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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 23. ČERVNA 2021
PREZENČNÍ LISTINA
Přítomní členové senátu
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Mgr. Jiří Augustin Čepelák
Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.
Ondřej Kříž
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

PhDr. Milan Pech, Ph.D.
doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Tereza Wiendlová

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

Mgr. Karolína Štauberová
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
Prof. Vlnas zahájil zasedání ve 14:15, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako
skrutátoři byli navrženi a tichým souhlasem schváleni doc. Ottová a doc. Kubík.
Schválení programu
Byl předložen tento navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, určení skrutátorů
Schválení programu
Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS KTF UK 28. dubna a 2. června 2021
Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Schválení Výroční zprávy o činnosti KTF UK za rok 2020
Schválení Strategického záměru KTF UK 2021–2025
Schválení Rozdělení finančních prostředků KTF UK na rok 2021
Souhlas se jmenováním členů a náhradnic disciplinární komise
Projednání žádosti prof. Králíčkové o prezentaci kandidatury na rektorku UK
Projednání formy zasedání AS KTF UK do konce roku 2021
Projednání předání funkce zapisovatele
Zprávy z pracovních komisí
Různé

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.

Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS KTF UK 28. dubna a 2. června 2021
Prof. Vlnas konstatoval, že zápisy byly rozeslány. Připomínky k nim vzneseny nebyly.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápisy ze zasedání AS KTF UK 28. 4. a 2. 6. 2021.
Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Děkan prof. Novotný srdečně pozdravil všechny přítomné a informoval o konci církevní platnosti
statutu KTF UK k 30. červnu, čeká se na odpověď z Říma. Knihovna bude v červenci otevřena
dvakrát týdně, všechny knihovny UK budou uzavřeny 12.–31. srpna 2021 z důvodu implementace
nové platformy Alma. Srdečně pozval na Te Deum a následující zahradní slavnost 28. června.
Proděkanka dr. Oulíková všechny srdečně pozdravila a informovala o průběhu přijímacího
řízení a konání SZZ. Celkem bylo podáno 194 přihlášek, příjímací zkoušky proběhly prezenčně,
v září proběhne druhé kolo přijímacího řízení. Zápisy do prvních ročníků proběhnou rovněž
prezenčně. Během tohoto akad. roku zanechal studia enormní počet studentů z prvních ročníků,
evidentně vinou covidové situace. Fakulty UK reagují na kauzu s poslancem Ferim, budou
sledovány seznamovací kurzy.
Proděkan doc. Vopřada informoval o doktorandské konferenci plánované na 11. listopad,
která by měla proběhnout prezenčně, pokud to situace umožní. Proběhlo přijímací řízení do
doktorských studijních programů. V červnu proběhla VR KTF, která na RUK odevzdává kladné
stanovisko v řízeních dr. Boumy a doc. Ottové.
Proděkan dr. Štica informoval o plánovaných aktivitách na další akad. rok. Bylo vypsáno
výběrové řízení pro zaměstnanecké zahraniční mobility. Proběhne exkurze studentů teologie z
Dortmundu. Termín konference plánované ve spolupráci s Erfurtskou a Opolskou univerzitou byl
posunut na konec března 2022.
Proděkan dr. Mohelník informoval o situaci na CŽV. Jsou připraveny programy na další rok.
K problematice sexuálního zneužívání bude na webu fakulty vytvořena zvláštní stránka
s odkazem na univerzitní centrum a s kontakty.
Proděkanka dr. Vymazalová informovala o probíhajícím druhém kole Progresu. Běží
propagace druhého kola přijímacího řízení a CŽV. Na příští akad. rok se připravuje Noc vědců,
Festival vědy a další akce.
Tajemník Ing. Knorr informoval o přechodu fakultní IT infrastruktury pod rektorátní UVT,
bude následovat přesun všech aplikací. Probíhá jednání s nakladatelstvími, aby publikace bylo
možné vydávat nejen v papírové formě, ale také elektronicky.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy kolegia
děkana.
Schválení Výroční zprávy o činnosti KTF UK za rok 2020
Proděkanka dr. Vymazalová krátce představila Výroční zprávu a dala prostor připomínkám.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Výroční zprávu o činnosti KTF UK za rok 2020.
Schválení Strategického záměru KTF UK 2021–2025
Proděkanka dr. Vymazalová představila Strategický záměr KTF. Vychází z univerzitního
Strategického záměru, který je vypracován na základě Strategického záměru MŠMT. Senátu byl
předložen také Plán realizace Strategického záměru na rok 2021, půlroční termínový posun je
způsoben covidem. Po schválení bude Strategický záměr doručen na RUK. Kol. Kříž se dotázal,
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zda by za založení platformy pro zpětnou vazbu od studentů neměl zodpovídat spíše jedinec než
