
Č. j.: UKKTF/376719/2020-5 

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 30. ZÁŘÍ 2020 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.  
ThLic. David Bouma, Th.D. 

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Mgr. Karolína Štauberová  

Mgr. Barbora Uchytilová

Omluvení členové senátu 

MUDr. Jan Fošum, Dr. Theol. Matěj Jirsa

Hosté 

Ing. Luděk Knorr 

Mgr. Vilém Kubáč 
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  

doc. David Vopřada, Dr. – proděkan pro vědu 

ZÁPIS 

Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 

Dr. Bouma zahájil zasedání ve 14.05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 
skrutátor byla navržena a tichým souhlasem schválena kol. Štauberová, do komise pro tajné 
hlasování byli navrženi a tichým souhlasem zvoleni doc. Bartoň, dr. Nespěšná Hamsíková a 

Mgr. Uchytilová. 

Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 
1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 

2. Schválení programu 
3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. května 2020 
4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 
5. Vyjádření k záměru děkana jmenovat tajemníkem fakulty Ing. Luďka Knorra  

6. Souhlas se jmenováním členů disciplinární komise  
7. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu 
8. Vyjádření k výši stipendií 
9. Projednání voleb do AS KTF UK 

10. Zprávy z pracovních komisí 
11. Různé 

Hlasování: pro 9, 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 27. května 2020 

Dr. Bouma konstatoval, že zápis byl rozeslán. Připomínky Mgr. Štauberové byly zapracovány. 
Žádné další připomínky k němu vzneseny nebyly. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. 5. 

2020. 

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný srdečně pozdravil všechny přítomné a informoval o aktuálním dění na 
fakultě. KTF opět vstoupila do režimu distanční výuky, prozatím do konce října. Proděkanka 

dr. Oulíková srdečně pozdravila a konstatovala, že situace se mění velmi rychle, prozatím je 
jasná distanční výuka do konce října, poté se uvidí, jak řeknou pokyny z  RUK. Pro distanční 
výuku jsou doporučeny především platformy Moodle a MS Teams. Aktuální informace jsou 
zveřejňovány na webových stránkách fakulty. Musela být zrušena imatrikulace a zahajovací 

Veni Sancte, kde měla být udělena Cena Miloslava kardinála Vlka absolventce Dějin evropské 
kultury Mgr. Ireně Běchtové; cena bude udělena soukromě. Aktuální počet studentů zapsaných 
do prvních ročníků je 203, tedy více než v minulých letech, a to díky mimořádným podmínkám 
přijímacího řízení. V prvním kole přijímacího řízení byly přijati všichni uchazeči, v druhém 

kole proběhly přijímací pohovory pro uchazeče o studium DKU.  
Děkan prof. Novotný podal informace k CŽV a U3V. Tato forma vzdělávání se bude 
uskutečňovat různými distančními formami. Potěšující je výrazný nárůst počtu frekventantů 
kurzů: v součtu 355 na zimní semestr, tedy zhruba tolik jako minulý akad. rok za oba semestry; 

kunsthistorické a historické kurzy mají zapsaných více než teologické. Tato forma vzdělávání 
se tedy na KTF úspěšně rozvíjí, na rozdíl od ETF a HTF. Novým teologickým kurzem CŽV je 
Management (nejen) církve a církevních organizací. 
Doc. Vopřada podal informace za vědecké oddělení. Probíhají dvě habilitační řízení a zápisy 

doktorandů, aktuální počet zapsaných je 11. Oborové rady teprve proběhnou. Doktorandská 
konference 22. 10. proběhne online formou, konference o C. S. Lewisovi bude přeložena. Mgr. 
Uchytilová se dotázala na formu konference, doc. Vopřada odpověděl, že sice byla plánována 
hybridní forma konference, kdy by čeští účastníci byly přítomni prezenčně a zahraniční 

distančně, ale vzhledem k situaci je možná pouze čistě distanční forma. 
Za agendu rozvoje a PR informoval děkan o nové platformě Intranet, zatím jde o uzavřený 
prostor pro zaměstnance. Pokud by AS KTF stál o uzavřenou skupinu na Intranetu, je to možné. 
V létě proběhla propagace 2. kola přijímacího řízení, která byla nečekaně úspěšná. Na podzim 

už začne propagace na další akademický rok, téměř veškerá propagace se postupně přesouvá 
do online formy. KTF si připomíná velikou událost: 30. výročí od své reinkorporace zpět do 
UK. Byla plánována alespoň nějaká forma oslav, ale postupně se od plánů muselo upustit. 
Existuje speciální připomínkový web, brožura a specializované číslo časopisu Forum. 

