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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 25. KVĚTNA 2022

PREZENČNÍ LISTINA

Přítomní členové senátu
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Ondřej Kříž
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mgr. Karolína Štauberová
Tereza Wiendlová
Bc. Zdeněk Barták

Omluvení členové senátu

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.

Hosté
Ing. Luděk Knorr – tajemník
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. – děkan 
doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. – proděkan pro

studium
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. – proděkanka pro

zahr. vztahy

Mgr. Klára Kudlová, Ph.D. – proděkanka pro
rozvoj a vnější vztahy

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D
Ing. Eva Procházková
Bc. Tereza Panošková
Tereza Karmazínová – zapisovatelka

ZÁPIS

Zahájení, určení skrutátorů
Místopředseda sen. Kříž zahájil zasedání ve 14.14, přivítal všechny přítomné členy senátu a
hosty. Oznámil, že dnes bude řídit zasedání, protože předseda sen. Vlnas se bohužel nemohl
zúčastnit. Byli navrženi a tichým souhlasem schváleni skrutátoři.

Schválené usnesení: AS KTF UK určil skrutátory (skrutátoři: Viktor Kubík, Karolína
Štauberová)

Schválení programu
Byl předložen tento navrhovaný program:

1. Zahájení, určení skrutátorů.
2. Schválení programu.
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 27. dubna 2022.
4. Změna ve funkci velkého kancléře KTF UK.



5. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy.
6. Rozvaha příjmů a výdajů KTF UK na rok 2022.
7. Zásady programu Cooperatio.
8. Plán realizace strategického záměru KTF UK v roce 2022.
9. Různé.

Sen. Kříž informoval o změně v návrhu programu, kvůli bodu rozvaha příjmů a výdajů.
Dokument obdrželo předsednictvo AS KTF UK teprve dnes. Sen. Štauberová se otázala, zda se
tento bod musí dnes schválit. Děkan Novotný odpověděl, že nemusí, ale bylo by to velmi
vhodné, protože by bylo ukončeno rozpočtové provizorium, které zatím stále trvá. Informoval,
že daná čísla obdržel na poslední chvíli, proto byl tento bod zařazen do programu teprve nyní.

Hlasování: pro 8, 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. dubna 2022
Sen. Kříž konstatoval, že zápis byl rozeslán. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK konaného dne
27. dubna 2022.

Změna ve funkci velkého kancléře KTF UK
Sen. Kříž informoval o jmenování nového pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera,
dosavadního arcibiskupa olomouckého. Předsednictvo se shodlo, že by bylo vhodné zaslat dopis
s blahopřáním a zároveň vyslovit poděkování dosavadnímu velkému kancléři KTF UK.
Předsednictvo předložilo senátorkám a senátorům předběžné návrhy znění dopisů. Zároveň
předsednictvo požádalo AS KTF UK o pověření zformulovat a zaslat dopisy s poděkováním
kardinálu Dukovi a s uvítáním arcibiskupu Graubnerovi. Sen. Štauberová se otázala, zda by
nebylo lepší s tímto počkat až na červnové zasedání AS KTF UK, neboť arcibiskup Jan
Graubner bude uveden do úřadu 2. července 2022. Sen Kříž odpověděl, že arcibiskupem je Jan
Graubner již jmenován, kardinál Duka je v současné době apoštolským administrátorem (sede
vacante). Vzhledem k tomu, že už mu gratulovalo mnoho potentátů, bylo by vhodné mu
poblahopřát též.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí změnu ve funkci velkého kancléře KTF UK.
Senát pověřil předsednictvo zformulováním a zasláním dopisů s poděkováním kardinálu Dukovi
a s uvítáním arcibiskupu Graubnerovi.

