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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 2. PROSINCE 2020 

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.  

Bc. Ondřej Šindlář 

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Mgr. Karolína Štauberová  

Mgr. Barbora Uchytilová

Hosté 

Ing. Luděk Knorr – tajemník 
Mgr. Magdaléna Nová, DiS. 

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

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 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 zápisů ze zasedání AS KTF UK dne 21. a 26. října 2020  
4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy  
5. Zhodnocení voleb do AS UK 
6. Schválení podmínek pro přijetí k doktorskému studiu v akad. roce 2021/2022  

7. Nominace delegáta KTF do Rady vysokých škol 
8. Elektronické volby do AS KTF UK (bod předkládá studentská komora) 
9. Zprávy z pracovních komisí 
10. Různé 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS KTF UK dne 21. a 26. října 2020  

Dr. Bouma konstatoval, že zápisy byly rozeslány. Žádné připomínky k nim vzneseny nebyly. 
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Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápisy ze zasedání AS KTF UK ve dnech 21. a 26. 
října 2020. 

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný srdečně pozdravil všechny přítomné a informoval, že na konci kalendář-

ního roku končí církevní schválení statutu KTF UK. Děkan podnikl všechny kroky k vyřešení 
této situace, ale dosud bez výsledku. Celý problém je čistě právní, KTF samozřejmě bude na-
dále dodržovat kanonické předpisy, i když církevní statut nebude platit. Děkan dále usiloval o 
bilaterální smlouvu mezi ČR a Svatým stolcem, prozatím rovněž bez úspěchu. (Ve 14:15 se na 

zasedání připojila Mgr. Uchytilová.) 
Proděkanka dr. Oulíková informovala o zrušení listopadových a prosincových promocí. Probíhá 
postupné vyzvedávání diplomů na SO, promoce v aule budou přeloženy na příští rok. Do 1. 12. 
probíhalo přihlašování na SZZ a na obhajoby bez povinnosti studentů odevzdat práci vytiště-

nou. Proběhla novelizace studijního zkušebního řádu UK, nově musí být ke SZZ přizván pro-
děkan či jiná osoba jmenovaná děkanem, pokud se jedná o studentův poslední opravný termín 
SZZ. Podobně byla zavedena povinnost druhého přísedícího u zkoušek všech předmětů v pří-
padě posledního opravného termínu druhého roku zapsání předmětu. Současná vládní opatření 

umožňují od 7. 12. prezenční výuku prvních ročníků do 20 studentů, ale na KTF bude výuka i 
nadále probíhat distančně – vzhledem k prolínání ročníků ve volitelných předmětech by pre-
zenční výuka přinesla mnoho praktických problémů. (Ve 14:20 se na zasedání připojil doc. 
Bartoň.) 

Proděkan doc. Vopřada informoval, že vládní nařízení povolilo prezenční výuku doktorandů. 
Na RUK byly odevzdány projekty doktorandů (5 projektů START a 10 projektů GAUK). Ter-
mín doktorandské konference se přesune snad na leden. Soutěž GAČR byla letos náročná, fi-
nancování projektu získaly tři teologické fakulty včetně KTF, jejíž projekt se týká recepce ale-

xandrijské exegeze mezi Východem a Západem. 
Proděkan dr. Štica informoval, že byla vypsána výběrová řízení na zahraniční pobyty pro za-
městnance a pedagogy na letní semestr 2021. Úspěšně proběhlo výběrové řízení na fond mobi-
lity. Další akce se plánují po Velikonocích. 

Proděkanka dr. Vymazalová informovala, že UK se rozhodla úplně vystoupit z aktivit jako 
Gaudeamus. Proběhl propagační den UK online včetně prezentací jednotlivých fakult a chatu 
s uchazeči. Znovu se potvrdilo, že studenti KTF nechodí na akce tohoto typu. Připravuje se 
lednový den otevřených dveří KTF. 

Tajemník Ing. Knorr informoval o práci ekonomického oddělení na konci kalendářního roku. 
Od příštího roku se bude na KTF vztahovat povinnost zveřejňovat výsledky výzkumu, bude 
tedy nutné systém uzavírání smluv na vydávání publikací jednotně vyřešit. Za rok 2019 fakulta 
vykázala zisk, z RUK se na KTF vrátila částka 1,4 mil., do konce roku se musí vyřešit, do 

jakých fondů se rozdělí. 