celé kolegium děkana. Dr. Vymazalová vysvětlila důvody této skutečnosti.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Strategický záměr KTF UK.
Schválení Rozdělení finančních prostředků KTF UK na rok 2021
Tajemník Ing. Knorr představil schvalovaný dokument. Celková přidělená dotace je nižší než
v loňském roce. Dále informoval o stavu fondů KTF, celkově čítají 36 mil. Kč, z toho 12,2 mil. je
ve stipendijním fondu, který vzniká mj. z poplatků za prodloužené studium. Další finanční
prostředky jsou ve fondu provozních prostředků, fondu účelově určených prostředků, rezervním
fondu a sociálním fondu.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Rozdělení finančních prostředků KTF UK na rok 2021.
Souhlas se jmenováním členů a náhradnic disciplinární komise
Prof. Vlnas konstatoval, že podkladové materiály byly rozeslány. Děkan prof. Novotný
informoval, že jde o obnovení možnosti činnosti komise.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil souhlas se jmenováním členů a náhradnic disciplinární
komise.
Projednání žádosti prof. Králíčkové o prezentaci kandidatury na rektorku UK
Prof. Vlnas informoval, že do této chvíle deklarovali dva členové akademické obce svou
kandidaturu na rektora UK, a sice prof. Králíčková a prof. Stehlík. (V 15:15 se ze zasedání
odpojila kol. Wiendlová.) Oba kandidáti se budou prezentovat na jednotlivých fakultách. Děkan
prof. Novotný konstatoval, že oba kandidáti opakovaně žádali o možnost prezentovat se na
zasedání AS KTF UK, a to s cílem požádat AS KTF UK o nominaci. Zasedání senátu je ze své
podstaty veřejné, prezentací se tedy bude moci zúčastnit kdokoli z akademické obce. Doc. Bartoň
navrhl oba kandidáty přijmout a vyslechnout, ale nikoho nenominovat. Doc. Ottová se vyjádřila,
že o dání či nedání nominace by bylo lépe diskutovat až poté, co budou kandidáti vyslechnuti.
Nominace je spíše symbolické gesto. Prof. Vlnas navrhl pozvat oba kandidáty na zářijové
zasedání AS KTF UK. Děkan prof. Novotný souhlasil a doplnil, že oficiální nominace se uzavírají
22. 9., zasedání by se tedy mělo odehrát před tímto datem. Prof. Vlnas navrhl zasedat 15. 9. od 13
hod., a to primárně prezenčně. (V 15:40 opustila zasedání doc. Ottová.) Mgr. Štauberová
informovala, že se ještě nebude moci zúčastnit zasedání jako senátorka, ale pouze jako host.
Děkan prof. Novotný informoval, že senátní komise je nutné ustanovit na třetím zasedání senátu,
tedy na zářijovém. Prof. Vlnas požádal děkana, aby kandidátům na rektora poslal pozvání za
děkana i senát.
Schválené usnesení: AS KTF UK projednal žádosti prof. Králíčkové a prof. Stehlíka o prezentaci
kandidatur na rektora UK a oba kandidáty zve na zasedání AS KTF UK 15. 9. 2021 od 13 hod.
Projednání formy zasedání AS KTF UK do konce roku 2021
Prof. Vlnas navrhl nechat formy zasedání otevřené, přičemž preferovaná je prezenční forma,
nakolik to dovolí vývoj epidemické situace. Navrhl termíny zasedání.
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Schválené usnesení: AS KTF UK projednal formu zasedání AS KTF UK do konce roku 2021 a
preferuje prezenční formu s možností dálkového připojení, pokud nedojde ke změně v souvislosti
s vývojem epidemické situace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil následující termíny řádných zasedání: 15. září od
13:00, dále 20. října, 24. listopadu, 15. prosince a 26. ledna vždy od 14:00.
Projednání předání funkce zapisovatele
Prof. Vlnas informoval, že kol. Sadilová ve funkci zapisovatelky končí, funkce bude předána kol.
Tereze Karmazínové. Předseda a přítomní vyjádřili kol. Sadilové poděkování za vynikající práci
ve funkci zapisovatelky.
Schválené usnesení: AS KTF UK projednal předání funkce zapisovatele.
Zprávy z pracovních komisí
Mgr. Štauberová informovala o novele Volebního řádu AS KTF UK, kterou Legislativní komise
ve spolupráci s děkanem připraví na zářijové zasedání.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí zprávy z pracovních komisí.
Různé
(V 15:50 se ze zasedání odpojil dr. Pech.) Mgr. Čepelák se dotázal, zda by již nebylo vhodné
vyhlásit volbu děkana. Prof. Vlnas konstatoval, že tento podnět obdržel od Mgr. Štauberové a
vyjádřil se, že 15. září je termín dostatečný. Doc. Bartoň shrnul předpisy týkající se děkanské
volby a požádal senát o promyšlení členů volební komise. Prof. Vlnas navrhl upozornit
v pozvánce k zářijovému zasedání na jeho předpokládanou časovou náročnost. Kol. Kříž
informoval za spolek Copertino, že místo plánovaného KTFestu se 29. 6. uskuteční akce „KTF
jde na pivo“, na kterou jsou všichni srdečně zváni.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
UKONČENÍ
Prof. Vlnas všem srdečně poděkoval a ukončil zasedání v 16:05.

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

Za správnost:
Barbora Sadilová, zapisovatelka
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