se chystají na KTF, bude otevřena aplikace
Fondu mobility UK. Proděkanka dr. Vymazalová informovala o blížících se projektech GAČR
a PROGRES a o proběhlém týdnu otevřených dveří na webu KTF UK. Tajemník Ing. Knorr
informoval, že ekonomické uzávěrky byly dokončeny, i když ekonomické oddělení postihl koronavirus. Probíhá sestavování rozpočtu. Ve spolupráci s UVT UK pracuje tajemník na tvorbě
koncepce ICT na KTF. Uzavírání smluv bude probíhat v jiném systému, zelektronizovány by
měly být agendy stipendií a informací o projektech.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy
kolegia děkana.
Schválení Jednacího řádu VR KTF UK
Dr. Bouma konstatoval, že podkladové materiály byly rozeslány. Senátní Legislativní komise
na nich neshledala žádnou závadu. Smyslem úpravy řádu je umožnit VR využívat distanční
nástroje jednání. Děkan prof. Novotný doplnil, že na přání senátu také připravuje úpravu Volebního řádu AS KTF UK, která by umožnila elektronickou formu voleb.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Jednací řád VR KTF UK.
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Projednání bilanční zprávy strategického záměru za rok 2020
Proděkanka dr. Vymazalová krátce představila bilanční zprávu. Kvůli epidemické situaci nebylo
možné všechny vytčené body realizovat. KTF měla Dlouhodobý-strategický záměr do roku
2020, během jara bude připraven nový strategický záměr na roky 2021-2025, který bude následně předložen AS KTF a poté VR KTF. Do konce června musí být odevzdán na RUK.
Schválené usnesení: AS KTF UK projednal Bilanční zprávu o realizaci Dlouhodobéhostrategického záměru KTF UK za rok 2020.
Volby do AS KTF UK (bod předkládá studentská komora)
Dr. Bouma informoval, že díky iniciativně děkana prof. Novotného vydalo MŠMT autoritativní
vyjádření, které rozporuje rozhodnutí Legislativní komise AS UK a říká, že funkční období
senátorů se musí považovat za prodloužené o 120 dní. Nejasné zatím zůstává, zda se tyto dny
počítají od 1. 1. 2021, nebo od konce nouzového stavu, který je v nedohledu. Mgr. Štauberová
konstatovala, že studentská komora tento bod předkládala ještě před vyjádřením MŠMT, a to
za účelem vyjasnění délky mandátu kvůli konci akad. roku a volbě děkana, která na něj
připadne. Je tedy otázka, zda má tento senát pokračovat až do konce akad. roku, nebo na březen
vypsat volby, aby pak měl nový senát čas se zkonsolidovat a vypsat volbu děkana na červen.
Dr. Bouma konstatoval, že podle vyjádření MŠMT mandát nemůže skončit před 30. dubnem.
Doc. Bartoň se vyjádřil, že by bylo žádoucí, aby nové děkanské období bylo voleno novým
senátem, a že by stačilo, aby volba děkana proběhla v říjnu. Doc. Vopřada konstatoval, že pokud
by volební zasedání proběhlo až v září nebo na začátku října, těžko by mohla proběhnout nějaká
debata kandidátů. Navíc v případě, že by prvním kole volby nedošlo ke zvolení, odložilo by se
volební zasedání o měsíc, a pak by se to nestihlo. Další otázkou je, zda současný senát není
díky své zkušenosti s fungováním fakulty k volbě děkana kompetentnější. Dr. Bouma navrhl
odložit rozhodnutí o této věci na únorové zasedání AS KTF, kdy už bude jasné, od kdy se
mandát prodlužuje o 120 dní. Dr. Mohelník se vyjádřil, že odložit rozhodnutí na únor se mu
jeví jako nejzazší, fakulta potřebuje nějakou jistotu, a ne neustálé posunování termínů. Mgr.
Štauberová navrhla svolat mimořádné zasedání, jakmile přijde od MŠMT přípis, jakým
způsobem prodloužení mandátu vykládat. V případě, že by děkanská volba připadla
současnému senátu, bylo by ji potřeba už v únoru vypsat. Dr. Bouma vyjádřil preferenci
řádnému únorovému zasedání, kdy se projedná volba děkana a případně i senátu. (V 17:05
opustila zasedání dr. Nespěšná Hamsíková.) Dr. Fošum a doc. Bartoň se přiklonili k řádnému
zasedání s tím, že v případě potřeby předsednictvo rozhodne o mimořádné schůzi.
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. Bouma navrhl termíny následujících zasedání AS KTF UK.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK svolává následující řádná zasedání na 24. února, 24. března
a na 28. dubna 2021, vždy od 15 hod.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
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UKONČENÍ
Dr. Bouma ukončil zasedání v 17:25 a poděkoval všem přítomným za účast.

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

Za správnost:
Barbora Sadilová, zapisovatelka
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