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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 29. LEDNA 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. Markéta Jarošová, Ph.D. 

Matěj Jirsa 

Bc. Vilém Kubáč 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

Mgr. Karolína Štauberová  

Mgr. Barbora Uchytilová 

Omluvení členové senátu 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Hosté 

Mgr. Zuzana Matisovská 

Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D. – proděkan pro 

trvalou formaci 

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

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. – proděkanka 

pro rozvoj a vnější vztahy 

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

studium 

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

vztahy 

Jáchym Vopařil 

doc. David Vopřada, Dr. – proděkan pro vědu

ZÁPIS

Zahájení, určení skrutátorů 

Dr. Bouma zahájil zasedání ve 14.05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 

skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Kubáč. 

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 27. listopadu 2019 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Projednání Bilanční zprávy o realizaci Dlouhodobého-strategického záměru KTF UK za 

rok 2019 

6. Projednání Aktualizace Dlouhodobého-strategického záměru KTF UK pro rok 2020 

7. Projednání Zprávy o hodnocení vzdělávací činnosti studenty KTF UK za akademický rok 

2018/2019 

8. Projednání novelizace Pravidel pro organizaci studia na KTF UK 

9. Zprávy z pracovních komisí 

10. Různé 

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-316.html
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Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. listopadu 2019 

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 27. 11. 

2019. 

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný poděkoval dr. Kateřině Šolcové a Mgr. Evě Loubové, které ukončily 

pracovní poměr na KTF. Informoval o proběhlém konkurzu na pozici tajemníka; bude se konat 

druhé kolo výběrového řízení. Proděkanka dr. Opatrná informovala o výběru nového 

pracovníka na pozici Mgr. Loubové. Proděkanka dr. Oulíková informovala o probíhající 

studentské evaluaci za zimní semestr a požádala o účast studentů. Mgr. David Hurný, 

místopředseda AS UK, nabídl studentskou evaluaci objektivity a férovosti zkoušení. Záleží na 

KTF, zda ji pro své studenty spustí. Mgr. Uchytilová doplnila informace z AS UK o tomto 

dotazníku. Dr. Bouma konstatoval, že studenti mají možnost se vyjádřit ve stávající studentské 

evaluaci, a vzhledem k malé účasti na ní nepovažuje nový dotazník za smysluplný. Děkan prof. 

Novotný doplnil, že s daty z evaluace se skutečně pracuje, zvláště se slovními hodnoceními. 

Kol. Jirsa navrhl otevřít možnost evaluace ještě před zkouškovým obdobím, doc. Bartoň a dr. 

Štica se vyjádřili souhlasně. Dr. Kubík naopak navrhl, aby se studentům evaluace nabídla při 

zápisu do dalšího ročníku. (Ve 14:20 dorazila na zasedání kol. Červenková.) Dr. Mohelník 

informoval o péči o studenty se speciálními potřebami a povzbudil je k přihlášení se na 

studijním oddělení a vyslovení svých potřeb. UK se zajímá spíše o pomoc jednotlivým osobám 

a prostředků je dostatek. Dále informoval o setkání Asociace univerzit třetího věku v Olomouci. 

CŽV i U3V na KTF momentálně vzkvétá. Doc. Vopřada za vědecké oddělení informoval o 

sebeevaluačních zprávách a o výsledcích interního auditu, který se týkal využívání prostředků 

a vykazování v OBD. Ukázalo se, že asi 50 % přislíbených výstupů buď nevzniklo anebo dosud 

nebylo vykázáno. Děkan prof. Novotný doplnil, že z šesti podaných GAČRů uspěl jenom jeden 

a podané NAKI neuspělo. Doc. Vopřada informoval, že mu bylo na následujících 5 měsíců 

uděleno tvůrčí volno na teologické fakultě v Cambridge.  Dr. Štica informoval, že se blíží doba 

podávání žádostí o různé zahraniční pobyty. Na začátku dubna proběhne návštěva a přednáška 

novozákoníka prof. Klause Bergera z Heidelbergu. Dr. Opatrná informovala o uzavření 

PROGRESu za rok 2019 a vyhlášení PROGRESu 2020. Byl uzavřen Institucionální plán za rok 

2019 a odeslán na RUK. Proběhly dva dny otevřených dveří na KTF a probíhá propagace. 