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Děkan Novotný pozdravil všechny přítomné. Konstatoval, že podklad k tomuto vystoupení byl
řádně odeslán, a omluvil absenci proděkana Jinka, který má nyní pracovní povinnosti mimo
fakultu.
Proděkan Brož informoval, že agenda na poli studijním běží a je v těchto dnech intenzivnější,
než byla v předchozím období, neboť se připravuje nový akademický rok, aktualizují se studijní
programy, zavádějí se nové předměty. Proběhlo první kolo přijímacích zkoušek a je vypsané
druhé kolo k 2. srpnu 2022.
Proděkanka Jarošová informovala o rozvinutí agendy po období covidu. Bude i nadále vyzývat
studenty i pedagogy, aby se účastnili zahraničních aktivit. V průběhu května fakultu navštívila
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řada zahraničních pedagogů, zejména za Slovenska, ale také z Německa. Cesty budou nadále
podporovány v rámci zimního semestru.
Proděkanka Kudlová promluvila o následujících bodech:

1. tvorba propagačních plakátů pro soubor fakultních akcí a přednášek (sekta Šinčchondži;
přednáška prof. Schlange-Schoeningena Flight in the Attic Drama; přednáška prof.
Alettiho Pauline Epistles; prezentace dokumentu Papežské biblické komise: Co je
člověk?; Te Deum a další);

2. širší propagace (plakát, letáky, roznos letáků, pozvánky) následujících aktivit:
Ekumenická modlitba za Ukrajinu, II. kolo přijímacího řízení;

3. detailní programová příprava následujících akcí: Veletrh vědy, 2. fakultní pouť (časově
nejnáročnější);

4. inzerce volného místa asistenta/asistentky PR;
5. vyhledání vhodných pomvědů pro práci v oddělení PR.

Tajemník Knorr promluvil o rozpočtu a hospodaření na rok 2023. Výhledy na příští rok nejsou
nijak pozitivní, protože rozpočet na rok 2023 poklesne v absolutních číslech. V řešení je také
ekonomický informační systém a studijní informační systém.
Děkan doplnil, že by na příští zasedání AS KTF UK do podkladů zahrnul několik málo věcí,
které se dějí celouniverzitně. Dále informoval o setkání s rektorem VŠCHT, v rámci nějž
probírali komunikaci, společný kampus Dejvice, co může znamenat ve vztazích mezi KFT a
VŠCHT a jakým způsobem si lze vyměňovat informace. Rektor též vybídl ke spolupráci i mezi
studenty KTF a VŠCHT. Kol. Vymazalová doplnila, že s p. rektorem také již dříve
komunikovala.

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace děkana a členů kolegia děkana
KTF UK.

Rozvaha příjmů a výdajů KTF UK v roce 2022
Tajemník Knorr promluvil o podkladech k rozvaze příjmů a výdajů KTF UK v roce 2022, tyto
podklady senátorky a senátoři měli k dispozici v tištěné podobě a obdrželi je na začátku
zasedání AS KTF. Informoval, že v oblasti podpory výzkumu pro rok 2023 dojde k poklesu
příspěvku o 116 mil. Kč pro UK.
Sen. Štauberová sdělila, že se hlasování zdrží, neboť neměla dostatečný čas k prostudování
podkladů. Předsedající kol. Kříž konstatoval, že jejímu postoji zcela rozumí.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil rozvahu příjmů a výdajů KTF UK na rok 2022.

Zásady programu Cooperatio
Sen. Kříž upozornil, že podklady k tomuto bodu byly předem rozeslány a dal prostor děkanu
Novotnému k okomentování. Děkan stručně informoval, že AS KTF UK by měl toto opatření
rektora schvalovat jako návrh pravidel, na jejichž základě budou rozděleny prostředky programu
Cooperatio poskytnuté KTF UK pro rok 2022. Promluvil také o cílech, kterých fakulta chce
dosáhnout, a které jsou v podkladech vyjmenovány, dále o dílčích fakultních projektech, kde
došlo k jistým změnám, a to zejména:

1. Projekty předkládá buď jednotlivec nebo skupina. Spoluřešitelem může být doktorand,
zaměstnanec jiné fakulty v dané vědní oblasti, pokud tento projekt bude partnerská instituce
kofinancovat.
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2. Projekty mohou být dvouleté.
3. Hodnotící komise.
4. Terminologií metodiky 17+ se definuje, jaké výstupy fakulta preferuje.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil návrh pravidel, na jejichž základě budou rozděleny
prostředky programu Cooperatio poskytnuté KTF UK pro rok 2022.