Plánovaný druhý ročník seznamovacího kurzu pro první ročníky byl nahrazen setkáním v  Parku 
Jaroslava Meda. 
Proděkan dr. Štica prozatím zůstává v Německu. Běží výběrové řízení na fond mobility, fakultní 
termín pro podávání žádostí je do 20. 10. 2020.  

Za agendu správy KTF informoval děkan o pokračování v inovaci fakulty během léta, jednalo 
se především o vnitřní prostory kabinetů a kanceláří. Kvůli neaktivitě ze strany RUK stále ještě 
běží implementace výsledků auditu IT. Knihovna upravuje úřední hodiny, prozatím je otevřena 
4 dny v týdnu, ale vzhledem k nevalné návštěvnosti je možné zkrácení otevírací doby. 

Statut KTF je z církevního hlediska platný do konce kalendářního roku 2020.  
Doc. Bartoň se dotázal, zda je vyhlídka, že by se studentům opět otevřely projekty typu 
Kramerius. Doc. Vopřada odpověděl, že knihovny se prozatím zavírat nechystají a že Kramerius 
se otevírat nebude. 
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Mgr. Kubáč informoval, že se studentským spolkem plánovali sérii akcí k výročí 30 let od 

reinkorporace a k 5. výročí vzniku spolku Copertino. 

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

kolegia děkana. 

Vyjádření k záměru děkana jmenovat tajemníkem fakulty Ing. Luďka Knorra  

Děkan prof. Novotný s radostí představil Ing. Luďka Knorra, který úspěšně absolvoval 
výběrové řízení na pozici tajemníka KTF. Je zároveň studentem oboru Teologické nauky, takže  

KTF zná i z této pozice. Základními body jeho práce budou průběžná správa fakulty, procesy 
komunikace a řízení, implementace technologií, finanční zdraví fakulty (především promítnutí 
rozpisu financí uvnitř UK do strategie působení KTF a usilování o bezpečný růst mezd). 
V pondělí se Ing. Knorr ujme své funkce, jeho kancelář bude tam, kde dříve sídlila Mgr. 

Loubová. Nějakou dobu bude ještě svou pozornost dělit mezi stávající pracoviště a fakultu. Ing. 
Knorr se krátce představil. Vystudoval obor Technika životního prostředí na ČVUT v Praze, 
následně byl dva roky ve výzkumu, poté se věnoval hospodářské činnosti, byl ředitelem 
Technologické agentury České republiky. Dr. Bouma vyjádřil svou radost a svůj silný dojem, 

že Ing. Knorr je přesně ten člověk, kterého fakulta potřebuje, a ocenil jeho dobrý přehled o tom, 
co tajemnictví obnáší. Děkan vyslovil velké poděkování Ing. Procházkové, která téměř tři čtvrtě 
roku kromě své běžné agendy zastávala agendy tajemnické. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK se souhlasně vyjádřil k záměru děkana jmenovat tajemníkem 
fakulty Ing. Luďka Knorra. 

Souhlas se jmenováním členů disciplinární komise 

Dr. Bouma konstatoval, že podkladové materiály byly rozeslány, a krátce je představil. Proběhlo 
tajné hlasování. 

Hlasování: vydáno 9 hlasovacích lístků, odevzdáno 9 hlasovacích lístků, z  toho 9 platných a 0 
neplatných. 
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D  pro 8, proti 0, zdrželi se 1 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.     pro 9, proti 0, zdrželi se 0 
Doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.  pro 9, proti 0, zdrželi se 0 
ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.   pro 9, proti 0, zdrželi se 0 
Mgr. Klára Kudlová, Ph.D.     pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil souhlas se jmenováním ThLic. Mgr. Denisy 
Červenkové, Th.D., PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D. a doc. Mgr. Bc. Davida Svobody, Ph.D členy 

disciplinární komise a se jmenováním ThLic. Bc. Barbory Šmejdové, Ph.D. a Mgr. Kláry 
Kudlové, Ph.D. náhradnicemi disciplinární komise. 

Schválení podmínek pro přijetí ke studiu 

Proděkanka dr. Oulíková krátce představila podmínky a proces jejich schvalování. Na poslední 

chvíli byla upravena doporučená literatura v oboru Dějiny křesťanského umění. Mgr. 

Štauberová upozornila na vyšší poplatek za podání elektronické přihlášky oproti listinné. Dr. 

