Č.j.: UKKTF/107217/2021-4
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 24. BŘEZNA 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.
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mgr. Karolína Štauberová
Mgr. Barbora Uchytilová

Omluvení členové senátu
Bc. Ondřej Šindlář
Hosté
Ing. Luděk Knorr – tajemník
Mgr. Zuzana Matisovská
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 15.05, 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 24. února 2021
Vyhlášení voleb do AS KTF UK
Schválení Podmínek příjímacího řízení pro akad. rok 2021/2022
Schválení Volebního řádu AS KTF UK
Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Zprávy z pracovních komisí
Různé

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.

Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 24. února 2021
Dr. Bouma konstatoval, že zápis byl rozeslán. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 24. 2.
2021.
Vyhlášení voleb do AS KTF UK
Dr. Bouma informoval, že dr. Nespěšná Hamsíková a dr. Matějec vyjádřili ochotu stát se členy
volební komise. S navržením do komise souhlasila také Mgr. Uchytilová. Proběhlo tajné
hlasování. Mgr. Štauberová představila plánovanou technickou organizaci voleb a seznámila
senát s navrhovanými usneseními a s Dokumentem o technických podrobnostech organizace,
průběhu a zabezpečení voleb do AS KTF UK. AS UK neschválil nový Volební řád AS KTF UK,
proto se volba bude řídit stávajícím Volebním řádem spolu s opatřeními mimořádného stavu na
UK, který byl prodloužen do 30. dubna. Matěj Jirsa navrhl prodloužit čas voleb, většina
senátorů ovšem byla proti. Proběhla diskuze, zda by měl být adresátem kandidátních lístků
děkanát, či předseda volební komise. Stávající Volební řád vyžaduje, aby se kandidátní lístky
podávaly předsedovi volební komise. Podávání na děkanát by bylo na úkor oddělení působnosti
senátu a děkanátu. (V 15:55 opustili zasedání Mgr. Uchytilová a dr. Fošum.)
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil volební komisi ve složení PhDr. Magdaléna Nespěšná
Hamsíková, Ph.D., ThLic. Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D. a Mgr. Barbora Uchytilová.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1.
Schválená usnesení:
AS KTF UK vyhlašuje volby do AS KTF UK a stanoví, že se budou konat od úterý 20. dubna
2021 od 9.00 hod. do středy 21. dubna 2021 do 15.00 hod.
AS KTF UK stanoví, že volby do AS KTF UK proběhnou v souladu s čl. 66e Statutu Univerzity
Karlovy elektronicky pomocí počítačové sítě. AS KTF UK stanoví odchylně od Volebního řádu
AS KTF UK následující:
a. Kandidáti mohou být navrhováni listinnou i elektronickou formou. Návrh se podává
písemně do 6. dubna 2021 do 12:00 hodin, a to předsedovi volební komise
• doručením do podatelny fakulty s poznámkou „k rukám předsedy volební komise“
• e-mailem předsedovi volební komise
• do datové schránky fakulty k rukám předsedy volební komise.
Navrhovatel uvádí:
• jméno a příjmení kandidáta,
• fakultní pracoviště, na něž je kandidát zařazen, nebo studijní program, do
něhož je kandidát zapsán,
• část akademické obce fakulty, za niž je kandidát navrhován (akademický pracovník / student),
• jméno, příjmení a unikátní univerzitní číslo (UKČO) navrhovatele.
Navrhovatel přikládá kandidátem podepsaný souhlas s návrhem. Doporučuje se
využití formuláře kandidátního lístku a souhlasu kandidáta, který je přiložen ke
stažení na webu fakulty u informací k volbám. Návrh, který uvedené náležitosti
nesplňuje, je neplatný.
b. Dne 6. dubna 2021 převezme návrhy i jejich přílohy volební komise, jež přezkoumá
oprávněnost a náležitosti návrhů a sestaví kandidátní listiny. Tento úkon je považován za okamžik registrace kandidátů. Týž den volební komise zveřejní kandidátní listiny ve veřejné části internetových stránek fakulty.
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c. Hlasování proběhne pouze elektronickou formou; ustanovení čl. 5 VŘ KTF UK se
