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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 25. BŘEZNA 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 

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Mgr. Karolína Štauberová  
Mgr. Barbora Uchytilová

Omluvení členové senátu 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

Hosté 

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 

Bc. Kateřina Pousková 

Barbora Sadilová – zapisovatelka  

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

doc. David Vopřada, Dr. – proděkan pro vědu 

ZÁPIS 

Zahájení, určení skrutátorů 

Dr. Bouma zahájil zasedání ve 13.05, 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 29. ledna 2020 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Schválení Podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 (2. kolo) 

6. Vyjádření k výši stipendia v případech zvláštního zřetele hodných a za vynikající studijní 

výsledky 

7. Nominace členů knihovní rady 

9. Zprávy z pracovních komisí 

10. Různé 

 

Hlasování: pro 10, 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 29. ledna 2020 

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

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 29. 1. 

2020. 

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný srdečně pozdravil všechny přítomné a informoval o postupných 

opatřeních na KTF, jimiž reagoval na vývoj situace nouzového stavu. Prozatím konečná podoba 

mimořádných opatření byla zveřejněna 16. března a je dostupná na webových stránkách KTF. 

Centrálním dnem na KTF je středa, kdy funguje studijní, personální a ekonomické oddělení a 

knihovna, nicméně zájem je prakticky nulový. Děkan pracuje prezenčně po – čt, distančně pá 

– ne, všem studentům a pedagogům nabídl svou pomoc. Studenti dostali všechny potřebné 

studijní i bezpečnostní instrukce a byli vyzváni k solidaritě s druhými. Studenti ze zahraničí se 

vrátili všichni kromě jedné výjimky, která si přála zůstat. V jednání je způsob jejich dokončení 

semestru.  

Proděkanka dr. Oulíková srdečně pozdravila senát a požádala o schválení podmínek 2. kola 

přijímacího řízení, které jsou stejné jako v prvním kole.  

Děkan prof. Novotný konstatoval ohledně výhledů do budoucna, že žádná pevná data 

k dispozici nejsou, záleží tedy, jak rozhodne vláda. Pokyny RUK se v průběhu času mění, 

nicméně na základě momentálně dostupných informací a konzultací s garanty oborů dospěl 

děkan k tomu, že harmonogram akademického roku se měnit nebude, změní se pouze procesy 

jeho naplňování. Přijímací řízení v prvním kole bude pravděpodobně zrušeno a budou vzati 

všichni přihlášení, a to z těchto tří důvodů: v termínu možná budou stále platit karanténní 

opatření, uchazeči nemají přístup k zadané literatuře, uchazeči i KTF potřebují psychickou 

oporu. Výuka běží distanční formou, rektor dává možnost prodloužit výuku do června, ale 

děkan je proti takovému opatření, protože pedagogové vedou předměty distanční formou a 

protože by se tím změnily všechny další termíny (SZZ apod.) a zkouškové období by se 

posunulo do července, což by přineslo obtíže studentům i pedagogům. Výuka tedy skončí tak 

jak bylo ustanoveno, přičemž je povoleno zkoušet distanční formou, a to až do doby, kdy vláda 

znovu umožní studentům přístup do VŠ, nebo změnit typ zkoušky z ústní na písemnou. 

Zkouškové období bude z nařízení rektora vyhlášeno také v průběhu července a v září až do 18. 

9., nicméně reálné termíny zkoušek si domlouvají pedagogové se studenty individuálně. Ruší 

se rektorský a děkanský den. V současnosti legislativa umožňuje SZZ pouze tváří v tvář, což 

teď není možné, proto UK urychleně schvaluje novelu, aby bylo možno absolvovat SZZ 

distanční formou. V případě KTF jsou ale státnicové termíny vypsány na druhou polovinu 

června, zatím se tedy zdá, že je bude možné vykonat řádně. Termín ke splnění všech povinností 

k SZZ (22. 5.) se nemění. Termín odevzdání DP (7. 5.) se taktéž nemění. UK připravuje právní 

kroky k tomu, aby během nouzového stavu nebyly vyměřovány poplatky za delší studium a aby 

se prodloužila doba studia těm studentům, kteří v této době završí maximální dobu studia.  

Všechna tato rozhodnutí budou ještě převedena do předem konzultované úřední formy. 