Děkan prof. Novotný požádal studentské senátory, aby našli způsob, jak oslovit studenty KTF, 

aby fakultu propagovali a získali uchazeče. Dále děkan informoval o hospodaření KTF. 

Agendou tajemníka je pověřena Ing. Procházková. Za loňský rok se podařilo našetřit 1 mil. Kč, 

KTF má tedy finanční rezervu. Stále běží jednání s AP o nájemní smlouvě. P. Vladimír Kelnar 

ustoupil KTF v nároku na místnost č. 119. Děkan prof. Novotný apeloval na UK, aby do 

strategického plánu na rok 2021–25 zapracovala hledání vlastního sídla pro KTF. Úspěšně 

proběhl audit čerpání projektu Nábyteček. Od Prahy 6 dostala KTF opět grant na Doxu. Proběhl 

studijní den ČBK, kde se představili kněžské semináře a teologické fakulty a projednávala se 

další strategie; prozatím se nic měnit nebude. 

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

kolegia děkana. 
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Projednání Bilanční zprávy o realizaci Dlouhodobého-strategického záměru KTF UK za 

rok 2019 

Dr. Opatrná krátce představila Bilanční zprávu a Aktualizaci. V následné diskuzi kol. Jirsa 

poděkoval za vypracování a doptal se na zamýšlenou novou grafiku, na komunikaci 

s absolventy mimo prostřednictví Doxy a na nové umístění KTF. Děkan prof. Novotný 

odpověděl, že v této věci oslovil alžbětinky, které odmítly, a benediktiny, kteří navrhli, že by se 

na části pozemku emauzského kláštera zřídilo právo stavby. Architekt doc. Hradečný, který 

s benediktiny spolupracuje, vypsal na FA ČVUT seminář na stavbu budovy KTF. Výstava 

modelů by měla být na KTF k vidění.  

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

Schválené usnesení: AS KTF UK projednal Bilanční zprávu o realizaci Dlouhodobého-

strategického záměru KTF UK za rok 2019. 

Projednání Aktualizace Dlouhodobého-strategického záměru KTF UK pro rok 2020 

Dr. Opatrná představila Aktualizaci již v předchozím bodě. Kol. Jirsa se dotázal na nové 

akreditace, dr. Oulíková odpověděla, že bude několikaletý souběh staré a nové akreditace. 

Děkan prof. Novotný informoval o připravovaném rozšíření akreditace Aplikované etiky. 

Dlouhodobě se plánuje doktorské studium aplikované etiky a filosofie. KTF stále ještě čeká na 

rozhodnutí ve věci akreditace habilitačního profesorského řízení Katolické teologie. 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK projednal Aktualizaci Dlouhodobého-strategického záměru 

KTF UK pro rok 2020. 

Projednání Zprávy o hodnocení vzdělávací činnosti studenty KTF UK za akademický rok 

2018/2019 

Proděkanka dr. Oulíková představila Zprávu. Doc. Bartoň se dotázal, zda by bylo možné 

prodloužit evaluační dobu. Proděkanka dr. Oulíková to zamítla.  

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

Schválené usnesení: AS KTF UK projednal Zprávu o hodnocení vzdělávací činnosti studenty 

KTF UK za akademický rok 2018/1019. 

Projednání novelizace Pravidel pro organizaci studia na KTF UK 

Děkan prof. Novotný krátce představil změněný článek v Pravidlech. Mgr. Štauberová 

za Legislativní komisi vyjádřila souhlas s novelizací. Po schválení AS KTF UK bude materiál 

poslán ke schválení AS UK. 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil novelizaci Pravidel pro organizaci studia na KTF 

UK. 

Zprávy z pracovních komisí 

Pracovní komise neměly pro senát žádné informace. 

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

Kol. Jirsa informoval, že vznikla pracovní skupina pro rozvoj urbanistiky, v rámci níž vznikla 

studentská skupina, ve které je KTF zastoupena dvěma studenty. 

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

UKONČENÍ 

Dr. Bouma ukončil zasedání v 15:30 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 

 