Plán realizace strategického záměru KTF UK v roce 2022
Sen. Kříž konstatoval, že podklady k tomuto bodu byly předem rozeslány. Děkan Novotný
dodal, že KTF má strategický záměr pro roky 2021–2025, tento záměr byl vypracován zejména
minulými proděkany, poté byl projednán a schválen AS KTF UK, vědeckou radou a stal se
společným východiskem. Zákon ukládá, aby se pro každý akademický rok připravila aktualizace
tohoto záměru, tedy plán realizace, který má projednávat vědecká rada fakulty. Nicméně je
dobrým zvykem, že ho projedná i AS KTF UK. Pod každou ze stěžejních oblastí života fakulty
je zařazen výčet aktivit, kterým je nebo už byla věnována patřičná pozornost.

Sen. Kříž otevřel rozpravu k tomuto bodu. Sen. Štauberová se otázala, zda tyto následující body
jsou zařazeny správně do kapitoly o hospodaření: budeme pracovat na zvyšování informační
gramotnosti studentů. (vedoucí knihovny); zaměříme se na další vzdělávání zaměstnanců
knihovny formou odborných školení i stáží (vedoucí knihovny). Dále dodala, že v podkladech jí
chybí bod Juniorská univerzita, která ve strategickém záměru 2021–2025 byla, a nyní ji
nenachází, dále též bod e-learning. Děkan Novotný odpověděl, že Juniorskou univerzitu
uskutečňuje ústřední knihovna UK, proto na KTF se toto nazývá juniorská akademie a jsou tím
myšleny kurzy připravující ke studiu na VŠ, a to jsou kurzy CŽV. Proděkanka Kudlová dodala,
že juniorská univerzita je aktivita, kterou rozvíjí rektorát a nabízí možnost realizovat ji buď
v přednáškové aule Karolina nebo na konkrétních fakultách. Děkan odpověděl, že e-learning je
zahrnut do bodu rozvoje CŽV a v předmětech programu ERASMUS. Dále v rámci programu
ERASMUS se chystají konkrétní předměty, které budou vyučovány metodou e-learningu a
připravují se také online materiály tak, aby studenti dostali vždy ucelenou nabídku předmětů.
Proděkanka Jarošová dodala, že toto blíže specifikuje na červnovém zasedání AS KTF UK. Vize
je taková, že studentům ze zahraničí, kteří přichází nepravidelně v různém počtu na různé obory,
budou nabídnuty předem nahrané přednášky, které budou moci být poskytovány v letním i
zimním semestru, vedle toho poběží otevřené kurzy a konzultace s vyučujícími. Sen. Štauberová
se zeptala, kolik předmětů je momentálně nabízeno a vyučováno v anglickém jazyce.
Proděkanka Jarošová odpověděla, že se většinou jedná o předměty, které jsou zastoupeny
v rámci Ústavu dějin křesťanského umění, ale taktéž v rámci teologických oborů i literární vědy.
Dále je také potřeba podporovat studenty, doktorandy a vyučující z KTF, aby využívali nabídek
v rámci ERASMUS a cestovali do cizích zemí.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK projednal a vzal na vědomí plán realizace strategického
záměru KTF UK v roce 2022.

Různé
Sen. Kříž konstatoval, že předsednictvo žádný podnět neobdrželo. Děkan Novotný apeloval na
přítomné, aby se zúčastnili červnového zasedání, neboť budou na programu důležité body k
projednání. Sen. Wiendlová pozvala všechny přítomné na KTFest.

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

Sen. Kříž ukončil zasedání v 15:22 a poděkoval všem přítomným za účast.

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
předseda AS KTF UK

Za správnost:
Tereza Karmazínová, zapisovatelka
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