Oulíková přislíbila, že údaj ověří. Mgr. Uchytilová se dotázala, zda je potřeba přikládat 

k přihlášce ověřený diplom, i když ho student má z KTF. Dr. Oulíková odpověděla, že je to tak 

nařízené z RUK. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky pro přijetí ke studiu. 
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Vyjádření k výši stipendií 

Děkan prof. Novotný představil nová OD stanovující výši stipendií. Stipendium za vynikající 
studijní výsledky zůstává stejné jako loni, tedy 20 000 Kč. Doc. Vopřada informoval, že 

opatření stanovující výši doktorandského stipendia je vydáno na dobu neurčitou a kopíruje 
loňské opatření. Je možné, že se příspěvek od MŠMT na doktorandská stipendia bude snižovat. 
Fixní částka doktorandského stipendia činí 10 500 Kč, maximální bodová prémie je 3 000 Kč, 
příspěvek po úspěšně absolvované zkoušce 2  000 Kč a jednorázové doktorandské stipendium, 

které se na KTF stává praxí, až do výše 30 000 Kč. Výše stipendia v případech zvláštního 
zřetele hodných zůstává stejná, bylo přidáno stipendium za činnost výjimečnou, jehož výši 
stanoví děkan. Dr. Červenková se dotázala, zda se budou zohledňovat současná omezení (např. 
nemožnost výjezdu do zahraničí) při hodnocení studentů. Doc. Vopřada odpověděl, že 

rektorským opatřením se o půl roku nastavilo doktorské studium a doba splnění povinností 
z minulého roku. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK se souhlasně vyjádřil k výši stipendií. 

Projednání voleb do AS KTF UK 

Dr. Bouma oznámil, že je třeba zorganizovat volby do AS KTF UK i do AS UK. Volební komise 

musí být tříčlenná a termín voleb musí být vyhlášen šest týdnů před jejich konáním. Distanční 
forma voleb bohužel není možná – zatím na to není žádný univerzitní právní rámec a KTF 
nemůže čekat na jeho schválení na příštím zasedání AS UK. Proběhla diskuze o možném 
termínu voleb a diskuze o termínech následujících řádných zasedání AS KTF UK. 

 (V 15:40 opustila zasedání dr. Jarošová.) 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyhlašuje volby do AS KTF UK a AS UK a stanovuje, že se 
budou konat 11. 11. 2020 od 10 do 13 hod. a 12. 11. 2020 od 15 do 18 hod., vždy v učebně P4. 
Písemný návrh se jménem kandidáta i souhlasné vyjádření navrhovaného se pod ává předsedovi 
volební komise do 27. 10. 2020, 12 hod. 

Zprávy z pracovních komisí 

Pracovní komise neměly pro senát žádné informace.  

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

Různé 

Mgr. Uchytilová podala informace o tom, jak studenti hodnotili distanční výuku v letním 
semestru. Všichni by ocenili aktualizaci podmínek pro splnění předmětů v  SISu. Zaznívali 

prosby o aktivnější zapojení pedagogů, kupříkladu i formou online-přednášek, a o opětovné 
připomínání termínu odevzdání bakalářských prací. Dr. Oulíková odpověděla, že všichni 
pedagogové byli vyzváni, aby se v prvním týdnu tohoto semestru se svými studenty domluvili 
a následně zanesli informace o formě výuky předmětu do SISu. Platformy pro komunikaci a 

výuku byly všem představeny a pedagogové byli vyzváni i k  online výuce. Ve studentských 
evaluacích se neobjevily reakce na distanční výuku DKU a DEK, přestože k  tomu byli studenti 
vyzváni. Naopak někteří pedagogové nabízeli v minulém semestru online-setkání, ale ze strany 
studentů nebyl zájem. Termíny odevzdání závěrečných prací jsou stanoveny v  harmonogramu, 

který je vyvěšen na webových stránkách KTF. Děkan dodal, že informace v SISu mají 
zkontrolovat garanti studijních programů. Dr. Nespěšná Hamsíková se dotázala, jak postupovat, 
když student nemá např. kameru, a jak studenty hodnotit, když nebudou přítomni na online-



 

– 5 – 
 

hodinách (i z technických důvodů). Děkan odpověděl, že takové technické problémy může 

fakulta vyřešit s konkrétními studenty individuálně. 

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

UKONČENÍ 

Dr. Bouma ukončil zasedání v 16:10 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. 
předseda AS KTF UK 

 

 

Za správnost: 
Barbora Sadilová, zapisovatelka 