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

Zhodnocení voleb do AS UK 

Předsedkyně volební komise dr. Nespěšná Hamsíková informovala o průběhu voleb, výsledky 
jsou zveřejněny na webu fakulty. Volby se neobešly bez komplikací, některé kandidátní lístky 

byly vloženy do jiné schránky a jeden z nich se nepodařilo podchytit. Zatím ale neobdržela 
žádnou stížnost na průběh voleb. Volební účast nebyla příliš vysoká: 49 % pedagogických pra-
covníků a jen 11 % studentů. Z podnětů od studentů vyplynulo, že by byla lepší větší časová 
rezerva mezi uzávěrkou podávání kandidátních lístků a konáním voleb. Dr. Jarošová poděko-

vala tajemníku Ing. Knorrovi za přípravu volebních formulářů. Mgr. Štauberová se dotázala, 
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jaká byla volební účast, když se volby do AS UK konaly prezenčně. Doc. Vopřada odpověděl, 

že studentská účast se pohybovala mezi 10 a 15 %.  

Schválené usnesení: AS KTF UK zhodnotil volby do AS UK. 

Schválení podmínek pro přijetí k doktorskému studiu v akad. roce 2021/2022 

Proděkan doc. Vopřada konstatoval, že podmínky jsou podobné jako v minulém roce. Změněna 
je výše poplatku za přijímací řízení, kterou stanovuje RUK. Běžně přijímací řízení nepředpo-
kládá, že doktorand si předem domluví vedení své doktorské práce, ale na KTF to bylo třeba 

ošetřit, aby se nestávalo, že bude přijat doktorand, pro kterého nebude školitel. Byly omezeny 
specializace pro obor Katolická teologie, dosud bylo 6 specializací, ale z personálních důvodů 
letos nebude otevřena oblast kanonického práva a oblast pastorace-liturgika-pedagogika, před-
pokládá se, že pro příští roky se podaří tyto specializace personálně zajistit. Doc. Šmíd upozor-

nil, že církevní dějiny nemají zadanou literaturu. Mgr. Nová odpověděla, že uvádět literaturu 
do podmínek přijetí není povinností, církevní dějiny ani dějiny křesťanského umění ji nemají 
zadanou, uchazeči mají být obecně obeznámeni s vývojem umění a dějin. Děkan prof. Novotný 
dodal k otázce vedení doktorandů, že se stává praxí, že školitelé nejsou habilitovaní, ale mají 

velký doktorát a jsou schváleni vědeckou radou – tím se navyšuje kapacita doktorských oborů. 
Doc. Vopřada doplnil, že zákon o vysokých školách hovoří pouze o habilitovaných školitelích. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky pro přijetí k doktorskému studiu v akad. 
roce 2021/2022. 

Nominace delegáta KTF do Rady vysokých škol 

Dr. Bouma nominoval do Rady vysokých škol doc. Bartoně, který s nominací souhlasil.  

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK nominoval doc. Bartoně do Rady vysokých škol.  

Elektronické volby do AS KTF UK 

Dr. Bouma konstatoval, že bod byl vznesen studentskou komorou senátu, a předal jí slovo. Kol. 
Jirsa představil vůli studentské komory, aby možnost konání elektronických voleb byla i mimo 

nouzový stav. Zásadním argumentem je možnost flexibilně zvolit před každými volbami formu, 
jakou proběhnou, s ohledem na situaci. O návrh změny volebního řádu může senát jen požádat, 
předkládá ho pak děkan, který ovšem dosud nedostal podkladové materiály připravené student-
skou komorou. Mgr. Štauberová shrnula, že studentská komora navrhuje změnit stávající vo-

lební řád ve třech bodech: implementovat možnost elektronické volby a elektronického podá-
vání kandidatur, stanovit řešení situace, když se nepřihlásí dost kandidátů, a zrevidovat náleži-
tosti kandidátních lístků. Kol. Šindlář dodal, že co se digitalizace voleb týče, jde o dvě změny: 
poskytnout fakultě nástroj k elektronickým volbám a poskytnout možnost podávání kandidatur 

elektronicky – což považuje za nejjistější způsob podání. 
Děkan prof. Novotný v reakci uvedl, že podoba kandidátních listin je technikálie, o které se 
rozhodně může vést rozprava. Způsob podávání kandidatury je o něco komplikovanější kvůli 
certifikaci nominanta. K elektronické formě voleb je děkan zdráhavý, protože takové volby nej-