Výuka CŽV a U3V byla zastavena, pokračování kurzů řeší dr. Mohelník a Mgr. Matisovská. 

Z oblasti vědy zmínil děkan prof. Novotný odložení plánovaných kolokvií a doktorandské 

konference. Dále KTF získala akreditaci pro habilitační a profesorské řízení v oboru Katolická 

teologie na 10 let. Proděkan doc. Vopřada doplnil, že na přihláškách pro doktorské studium se 

nic nemění. Mgr. Nová je k dispozici pro konzultace. Termíny doktorských a rigorózních SZZ 

se zatím také nemění. 

Proděkan dr. Štica podal informace k zahraniční agendě. Neuskuteční se plánovaná série 

přednášek manželů Bergerových, ruší se jarní kolo fondu mobility a internacionalizace, pobyty 

v rámci Erasmus+ v letním semestru se neuskuteční.  
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Proděkanka dr. Opatrná informovala, že probíhá dál příprava devíti GAČRů, termíny odevzdání 

byly posunuty. Je snaha čerpat Institucionální plán, jak jen je to možné. Pro PR nastalo horší 

období.  

Děkan prof. Novotný dodal k správě KTF, že byla přijata dočasná úsporná opatření. Nouzová 

situace přerušila jednání o nájemní smlouvě s AP. Běží jednání o prodloužení smlouvy s UVT, 

s.r.o. Jsou zpomaleny kroky přípravy rozpočtu, KTF se výši svých příjmů dozví v polovině 

dubna, momentálně existuje v rozpočtovém provizoriu. Chystají se výroční zprávy o činnosti a 

o hospodaření KTF. RUK požaduje, aby do konce dubna odešly z fakult zprávy o hospodaření, 

projednané a schválené senátem. Předsednictvo AS KTF UK vymyslí, jakým způsobem se 

tabulky stanovené MŠMT a RUK projednají. 

Ke kanonickému schválení statutu děkan připomněl jednání s Kongregací pro katolickou 

výchovu. KTF žádala o 5letý odklad, ale byl jí dán odklad pouze do května. Dne 25. května 

tedy končí církevní platnost statutu KTF UK. Dopis z července stvrzený velkým kancléřem 

vůbec nebyl odeslán, je třeba ho poslat znovu, ale přesně za dva měsíce končí církevní platnost 

statutu. 

Mgr. Uchytilová doplnila osobní zkušenost se studijním pobytem v Maďarsku. Děkan prof. 

Novotný ke zrušeným zahraničním pobytům dodal, že finanční prostředky budou 

pravděpodobně odebrány a semestr doběhne na partnerské zahraniční fakultě. 

Dr. Červenková vyjádřila prof. Novotnému vděčnost za promýšlení pokračování semestru. 

 

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

kolegia děkana. 

Schválení Podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 (2. kolo) 

Dr. Bouma konstatoval, že materiály byly rozeslány, a dal prostor pro diskuzi. Dr. Fošum vznesl 

připomínku k doporučené studijní literatuře v oblasti morální teologie. Dr. Bouma navrhl 

aktualizovat literaturu až pro příští přijímací řízení. Dr. Oulíková konstatovala, že literaturu je 

možno změnit pro další akad. rok, podněty přes garanty jednotlivých studijních programů 

budou vítány. 

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 

2020/2021 (2. kolo). 

Vyjádření k výši stipendia v případech zvláštního zřetele hodných a za vynikající studijní 

výsledky 

Dr. Bouma konstatoval, že podkladové materiály byly rozeslány. Jedná se o navýšení 

mimořádného stipendia na 150 kč/hod a stipendia za vynikající studijní výsledky na 20 000 Kč. 

Podmínky se nemění. 

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k výši stipendia v případech 

zvláštního zřetele hodných a za vynikající studijní výsledky. 

Nominace členů knihovní rady 

Dr. Bouma informoval, že AS KTF nominuje do knihovní rady 2 osoby. Po konzultaci 

s vedením KTF navrhl Ondřeje Šindeláře a dr. Evu Doležalovou, oba s nominací souhlasili.  

 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 
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Schválené usnesení: AS KTF UK nominoval členy knihovní rady Ondřeje Šindeláře a dr. Evu 

Doležalovou.  

