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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 29. DUBNA 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 

Bc. Vilém Kubáč 

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Mgr. Karolína Štauberová  

Mgr. Barbora Uchytilová

Omluvení členové senátu 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

Hosté 

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 

Bc. Kateřina Pousková 

Ing. Eva Procházková 

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 13.00, 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 25. března 2020 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Schválení výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2019  

6. Schválení rozvahy příjmů a výdajů pro rok 2020  

7. Informace o problematice kanonické platnosti Statutu KTF UK 

9. Zprávy z pracovních komisí 

10. Různé 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-316.html
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Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. března 2020 

Dr. Bouma konstatoval, že zápis byl rozeslán. Připomínky děkana prof. Novotného a Matěje 

Jirsy byly zapracovány. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. 3. 

2020. 

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

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

fakultě. Mimořádná opatření týkající se epidemie se stále vyvíjejí, nejnověji je v platnosti 

povolení osobní přítomnosti studentů všech ročníků v prostorách VŠ od 27. 4. k těmto přesně 

stanoveným účelům: konzultace, zkoušení, praktické formy výuky, návštěva knihoven. KTF 

nicméně pokračuje v již vytčené linii, děkan pokládá prudké změny v těchto věcech za 

nesprávné a chaotické, zvláště v souvislosti s přísnými hygienickými opatřeními a s rizikem 

nákazy starších či chronicky nemocných kolegů. Tedy pro KTF v tomto semestru nadále platí: 

výuka, zkoušení i konzultace probíhají pouze distanční formou až do dne, kdy bude explicitně 

oznámeno něco jiného. Návštěva knihovny, studijního a jiných odd. děkanátu je možná ve 

stanovené hodiny. Nadále platí, že přístup je studentům i zaměstnancům povolen, ale jen na 

dobu nezbytně nutnou a k činnostem výše zmíněným. Výpůjčka z knihovny je i nadála možná 

ve středu (po předchozí objednávce titulů), hodiny byly rozšířeny na 9–12. Od 4. 5. se bude 

postupně rozšiřovat přítomnost technicko-hospodářských pracovníků v prostorách KTF. Reálné 

možnosti zaměstnanců budou zohledněny. 

Vstoupil v účinnost zákon O zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na VŠ v roce 

2020, v návaznosti na něj byl registrován univerzitní předpis Zvláštní pravidla studia na UK. 

Pro KTF to znamená legislativní podklad k tomu, co už dělá a co si předsevzala. 

Děkan prof. Novotný se informoval v AS UK, zda už byla pro KTF projednána Pravidla pro 

organizaci studia. Jsou mezi předpisy, na jejichž projednání se čeká. Legislativní komise AS 

UK vyslovila kladné stanovisko, ale plénum hlasuje distančním způsobem a legislativní 

záležitosti se dostanou na řadu až před koncem května. 

Ze studijní agendy zmínil děkan probíhající jednání o úpravě studijních plánů Dějin evropské 

kultury. V průběhu koronavirové krize proběhla na tomto oboru studentská anketa, z jejíchž 

výsledků děkan vyvodil relevantní závěry, které předestřel garantům (prof. Kubínovi a 

doc. M. Sládkovi) a čeká na jejich vyjádření. Děkan prof. Novotný také přemýšlí o úpravě 

studijních plánů Katolické teologie. Byla vydána OD O výši mimořádného stipendia a výši 

stipendia za vynikající studijní prospěch, O změně harmonogramu probíhajícího akad. roku, 

Harmonogram akad. roku 2020/21. 

Proděkanka dr. Oulíková srdečně pozdravila senát a konstatovala, že všechny důležité 

informace jsou na webových stránkách, učitelé také dostali upřesňující pokyny ohledně 

probíhajícího studia a zkoušení. V harmonogramu příštího akad. roku nedošlo oproti letošnímu 

k žádným zásadním změnám.  