nepoužije. Volič hlasuje prostřednictvím webového rozhraní po přihlášení se unikátním přihlašovacím jménem a heslem do univerzitního informačního systému (CAS).
Volební aplikace umožní voliči označit nejvýše tolik kandidátů, kolik jich má být zvoleno v části akademické obce, k níž náleží.
d. Stížnosti proti průběhu voleb podle čl. 6 odst. 7 VŘ KTF UK mohou být podány předsedovi volební komise listinnou i elektronickou formou, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb.
AS KTF UK schvaluje Dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb do AS KTF UK, který stanoví podrobnosti průběhu voleb do AS KTF UK.
Schválení Podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2021/2022
Dr. Bouma konstatoval, že podkladové materiály byly rozeslány. Dr. Oulíková dokument
stručně představila, přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je možné podávat do 3. srpna, přijímací zkoušky by měly probíhat od 6. září.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Podmínky příjímacího řízení pro akad. rok
2021/2022.
Schválení Volebního řádu AS KTF UK
Mgr. Štauberová představila navrhované změny Volebního řádu. Doc. Bartoň navrhl, aby bylo
ve Volebním řádu zakotveno podávání kandidátních lístků a stížností předsedovi volební
komise. Jeho návrh byl zapracován.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Volební řád AS KTF UK.
Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Dr. Bouma informoval, že děkan prof. Novotný se z důvodu nemoci nepřipojí. (V 16:30 opustil
zasedání dr. Kubík.) Proděkanka dr. Oulíková informovala, že AS UK schválil Jednací řád VR,
v platnost vstoupí 1. dubna 2021. Proděkanka dr. Vymazalová poděkovala za připomínky
k Dlouhodobému-strategickému záměru, kolegium děkana vše řádně prodiskutuje a konečnou
verzi dokumentu senátu předloží na dubnovém zasedání. Tajemník Ing. Knorr informoval
o Zprávě o činnosti fakulty a požádal senát o vyjádření k ní. Ve spolupráci s RUK se připravuje
rozpis rozpočtu na rok 2021, UK bude mít sice rozpočet navýšený, ale výdaje budou zvýšené
v důsledku covidu, KTF bude mít rozpočet stejný jako v loňském roce nebo mírně vyšší.
Prodloužení výplaty stipendií v souvislosti s pandemií bude pro KTF znamenat zátěž ve výši
téměř 2 mil. Kč. Proděkan doc. Vopřada informoval o doktorandské konferenci, která proběhla
25. února, momentálně se dokončuje sběr příspěvků pro sborník. Doktorandům se automaticky
prodloužila doba studia o půl roku včetně stipendií. Proděkani se snaží vytvořit nátlak na
MŠMT, aby vyplácením prodloužených stipendií nezatížilo financování fakult. Od příštího roku
se na UK rozběhne nový program na rozvoj vědy Cooperatio, kterým se zásadním způsobem
změní financování vědy. Proděkan dr. Štica informoval o proběhlých informačních setkáních
o možnostech zahraniční mobility. Tento týden proběhne výběrové řízení na studentské pobyty
a stáže, v dubnu pak bude vyhlášeno další.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy
kolegia děkana.
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Zprávy z pracovních komisí
Pracovní komise neměly pro senát žádné informace.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí zprávy z pracovních komisí.
Různé
Doc. Bartoň informoval, že na Radě VŠ vznesl podnět, aby MŠMT zajistilo zaměstnancům VŠ
podílejícím se na výuce co nejdříve přístup k očkování. Tajemník Ing. Knorr doplnil, že RUK
si kvůli očkování vyžádal od fakult přibližný počet akademických pracovníků ve věku 55–70
let a těch, kteří učí poslední ročníky.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
UKONČENÍ
Dr. Bouma ukončil zasedání v 17:10 a poděkoval všem přítomným za účast.

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

Za správnost:
Barbora Sadilová, zapisovatelka
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