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Č. j: UKKTF/299473/2020-2 

 

Zápis z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 20. 7. 2020 

 

Hlasování VR bylo zahájeno 15. 7. 2020 a ukončeno  20. 7. 2020. Hlasovalo se formou 

odpovědi na e-mail a formou tajného hlasovacího formuláře (v bodě 2). 

 
 

1. 
Dvě zamýšlené úpravy ve skladbě částí státních závěrečných zkoušek magisterského 
oboru Katolická teologie (6141T020), které bychom rádi zavedli od akademického roku 
2020/2021. 
 
1.1 Úprava v akreditaci MSMT-6952/2016 (platnost 26. 02. 2016 – 31. 12. 2024) 
Stávající podoba SZZ: 

 písemná část: obhajoba diplomové práce 
 ústní část: Písmo svaté a biblická teologie 
 ústní část: Fundamentální a dogmatická teologie 
 ústní část: Morální teologie 
 ústní část: Pedagogika, katechetika a oborové didaktiky 
 ústní část: Pastorální teologie a liturgika 

Zamýšlená podoba SZZ: 
 písemná část: obhajoba diplomové práce 
 ústní část: Písmo svaté a biblická teologie 
 ústní část: Fundamentální a dogmatická teologie 
 ústní část: Morální a spirituální teologie 
 ústní část: Pastorální teologie a liturgika 

Změna se tedy týká tohoto: U studentů, kteří již nastoupili do akreditace 
MSMT-6952/2016 (letošní 2. až 4. ročník), bude zrušena ústní část „Pedagogika, 
katechetika a oborové didaktiky“. Ta ještě – při postupném náběhu ročníků – nikdy 
nebyla uskutečněna. Skladba částí SZZ se tím přiblíží té, jež je následně předvídána 
u studentů, kteří nastoupili do akreditace UKRUK/265034/2019-15 (letošní 1. ročník). 
Cílem úpravy je: Soustředit skladbu částí SZZ k tomu, co je pro profil absolventa 
nezbytně podstatné. Část „Pedagogika, katechetika a oborové didaktiky“ je z tohoto 
hlediska zbytná, což dokládá skutečnost, že týž obor před akreditací MSMT-6952/2016 
byl a podle akreditace UKRUK/265034/2019-15 opět bude uskutečňován bez ní a že 
kvalifikace „učitel náboženství“ není podle zákona o pedagogických pracovnících vázána 
na pedagogickou část SZZ, nýbrž na magisterský titul v oboru teologie. Obsah části 
„Pedagogika, katechetika a oborové didaktiky“ zůstane v profilu absolventa na úrovni 
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dílčích předmětů. Profil absolventa jako celek zůstává beze změny. Příčinou změny je: 
Pedagogicky realističtější stanovení rozsahu části SZZ; vývoj v personální situaci fakulty. 
 
Usnesení: VR KTF UK projednala a schválila změny ve skladbě části závěrečných zkoušek 
magisterského oboru Katolická teologie (6141T020) v akreditaci MSMT-6952/2016 
(platnost 26. 02. 2016 – 31. 12. 2024), které budou zavedeny od akademického roku 
2020/2021. 
Z celkového počtu (20) se účastnilo hlasování 16 členů. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 

se zdržel.  

 
 
1.2 Úprava v akreditaci UKRUK/265034/2019-15 (platnost 26. 08. 2019 – 26. 08. 
2029): 
Stávající podoba SZZ: 

 písemná část: obhajoba diplomové práce 
 ústní část: Písmo svaté a biblická teologie 
 ústní část: Fundamentální a dogmatická teologie 
 ústní část: Morální a spirituální teologie 
 ústní část: Pastorální obory a kanonické právo 

Zamýšlená podoba SZZ: 
 písemná část: obhajoba diplomové práce 
 ústní část: Písmo svaté a biblická teologie 
 ústní část: Fundamentální a dogmatická teologie 
 ústní část: Morální a spirituální teologie 
 ústní část: Pastorální teologie a liturgika 