Proděkan doc. Vopřada informoval o blížícím se termínu odevzdání přihlášek k doktorskému 

studiu (30. 4.). Bylo potřeba přesunout doktorandskou konferenci na září či říjen. Vědecké 

oddělení bude přístupné v úředních hodinách, nyní jsou jeho pracovníci dostupní na e-mailu či 

telefonu. Děkan prof. Novotný doplnil, že VR plánovaná na začátek června je zrušena, určité 

body se projednají distančně, ale dvě habilitační řízení (dr. Kubík a dr. Červenková) 

neproběhnou, jsou přeložena na podzimní termín. Děkan požádal studenty doktorského studia 

o zodpovězení otázek týkajících se vlivu pandemické situace na jejich studium. Odpovědi ještě 

nepřišly všechny, ale již je zřejmé, že někteří doktorandi skutečně mají objektivní problémy se 

splněním individuálního studijního plánu – tyto obtíže budou řešit oborové rady. 

Proděkanka dr. Opatrná srdečně pozdravila senát a podala informace ke GAČRům a Primusu.  

Již 6 GAČRů je odevzdaných (dr. Kříž, dr. Opatrná, doc. Sládek, dr. Šmejdová, doc. Šmíd, 
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doc. Vopřada). Primusy jsou odevzdány dva – jeden teologický (dr. Frývaldský) a jeden 

kunsthistorický (dr. Takácsová). Všechny tyto projekty jsou odevzdány k hodnocení RUK či 

agenturou GAČR. Kromě odevzdávání GAČRů má rozvoj v této době hluché místo. PR stále 

běží, připravuje se zveřejnění informací v různých médiích kvůli druhému kolu přijímacího 

řízení a podzimní Gaudeamus. Na UK je již v řešení Strategický záměr univerzity na rok  

2021–2025, je ovšem zbrzděn současnou situací. Od května nastupuje na odd. rozvoje 

Mgr. Anna Jaklová, která převezme agendu po Mgr. Evě Loubové. 

Proděkan dr. Štica podal informace k zahraniční agendě. V polovině dubna přišly instrukce k 

vyhodnocování studentských mobilit a jejich finanční podpory. Pokud náplň mobility nadále 

probíhá (včetně distanční formy), probíhá i financování standardním způsobem. 

Prostřednictvím videokonference proběhlo výběrové řízení na studentské zahraniční pobyty 

v příštím akad. roce. Přihlášeni byli 2 kandidáti, oba prošli. 

Děkan prof. Novotný dále informoval, že na konci června odchází na vlastní žádost doc. Dřímal 

ze zdravotních důvodů. Děkan už delší dobu žádá biskupy, aby pro KTF uvolnili některé kněze 

k výuce. Pro výuku katechetiky požádal ostravsko-opavskou diecézi, ale bez výsledku. 

Z Českých Budějovic přišla zamítavá odpověď. Také zkusil navrhnout k doktorskému studiu 

dva zájemce, v případě P. Jaroslava Mrňy bylo studium biblika schváleno, ale druhého zájemce 

dotyčný biskup odmítl pustit.   

Za správu KTF děkan informoval, že byl znovu vypsán konkurz na místo tajemníka/tajemnice. 

Byla uzavřena jednání o nájemní smlouvě s AP, čeká se na podpisy kard. Duky a rektora Zimy. 

Děkan vyjednal právě jejich podpisy, aby převzali zodpovědnost za znění smlouvy a za 

smluvenou částku a aby vyjednaná částka nájemného nevzrostla postupováním smlouvy 

různými úrovněmi AP vzhůru. Smlouva bude platit od 1. 5. Pro KTF znamená přínos co se 

prostor týče. Nájem byl navýšen z 1,67 mil. Kč na 1,71 mil. Kč. Souběžně bude podepsána 

dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce knihovního fondu a darovací smlouva na daný fond – 

tedy bývalá Centrální katolická knihovna přestane být spravována KTF a stane se vlastnictvím 

KTF. 

Děkan vyjádřil vděčnost Konferenci vyšších představených mužských řeholí, která dala KTF 

dar ve výši 350 000 Kč. 