Zprávy z pracovních komisí 

Pracovní komise neměly pro senát žádné informace. Děkan prof. Novotný připomněl, že KTF 

čeká na rozhodnutí AS UK o změně pravidel pro organizaci studia. 

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

Různé 

Mgr. Uchytilová informovala za studenty, že by uvítali po dobu distanční výuky více přednášek, 

např. prostřednictvím videokonference. Děkan prof. Novotný přislíbil, že o tom bude 

informovat pedagogy. 

 

Dr. Bouma konstatoval, že senát obdržel od dr. Jana Kafky a kolegy Matěje Jirsy podnět, aby 

projednal události, jež se týkají vztahů mezi prof. Tomášem Petráčkem a Dominikem 

kard. Dukou. Dodal, že on sám prof. Petráčka ujistil o podpoře předsednictva senátu. Matěj 

Jirsa vyslovil mínění, že by měl senát zaujmout veřejně srozumitelné stanovisko, jež by bylo 

dokladem toho, že mu nastalá situace není lhostejná. Spolu s tím uvedl, že se fakulta ocitá „mezi 

mlýnskými kameny“. Karolína Štauberová, Denisa Červenková, Marie Opatrná a Vilém Kubáč 

jeho stanovisko podpořili s tím, že by fakulta neměla do sporů, které se jí přímo netýkají, 

zabřednout, zvláště v době, kdy je třeba řešit problémy spojené s pandemií. Lukáš Fošum zmínil 

možnost zastat se odborných kompetencí prof. Petráčka později a tak, aby bylo zjevné, že 

takové vyjádření není bojem „proti“ někomu dalšímu. Dodal, že senát není kompetentní k tomu, 

aby se vyjadřoval k dění v kapitule, která s fakultou nesouvisí. 

Děkan prof. Novotný rozlišil různé roviny diskutovaných problémů či situací. Jednu tvoří 

polemika mezi kard. Dukou a prof. Petráčkem v souvislosti s intepretací pontifikátu Pia XI. 

a jeho případných paralel se současností, a post scriptum pana kardinála o tom, že prof. Petráček 

manipuluje s knihou doc. Šmída a ohýbá ji. Druhou rovinu tvoří odvolání kněze Tomáše 

Petráčka z Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském. Třetí rovinu představuje 

polemika mezi studentem KTF UK a seminaristou Mgr. Štěpánem Sirovátkou, prof. Tomášem 

Petráčkem a vstupem prof. Vojtěcha Novotného do této věci. Čtvrtou rovinu tvoří hluboké 

kořeny celé toto situace, k níž děkan sdělil, že každé jeho setkání s biskupy České církevní 

provincie a s velkým kancléřem se dříve nebo později týká prof. Petráčka a tzv. petráčkovců na 

KTF UK, a v každé této situaci prof. Petráčka i tzv. petráčkovce hájil na základě principu 

kolegiality, akademických svobod a katolicity KTF UK, která má unést různost názorů, jakkoli 

to je někdy emočně velmi těžké. Tento svůj přístup uplatnil i v únoru, když se prof. Petráček 

obrátil na vedení fakulty a senátu s podnětem, aby uvážili reakci na post scriptum pana 

kardinála, které označil za bezprecedentní porušení akademických svobod. Děkan pana 

kardinála o této věci informoval. Vyslovil mínění, že měl svou kritiku prof. Petráčka lépe 

doložit, a to, že by si nepřál, aby se KTF UK ocitla ve sporu s velkým kancléřem. Děkan požádal 

pana kardinála o to, aby mu sdělil svůj postoj k této věci, a nabádal ke zdrženlivosti a smírnému 

řešení s tím, že je ochoten ho zprostředkovat. Mírnil také první afektivní reakci pana kardinála, 

který hovořil o odebrání kanonické mise prof. Petráčkovi. Následná rozprava v kolegiu děkana 

ústila v oficiální stanovisko fakulty, které podepsal děkan i předseda senátu a které znělo takto: 