sou nikdy úplně tajné a podle zkušeností jiných fakult volební účast asi nezvýší. Také by mohly 
být znevýhodněním starší generace studentů. 
Ondřej Šindlář navrhl, že identifikace kandidátů by se uskutečňovala skrze jedinečný identifi-
kátor, který UK každému členu akad. obce poskytuje. Elektronickou volbu považuje za možnost 

pro případ dalšího mimořádného stavu. 
Proděkanka dr. Vymazalová vyjádřila svou podporu studentskému návrhu, je to i záležitost PR, 
že se KTF snaží být co nejmodernější nejen ve vědeckém bádání, ale i v administrativě. 
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Mgr. Štauberová dodala, že elektronická volba neznamená nutně čistě elektronickou propagaci 

voleb. Elektronická volba by umožnila volit vzdáleným či nemocným studentům a značně by 
ulehčila práci volební komise. 
Tajemník Ing. Knorr informoval o možnostech technického zajištění identifikace kandidátních 
listin. Elektronické provedení voleb je technicky problematické. Vyjádřil svůj názor, že elek-

tronická volba nemá budoucnost, na rozdíl od elektronické nominace. (V 15:25 opustili zase-
dání doc. Šmíd a dr. Nespěšná Hamsíková.) 
Doc. Vopřada vyjádřil podporu návrhu studentské komory. V současné době lze elektronické 
volby dostatečně zabezpečit, identifikaci lze ošetřit. Pokud to nadřazená právní norma umož-

ňuje, pak s regulérností elektronických voleb není žádný problém. 
Doc. Bartoň vyjádřil svůj názor, že v elektronické volbě jsou narušeny přímost a tajnost, které 
patří k demokratickým volbám. Za jedinou čistou formu považuje osobní účast, elektronickou 
formu je třeba důkladně promyslet. Doc. Vopřada na to reagoval, že umožňuje-li státní zákon 

elektronické podpisy a bere-li je jako standardní formu ověření, lze to analogicky aplikovat i 
na situaci senátních voleb. 
Mgr. Štauberová upozornila, že situace omezení pohybu osob může znovu nastat a pak by bylo 
záhodno mít elektronickou formu voleb připravenou. Dr. Kubík doporučil odsunout hlasování 

o této věci na příští zasedání, sám je proti elektronické volbě. Dr. Jarošová je pro elektronickou 
volbu s neelektronickou kampaní, Dr. Fošum, dr. Štica a dr. Červenková rovněž vyjádřili 
podporu studentskému návrhu. 
Děkan prof. Novotný poděkoval za podněty a přislíbil, že věc promyslí. Otázka je, zda jsou 

elektronické volby nutností a zda je nechat jen jako možnost v situaci mimořádného stavu. Ale 
v době mimořádného stavu je možné volit elektronicky na základě univerzitního statutu a 
nemusí se kvůli tomu měnit vnitřní předpisy KTF. Matěj Jirsa reagoval, že studentské komoře 
šlo o možnost elektronické volby i mimo mimořádný stav. 

Dr. Bouma navrhl vrátit se k této otázce na lednovém zasedání senátu. 

Hlasování: pro 7, proti 1, zdrželi se 2. 
Schválené usnesení: AS KTF UK žádá děkana fakulty o implementaci možnosti elektronických 
voleb do AS KTF UK do vnitřních předpisů fakulty. 

Zprávy z pracovních komisí 

(V 16:00 opustila zasedání dr. Červenková.) Mgr. Štauberová informovala, že požádala 

legislativní komisi o předběžnou konzultaci ohledně elektronických voleb. 

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

Různé 

Dr. Bouma přednesl žádost o nominaci studenta do krizového štábu fakulty. Děkan prof. 
Novotný doplnil, že statut UK pro mimořádný stav ukládá každé fakultě mít krizový štáb, jehož 
členy jsou zpravidla děkan, tajemník, předseda senátu a jeden student. Na KTF bude krizový 

štáb složen z děkana a jeho kolegia včetně předsedy senátu. Pokud bude senát chtít, může do 
krizového štábu nominovat studenta. Krizový štáb bude jmenován jen pro tuto mimořádnou 
situaci, prozatím neměl důvod zasedat. Dr. Bouma tedy navrhl nominovat Mgr. Štauberovou, 
která souhlasila. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK nominoval Mgr. Karolínu Štauberovou do Krizového štábu 

KTF UK. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK svolává následující zasedání na 27. ledna 2021 od 16 hod. 

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

Dr. Bouma ukončil zasedání v 16:25 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

Za správnost: 
Barbora Sadilová, zapisovatelka 