V následné diskuzi se Matěj Jirsa dotázal, zda se budou distanční formou konat i SZZ, zda jsou 

povolené osobní konzultace na půdě KTF a zda budou všechny zkoušky distanční. Děkan prof. 

Novotný odpověděl, že KTF udělá vše pro to, aby SZZ proběhly prezenčně (za příslušných 

hygienických opatření). Ke konzultacím vydal děkan pokyn, že vše, co lze dělat distančně, má 

probíhat distančně. O zkoušení v tuto chvíli platí, že nyní se zkouší distančně a pokud se 

všechno bude vyvíjet dobře, možná se 25. 5. či začátkem června přejde na prezenční zkoušení, 

vše v závislosti na vývoji opatření vlády. Děkan se tomu prozatím brání kvůli mnoha 

komplikujícím opatřením, kvůli nebezpečí hrozícímu vyučujícím seniorům a kvůli limitujícímu 

počtu studentů 5, který je sice vztažen k učebně, ale na chodbě při čekání na zkoušku by 

přesažení počtu hrozilo. V průběhu června už by měla být možnost prezenčních zkoušek. 

Nicméně zkouška, která byla vypsána jako distanční, proběhne jako distanční, aby se předešlo 

chaosu a znevýhodnění. Vyučující dostali v této věci zvláštní dopis, mají možnost změnit formu 

zkoušení z ústní na písemnou (např. prostřednictvím moodle, nebo vypracováním elaborátu 

apod.). Vyučující mají o zvolené formě co nejdříve uvědomit studenty. 

Proděkanka dr. Oulíková dodala, že distanční zkoušení platí rozhodně do konce výuky LS, po 

25. květnu se uvidí. Každý vyučující je povinen před začátkem zkouškového období vypsat 

min. 2 termíny. V současnosti je možné vypisovat termíny distanční i prezenční. Co se týče 

SZZ, RUK předpokládá po polovině června větší rozvolnění opatření, a to i v souvislosti 

s přijímacím řízením jiných fakult. Prostorová jednotka, ve které je počet studentů limitován na 

5, je posluchárna či zkušebna, tedy ne chodby ani sociální zařízení. Je na zodpovědnosti 

studentů, zda se někde shromáždí. Pokud se budou konat prezenční písemné zkoušky, bude 

třeba dbát hygienických opatření, dezinfikovat lavice apod. Děkan prof. Novotný doplnil, že on 

sám má na mysli všechny společné prostory. 
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Bc. Pousková se dotázala k distančnímu zkoušení, zda budou studenti informováni o 

náležitostech, které s sebou distanční zkoušení nese podle metodiky z RUK. Proděkanka dr. 

Oulíková odpověděla, že pedagog by měl náležitosti stanovit a informovat o formě studenty, na 

webu KTF jsou odkazy na různé metody zkoušení. 

Mgr. Uchytilová se dotázala na informování studentů o současných opatřeních. Na facebookové 

stránce KTF jsou pouze obecné informace na rozdíl od např. FF UK. Poprosila, zda by byla 

možnost sepsat podrobný informační e-mail a facebookové sdělení, aby byli všichni studenti 

informováni. Proděkanka dr. Opatrná odpověděla, že Facebook nevnímá jako úřední desku, 

proto tam jsou jen krátká jasná sdělení. Na webových stránkách jsou informace, které stále platí, 

a jedna aktualita akademického roku, která se částečně aktualizuje a jsou v ní všechny 

informace. Děkan prof. Novotný zdůraznil, že všechny relevantní informace jsou dostupné na 

internetu, nicméně uváží, zda ohlášené informace znovu neoživit. KTF se drží nastavené linie, 

informační šum vzniká tím, že studenti očekávají změny, které ale nepřicházejí. Od 18. 4. se 

informace nijak nezměnily.  

Doc. Bartoň doplnil, že u chodeb může být problém s chytrými karanténami, opatrnost je na 

místě. 

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

kolegia děkana. 