Změna se tedy týká tohoto: U studentů, kteří nastoupili do akreditace 
UKRUK/265034/2019-15 (letošní 1. ročník), a u těch, kteří nastoupí v budoucnosti, 
bude ústní část „Pastorální obory a kanonické právo“ nahrazena částí „Pastorální 
teologie a liturgika“. Ta ještě – při postupném náběhu ročníků – nikdy nebyla 
uskutečněna. Skladba částí SZZ a pojetí této konkrétní části SZZ se tím vrátí k té, jež je 
uskutečňována dosud, v akreditaci MSMT-6952/2016. Cílem úpravy je: Soustředit 
skladbu částí SZZ k tomu, co je pro profil absolventa nezbytně podstatné, v tomto 
případě na obsah „faktografie a argumentace spojená s evangelizačním, pastoračním 
a bohoslužebným jednáním křesťanů“, a vypustit přesah ke kanonickému právu. To 
zůstane v profilu absolventa na úrovni dílčích předmětů, tedy jako dosud. Profil 
absolventa jako celek zůstává beze změny. Příčinou změny je: Pedagogicky realističtější 
stanovení rozsahu části SZZ; vývoj v personální situaci fakulty. 
 
 
Usnesení: VR KTF UK projednala a schválila změny ve skladbě části závěrečných zkoušek 
magisterského oboru Katolická teologie (6141T020) v akreditaci UKRUK/265034/2019-15 
(platnost 26. 08. 2019 – 26. 08. 2029), které budou zavedeny od akademického roku 
2020/2021. 
Z celkového počtu (20) se účastnilo hlasování 16 členů. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 

se zdržel.  
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2. 
Předkládám k vyjádření záměr navrhnout rektorovi Univerzity Karlovy 

 odvolání garanta navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná 
etika doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D. 

 a následné pověření doc. PhDr. Davida Svobody, Ph.D. toutéž funkcí. 
Záměr reaguje na skutečnost, že doc. Sládek na vlastní žádost ukončí k 31. srpnu 2020 
pracovní poměr na KTF UK. Stručné CV doc. Svobody je přiloženo. Nominant předběžně 
souhlasí. 
 
Usnesení: VR KTF UK projednala a schválila záměr navrhnout rektorovi UK odvolání 
garanta navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná etika doc. RNDr. 
ThLic. Karla Sládka, Ph.D. a jmenovat doc. PhDr. Davida Svobodu, Ph.D.  
Z celkového počtu (20) se účastnilo hlasování 15 členů. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo.  

 

 
3. 
Předkládám ke schválení další odborníky, kteří by mohli být jmenováni členy komise 
pro státní závěrečné zkoušky. Tuto potřebu ukázala praxe. 
 
Odborníci do komisí pro státní zkoušky v oboru Aplikovaná etika (NMgr.) 
- RNDr. Matúš Kocian, Ph.D. (KTF UK) 
- ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D. (KTF UK) 
 
Odborníci do komisí pro státní zkoušky v oboru Katolická teologie (Mgr., ThLic., Th.D.), 
Teologické nauky (Bc., NMgr., ThLic.) 
- PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (FF UK) 
- PaedDr. ICLic. Bartoloměj Marián Čačík (KTF UK) 
- JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (KTF UK) 
- RNDr. Matúš Kocian, Ph.D. (KTF UK) 
- ThLic. Josef Prokeš (KTF UK) 
- ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D. (KTF UK) 
- ThLic. Tomáš Matějec, Ph.D.  (KTF UK) 
 
Odborníci do komisí pro státní zkoušky v oboru Dějiny křesťanského umění (Bc., NMgr., 
PhDr. Ph.D.) 
- PhDr. Olga Kotková, Ph.D. (KTF UK) 
- PhDr. Eva Bendová, Ph.D. (KTF UK) 
- Ph.D. Mgr. Ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D. (MG) 
 
Odborníci do komisí pro státní zkoušky v oboru Dějiny evropské kultury (Bc., NMgr.) a 
Církevní a obecné dějiny (PhDr., Ph.D.) 
- PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (FF UK) 
 
Odborníci do komisí pro státní zkoušky v oboru Církevní a obecné dějiny (PhDr., Ph.D.) 
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- ThLic. David Bouma, Th.D. (KTF UK) 
 
 
Usnesení: VR KTF UK projednala a schválila odborníky do komisí pro státní závěrečné 
zkoušky. 
Z celkového počtu (20) se účastnilo hlasování 16 členů. Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo.  

 
 
 
 

 

 

V Praze, dne 24. 7. 2020  

zapsala: Magdaléna Nová, Vědecké oddělení 

 

 

  prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
                                                                    děkan 

 


