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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 21. ŘÍJNA 2020 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.  

ThLic. David Bouma, Th.D. 

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.  

Matěj Jirsa 

MUDr. Jan Fošum, Dr. Theol. 

Bc. Ondřej Šindlář 

Mgr. Karolína Štauberová  

Mgr. Barbora Uchytilová

Omluvení členové senátu 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Hosté 

Ing. Luděk Knorr 

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

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – 

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. – proděkanka pro 

studium 

Barbora Sadilová – zapisovatelka  

ThLic. Petr Štica, Th.D. – proděkan pro zahr. 

vztahy 

ZÁPIS 

Zahájení, určení skrutátorů 

Dr. Bouma zahájil zasedání ve 14.05, 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. Zahájení, určení skrutátorů 

2. Schválení programu 

3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 30. září 2020 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Schválení podmínek přijímacího řízení do doktorských programů 

6. Ustavení volební komise 

7. Projednání voleb do AS KTF UK a AS UK 

8. Zprávy z pracovních komisí 

9. Různé 

Bod Schválení podmínek přijímacího řízení do doktorských programů byl z důvodu nemoci 

na vědeckém oddělení přesunut na listopadové zasedání AS KTF UK. 

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 30. září 2020 

Dr. Bouma konstatoval, že zápis byl rozeslán. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 30. 9. 

2020. 

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný srdečně pozdravil všechny přítomné a informoval o aktuálním dění na 

fakultě. KTF pokračuje v režimu distanční výuky, všechny skupinové vědecké i tvůrčí aktivity 

jsou zrušeny. (Ve 14:15 se na zasedání přidala dr. Červenková). Děkan apeloval na RUK, aby 

jednal s MŠMT a aby se rozhodlo o průběhu celého semestru, ale jednání neproběhlo. 

Předpokládá se však, že zimní semestr zůstane v distančním režimu. Prozatím jsou známy tři 

případy nakažení covidem mezi zaměstnanci KTF, z řad studentů děkan o nikom nakaženém 

neví. Proděkanka dr. Oulíková informovala o průběhu distanční výuky na KTF, poděkovala 

všem zúčastněným za trpělivost a úsilí při distanční výuce. Dokončují se podklady pro ceny 

rektora, nominanti jsou z oborů Aplikovaná etika a Dějiny evropské kultury. Od zítřka budou 

opět uzavřeny knihovny včetně té fakultní. Úřední hodiny SO zůstávají stejné. 

Za vědecké oddělení podal informace děkan prof. Novotný. Zdárně proběhly oborové rady 

doktorského studia. Doktorandská konference je přeložena na neurčito. Vědecká rada 

pravděpodobně proběhne distanční formou.  

Proděkan dr. Štica informoval o aktuálním stavu zahraničních pobytů v rámci Erasmus+. Naši 

studenti vyjeli do cílových destinací a studijní pobyt budou moci absolvovat. Většina ze 

studentů, kteří měli přijet na KTF, své pobyty zrušila. Pedagogické mobility se v tomto semestru 

neuskuteční vůbec a všechny zahraniční návštěvy byly zrušeny. Minulý týden distančně 

proběhlo výběrové řízení na zahraniční pobyty v letním semestru. Příští týden se uzavírají 

žádosti o podporu v rámci Fondu mobility. Plánuje se mezinárodní kolokvium v Erfurtu 

v červnu 2021 a další aktivity se zahraničními partnery. 

Proděkanka dr. Vymazalová informovala o probíhající online propagaci přijímacího řízení.  

Tajemník Ing. Knorr informoval o univerzitní úpravě rozpočtu, pro KTF to bude znamenat 

určité snížení rozpočtu. Momentálně se řeší ukončování vnitrouniverzitních projektů a na RUK 

nákup nového ekonomického účetního systému. V řešení s UVT UK je plnohodnotný přechod 

KTF na Office 365.  

Matěj Jirsa se dotázal, zda už jsou nějaké vyhlídky na průběh zkouškového období. Proděkanka 

dr. Oulíková odpověděla, že zatím žádné nejsou, KTF je závislá na pokynech RUK. Přislíbila, 

že tento dotaz vznese. 

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

kolegia děkana. 

Ustavení volební komise 

Dr. Bouma navrhl do komise pro volby do AS KTF UK a AS UK dr. Nespěšnou Hamsíkovou, 

Ph.D., Bc. Ondřeje Šindláře a Mgr. Barboru Uchytilovou. Všichni navržení s nominací 

souhlasili. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK ustavil volební komisi ve složení PhDr. Magdaléna Nespěšná 

Hamsíková, Ph.D., Bc. Ondřej Šindlář, Mgr. Barbora Uchytilová. 
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Projednání voleb do AS KTF UK a AS UK 

Dr. Bouma předestřel situaci s podáváním nominací. Proběhla diskuze, jakým způsobem mají 

být nominace podávány. 

Schválené usnesení: AS KTF UK projednal volby do AS KTF UK a AS UK. 

Zprávy z pracovních komisí 

Pracovní komise neměly pro senát žádné informace. Dr. Bouma požádal Mgr. Štauberovou, aby 

legislativní komise připravila pro senát podklady k volbám. 

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

Různé 

Dr. Nespěšná Hamsíková se dotázala, zda by UK mohla jednat s Národní knihovnou 

o zpřístupnění Krameria. Proděkanka dr. Oulíková informovala, že zítra zasedá krizový štáb 

UK, a přislíbila, že tento požadavek vznese.  

Schválené usnesení:  AS KTF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé. 

UKONČENÍ 

Dr. Bouma ukončil zasedání v 15:50 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