Schválení výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2019 

Ing. Procházková krátce představila výroční zprávu. Tabulky i text byly rozeslány. Hospodaření 

opět skončilo ziskem, takže do fondu na příští roky byla přesunuta další rezerva. Také byl 

ušetřen příspěvek do fondu na další období. Matěj Jirsa upozornil na překlep a dotázal se 

k nápadně vyšší finanční dotaci na jeden z výzkumů, o jaký projekt se jedná. Ing. Procházková 

odpověděla, že finanční rozdíl je dán tím, zda jde o specifický VŠ výzkum studentů či 

pedagogů. Matěj Jirsa se dále dotázal, jak byly rozvrženy náklady na reprezentaci fakulty. Ing. 

Procházková odpověděla, že vzhledem k velikosti KTF se náklady nerozlišují. Bylo by možné 

je rozepsat do jednotlivých akcí, na kterých byly použity, ale vzhledem k nepřílišné výši částky 

je to zbytečné. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2019. 

Schválení rozvahy příjmů a výdajů pro rok 2020  

Dr. Bouma konstatoval, že podkladové materiály byly rozeslány. Ing. Procházková představila 

rozvahu. Přístup byl podobný jako v minulých letech, rozvrhovaný odsouhlasený příspěvek činí 

28 784 000 Kč. Došlo k navýšení nájmu, ke zvýšení ceny služeb obecně a k razantnímu 

navýšení minimální mzdy. Naopak díky koronavirové situaci budou některé výdaje (např. na 

úklid) nižší.  

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil rozvahu příjmů a výdajů pro rok 2020. 

Informace o problematice kanonické platnosti Statutu KTF UK 

Děkan prof. Novotný konstatoval, že situace byla popsána v předloženém dokumentu. Dne 25. 

května končí církevní schválení fakultního statutu. Situaci se dosud nezdařilo vyřešit, ačkoliv 

KTF podnikla veškeré možné kroky. Na tahu je nyní Svatý stolec. Matěj Jirsa se dotázal, jaká 

je reálná hrozba plynoucí z konce platnosti církevního statutu. Děkan odpověděl, že dle 

právníků jsou dva výklady: první, vycházející z převahy civilního práva, říká, že se z hlediska 

působení KTF nestane vůbec nic; druhý výklad říká, že přestane platit statut jako takový, a tedy 

veškeré fakultní úkony budou kanonicky (a možná i civilně) neplatné, protože Zákon o VŠ říká, 
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že statut je schvalován AS UK po předchozím schválení příslušnou církevní autoritou. Tedy 

pokud schválení církevní autority chybí, je problematizovaná i platnost civilní. Je zde kolize 

dvou právních systémů, které se vzájemně téměř ani neuznávají. Proto se KTF stále znovu 

obrací na Řím s žádostí, aby se spokojil s tím, co už ve statutu pro církev vydobyto je, protože 

víc už ani nepotřebuje. To, co Veritatis gaudium přináší navíc, se týká organizace a správy – a 

ty se by se měly v jednotlivých zemích lišit. Děkan nezná přesnou odpověď na to, co by se 

stalo, kdyby církevní platnost opravdu skončila. Církev má velkou kapacitu dispenzí, substitucí 

apod., snad by se tedy zpětně něco takového uplatnilo. Situace je potenciálně riziková, děkan 

toto téma projednával s rektorem prof. Zimou, který se vyjádřil, že bude-li Řím příliš 

neústupný, pak on napíše, že UK se řídí zákony ČR a na církevní zákony nebude brát ohled. 

Podobně AS UK není církevním záležitostem příliš nakloněn, statut KTF při hlasování prošel 

jen těsně. Veritatis gaudium výslovně říká, že církevní fakulty na necírkevních univerzitách 

uvádějí své statuty do souladu s apoštolskou konstitucí tak, že přitom přihlížejí k mezinárodní 

smlouvě mezi Svatým stolcem a danou zemí, jenže taková smlouva zde není. 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace o problematice kanonické platnosti 

Statutu 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. 

Různé 

Přítomní členové senátu ani hosté neměli žádné informace do bodu Různé. 

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

UKONČENÍ 

Dr. Bouma ukončil zasedání v 14:20 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


