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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 28. DUBNA 2021 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.  
ThLic. David Bouma, Th.D.  

doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 

MUDr. Jan Fošum, Dr. Theol. 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.  

Matěj Jirsa 
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.  

Mgr. Karolína Štauberová  

Mgr. Barbora Uchytilová 

 

Omluvení členové senátu

Bc. Ondřej Šindlář  
 

Hosté 

Mgr. Jiří A. Čepelák 
Ing. Luděk Knorr – tajemník 

Ondřej Kříž 

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 byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Jirsa. 

Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 

1. Zahájení, určení skrutátorů 
2. Schválení programu 
3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 24. března 2021 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy  
5. Schválení Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2020 
6. Projednání Strategického záměru KTF UK 
7. Zhodnocení voleb, bilance činnosti odstupujícího senátu, stanovení termínu ustavujícího 

zasedání nového senátu 
8. Zprávy z pracovních komisí 
9. Různé 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 
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Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 24. března 2021 

Dr. Bouma konstatoval, že zápis byl rozeslán. Připomínky kol. Jirsy byly zapracovány. (V 15:05 
se na zasedání připojila Mgr. Uchytilová a v 15:15 dr. Nespěšná Hamsíková.) 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 2. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 24. 3. 

2021. 

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy   

Dr. Bouma informoval, že děkan prof. Novotný se z důvodu nemoci nepřipojí. Proděkanka dr. 
Oulíková všechny srdečně pozdravila a vyjádřila gratulaci doc. Šmídovi k udělení 

Svatovojtěšské medaile. Termín Te Deum bude posunut na 28. 6. 2021. Bylo vydáno nové OD 
týkající se harmonogramu akad. roku 2021/22. Den otevřených dveřích proběhne prezenční i 
online formou. Přijímací řízení se uskuteční řádnou formou, uchazeči jsou povinni předložit 
negativní covidový test. (V 15:30 se ze zasedání odpojil dr. Fošum.) Tajemník Ing. Knorr 

seznámil senát s předběžným rozpočtem na rok 2021, zvýšené fakultní náklady budou 
způsobené prodloužením doby studia a stipendií, univerzitní náklady pak výdaji za testování 
akademických pracovníků a studentů. Testování zaměstnanců probíhá ve stále stejném režimu. 
Možnost praktické výuky platí pro poslední ročníky. KTF nebude zajišťovat testování studentů 

na covid, k dispozici je univerzitní testovací místo nebo místa veřejná. KTF připravuje testování 
služby Google Workspace for Education Plus, která by v budoucnu všem studentům i 
zaměstnancům zajišťovala komunikační služby, online konference, sdílení souborů atd.  
Tajemník vyzval studentskou komoru, aby do poloviny května navrhla 5–10 studentů 

dobrovolníků, kteří by se zúčastnili tohoto testování. Proběhlo plánování oprav, byl pořízen 
nový knižní skener do knihovny, obnovuje se IT vybavení. Proděkanka dr. Vymazalová 
informovala o 7 podaných GAČRech. Proděkan doc. Vopřada informoval o uzávěrce přihlášek 
do doktorského studia. Probíhají jednání stran nového financování vědy na UK v  rámci 

programu Cooperatio, který má nahradit Progres. Proděkan dr. Štica informoval o vyhlášení 
dodatečného výběrového řízení na zahraniční studentské pobyty a stáže. Probíhají jednání o 
možnostech konání zahraničních letních škol. 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy 
kolegia děkana. 

Schválení Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2020  

Dr. Bouma konstatoval, že podkladový materiál byl rozeslán. Ing. Procházková krátce 
představila výroční zprávu. Loňský rok skončil pro fakultu opět ziskem, finanční rezervy byly 
přesunuty do fondů. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2020. 

Projednání Strategického záměru KTF UK 

Proděkanka dr. Vymazalová poděkovala studentské komoře za připomínky ke Strategickému 

záměru a přislíbila, že kolegium bude s připomínkami pracovat. Krátce představila Strategický 

záměr a plán jeho realizace pro tento rok. Matěj Jirsa navrhl zmínit v první kapitole i běžné 

studenty a upozornil, že u principu udržitelného rozvoje podle Laudato si´ není zmíněn žádný 

proděkan, který by za něj byl zodpovědný. Dále podotkl, že znění dokumentu prezentuje 

vědeckou činnost fakulty jako hledání odpovědí na otázky z vnějšku, místo aby také fakulta 

sama byla prostorem, kde diskuze vzniká. Poděkoval za vytvoření diskuzní platformy pro 
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získávání zpětné vazby od studentů. Doc. Vopřada souhlasil, že fakulta určitě nemá pouze 

zpracovávat současná témata a otázky. Vize vědecké činnosti fakulty zakotvená v  dokumentu 

cílí na spolupráci s veřejnými institucemi a s církví. Dr. Vymazalová odpověděla, že záměr na 

běžné studenty nezapomíná. Proděkan k Laudato si´ bude doplněn.  

Schválené usnesení: AS KTF UK projednal Strategický záměr KTF UK. 

Zhodnocení voleb, bilance činnosti odstupujícího senátu, stanovení termínu ustavujícího 

zasedání nového senátu 

Dr. Oulíková poděkovala všem senátorům a senátorkám za jejich práci, volební komisi a 
technické podpoře za organizaci voleb. Dr. Bouma poděkoval dr. Nespěšné Hamsíkové za 
organizaci dvojích voleb. Dr. Nespěšná Hamsíková poděkovala zbytku volební komise. Dr. 

Jarošová poděkovala předsedovi senátu a studentské komoře za aktivitu. Dr. Vymazalová 
poprosila budoucí senátory, aby příští volby komunikovali s PR, protože je třeba je zveřejnit. 
(V 16:05 se ze zasedání odpojil doc. Šmíd.) Dr. Bouma navrhl svolat ustavující zasedání nového 
senátu na středu 2. 6. od 10 hod. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK stanovil termín ustavujícího zasedání nového senátu na 2. 

června od 10 hod. 

Zprávy z pracovních komisí 

Karolína Štauberová upozornila, že spolu s mandátem stávajícího senátu skončí i působnost 
jeho pracovních komisí. 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí zprávy z pracovních komisí. 

Různé 

Matěj Jirsa informoval za spolek Copertino, že pokud to bude možné, proběhne 22. června 
KTFest. Všichni jsou srdečně zváni.  

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 


