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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 27. KVĚTNA 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  

Omluvení členové senátu 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. Mgr. Barbora Uchytilová  

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 

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. dubna 2020 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Schválení výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2019  

6. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování nových členů VR KTF UK 

7. Zprávy z pracovních komisí 

8. Různé 

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 29. dubna 2020 

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

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 zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 29. 4. 

2020. 

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

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

fakultě. Mimořádná opatření umožnila od 18. května provádět zkoušení a konzultace prezenčně 

za splnění hygienických a administrativních vládních požadavků. Zkoušení vypsaná jako 

distanční proběhnou distanční formou. Oddělení děkanátu a knihovna rozšiřují úřední hodiny, 

stále trvá možnost pouze absenčních výpůjček. Schodiště do kněžského semináře zůstává 

uzavřené. 

Dorazila oficiální zpráva z AS UK o schválení novely Pravidel pro organizaci studia. Novela 

vypouští větu o příp. třetím oponentovi u disertačních prací, nabude účinnosti od 1. června. 

Proděkanka dr. Oulíková srdečně pozdravila a informovala o ukončení distanční výuky, studenti 

mohou její úspěšnost okomentovat v již běžící evaluaci. SZZ proběhnou prezenční formou. Při 

zkoušení v posluchárnách formou testů platí max. počet 15 lidí. Studijní oddělení je již v plném 

provozu. Děkan prof. Novotný požádal studentskou komoru senátu, aby zreflektovala distanční 

výuku a vyzvala studenty ke zpětné vazbě v evaluaci (např. co promítnout i do běžného chodu 

fakulty).  

Proděkan dr. Mohelník podal informace k ČŽV a U3V. V rámci možností všechny vypsané 

kurzy proběhly. Nebude se konat předávání závěrečných osvědčení a certifikátů v Karolinu. Pro 

příští rok jsou všechny kurzy připravené a vypsané. 

Proděkan doc. Vopřada konstatoval, že přijímání přihlášek do doktorského studia bylo 

ukončeno, ve všech třech oborech je 18 přihlášených. V červnu proběhnou přijímací pohovory.  

Proděkanka dr. Opatrná podala informace za agendu vnějších vztahů. Za Mgr. Evu Loubovou 

nastoupila nová kolegyně Mgr. Anna Jaklová. Některé naplánované aktivity jsou zrušeny nebo 

přesunuty do online režimu. Propagace druhého kola přijímacího řízení a propagace U3V a 

CŽV běží především online. Daří se publikační činnosti v iForu a ve Foru. Probíhá příprava 

dlouhodobého strategického záměru, který poběží od r. 2021. 

Děkan dále podal informace ke správě fakulty. KTF má podepsanou nájemní smlouvu s AP, je 

zveřejněna v registru smluv. Byla zahájena příprava letních úprav vybraných kabinetů a 

kanceláří. Tento týden končí třetí kolo výběrového řízení na pozici tajemníka/tajemnice. 

Ze sekretariátu Velkého kancléře obdržel děkan Přechodné normy Kongregace pro katolickou 

výchovu pro dobu pandemie, které přišly až nyní. Nicméně nepřinášejí nic, co by KTF musela 

nebo mohla aplikovat. Uvádějí, že distanční metody výuky nejsou povoleny jako standardní 

forma studia na církevních fakultách, protože ty mají být místem vztahů a společenství. 

Interpersonální důraz je něco, co stojí za vyzdvižení a uvážení. Z téhož sekretariátu děkan 

obdržel přípis Kongregace pro katolickou výchovu, která prodloužila církevní platnost statutu 

KTF do 31. 12. 2020. Děkan na toto téma jednal s legislativní komisí AS KTF. Prof. Hrdina byl 

toho názoru, že je třeba usilovat o partikulární bilaterální smlouvu (ve věci teologických fakult) 

mezi ČR a Svatým stolcem. Dr. Jakub Kříž souhlasil, navrhl mít vedle statutu ještě vnitřní 

aplikační normu, ale to by věc nevyřešilo. Doplňujícím řešením by byla minimalistická úprava 

fakultního statutu, která by místo na Sapientia christiana odkazovala na Veritatis gaudium. 

Děkan také navrhl napsat do textu statutu, že kanonické předpisy se na KTF aplikují 

s přihlédnutím k bilaterálním a multilaterálním smlouvám mezi ČR a Svatým stolcem. Úpravy 

vnitřních předpisů musí být schvalovány fakultním senátem, spěch je tedy na místě. Nicméně i 

pokud by Svatý stolec s úpravou statutu souhlasil, rozhodné slovo má AS UK, který je zásadně 

proti tomu, aby se jakékoli změny církevního charakteru do statutu promítaly. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

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

kolegia děkana. 
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Schválení výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2019  

Dr. Bouma konstatoval že výroční zpráva byla senátorům rozeslána. Proděkanka dr. Opatrná 

dodala, že výroční zpráva má stejnou strukturu a grafiku jako loni, snaží se jít i cestou 

propagačního materiálu.  

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

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

Udělení předchozího souhlasu ke jmenování nových členů VR KTF UK  

Děkan prof. Novotný konstatoval, že podkladové materiály byly předloženy. Ve spojitosti 

s ukončením působení doc. Dřímala na KTF, který sice zůstane ve VR KTF UK, ale bude tam 

jako externista, se naskytla příležitost přistoupit ke změnám ve VR. Zákonem stanovený poměr 

je takový, že nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce 

univerzity. Doc. Vopřada, ač je proděkanem pro vědu, nebyl členem VR. Jmenováním doc. 

Rudolfa Svobody, děkana TF JU a církevního historika, chce děkan posílit počet osob mimo 

akad. obec UK, více ukotvit partnerství s TF a lépe vyvážit poměr teologů, kunsthistoriků a 

historiků ve VR. To by hrálo důležitou roli, kdyby KTF podávala žádost o akreditaci 

habilitačního a profesorského řízení v oboru Církevní dějiny.  

Hlasování proběhlo prostřednictvím online formuláře. 

Hlasování: vydáno 9 hlasovacích lístků, odevzdáno 9 hlasovacích lístků, z toho 9 platných a 0 

neplatných; pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK udělil předchozí souhlas ke jmenování nových členů VR KTF 

UK (doc. ThDr. Rudolfa Svobody, Th.D. a doc. Davida Vopřady, Dr.). 

Zprávy z pracovních komisí 

Pracovní komise neměly pro senát žádné informace. (Ve 13:45 se připojila dr. Červenková.) 

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

Různé 

Dr. Fošum se dotázal, zda výuka 6. června může proběhnout prezenčně. Děkan požádal, aby se 

výuka v tomto semestru dokončila distančně, aby se předešlo zmatkům. Doc. Vopřada srdečně 

pozval všechny studenty, vyučující a zaměstnance na Te Deum do Strahovské baziliky 25. 

června od 15 hod.  

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

UKONČENÍ 

Dr. Bouma ukončil zasedání ve 13:55 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