„Děkan KTF UK se svým kolegiem a předsednictvo senátu KTF UK se seznámili s podnětem, 

který dne 20. 2. 2020 předložil prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. Th.D. a který se týkal toho, 

jak se Dominik kard. Duka v elektronických médiích vyjádřil ke způsobu, jímž tento náš kolega 

v článku Vábení politických Sirén ohrožuje církev i dnes (Christnet, 14. 2. 2020) pracoval 

s knihou Marka Šmída Vatikán a italský fašismus 1922–1945 (Praha: Triton, 2019). KTF UK 

má za to, že se polemika odehrála v širokém prostoru svobody bádání, mínění a vyjadřování, 
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avšak mimo rámec akademické obce, na což mimo jiné poukazuje i skutečnost, že 

prof. Petráček v ní nevystupoval jako zaměstnanec fakulty a kard. Duka v ní neužíval autoritu 

velkého kancléře. Fakulta se tedy necítí být příslušná, aby zaujímala v této věci rozhodčí 

stanovisko. Polemika znovu ukázala, jak naléhavě musíme pečovat o co nejvyšší objektivitu 

a nestrannost poznání i o zdrženlivost ve vyjadřování, resp. jak důležitá je kultura argumentace 

a komunikace v církvi.“ Stanovisko bylo odesláno prof. Petráčkovi i kard. Dukovi. První 

nereagoval, a to ani na nabídku osobního setkání. Druhý ho vzal na vědomí s dovětkem, že si 

myslí, že způsob, jímž prof. Petráček vylíčil osobnost Pia XI., neodpovídá plně historické 

skutečnosti ani tomu, jak ji představil ve své knize doc. Marek Šmíd; Vojtěch Novotný jako 

soukromá osoba toto stanovisko v podstatě sdílí. Následovala polemika mezi Sirovátkou 

a Petráčkem. Děkan vyslovil Sirovátkovi podporu: ne v tom smyslu, že by se přiklonil na tu či 

onu stranu a tedy pro či proti kard. Dukovi nebo pro či proti prof. Petráčkovi, ale slovy o tom, 

že je dobře, když má student KTF UK odvahu vstoupit do veřejného prostoru a vyjadřovat svůj 

pohled na církev, protože právě k tomu fakulta studenty svým pedagogickým úsilím vede, 

a děkan nepokládá za správné, aby se, sotva to jeden z nich učiní, celý svět dozvěděl, že tento 

bohoslovec římskokatolické církve pod záminkou polemiky s textem Tomáše Petráčka očerňuje 

úřadujícího papeže, neboť to prostě neodpovídá skutečnosti. K polemice se nicméně děkan 

nevyslovil meritorně, pouze nabádal k tomu, aby nezapomněla na blahoslavenství tvůrců 

pokoje. Nedlouho poté začaly děkanovi chodit dopisy a maily, které ho vinily ze zbabělosti, 

když se veřejně nezastal prof. Petráčka v polemice s kard. Dukou a ve věci odvolání z kapituly. 

Na základě této situace děkan prof. Novotný napsal dopis prof. Petráčkovi, v němž ho zpravil 

o celém svém postoji k událostem a o jejich genezi. Dopis se otevírá a uzavírá tím, že se děkan 

snaží o osobní kontakt a o překlenutí tenzí, které si nepřeje. Děkan prof. Novotný pak své 

expozé končil opětným rozlišením rovin situace. Spor o Pia XI. se odehrál mimo fakultu a není 

porušením akademických svobod. Kauza kapituly se fakulty také netýká, přestože čtyři – nyní 

již jen tři – z osmi kanovníků jsou současně zaměstnanci fakulty. 

Matěj Jirsa děkanovi poděkoval a podotkl, že by se senát neměl přiklánět k té či oné interpretaci 

dějin, ale strážit to, aby se debata obešla bez osobních útoků. Děkan prof. Novotný navrhl, aby 

se senátní plénum připojilo k výše citovanému stanovisku, které již v únoru zaujalo jeho 

předsednictvo. Doc. Marek Šmíd podotkl, že je celá tato kauza mimořádně nešťastná, žije 

druhým životem na sociálních sítích a ubližuje církvi. Osvojil si návrh děkana a podpořil 

únorové stanovisko. Dr. Bouma následně moderoval diskusi o usnesení, do níž se zapojili různí 

členové senátu.  

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 2. 

Schválená usnesení:  AS KTF UK důkladně projednal záležitosti kolem polemiky kard. Duky 

a prof. T. Petráčka a vyzývá zúčastněné strany k pokoji, umírněnosti a velkorysosti.  

AS KTF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé. 

UKONČENÍ 

Dr. Bouma ukončil zasedání v 15:05 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


