
Č. j. UKKTF/187486-4

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 27. DUBNA 2022

PREZENČNÍ LISTINA

Přítomní členové senátu
doc. PhDr. Josef Bartoň Th.D.
Ondřej Kříž
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Tereza Wiendlová
Bc. Zdeněk Barták

Omluvení členové senátu

Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Šmíd, 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

ThLic. Marie Benáková
Mgr. Eliška Vrbová
Mgr. Václav Sojka
Tereza Karmazínová – zapisovatelka

ZÁPIS

Zahájení, určení skrutátorů a členů volební komise
Prof. Vlnas zahájil zasedání ve 14.10, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Byli
navrženi a tichým souhlasem schváleni skrutátoři a členové komise pro tajné hlasování.

Schválené usnesení: AS KTF UK určil skrutátory a volební komisi pro tajné hlasování
(skrutátoři: Viktor Kubík, Michaela Ottová; členové komise: Viktor Kubík, Josef Bartoň;
předseda komise: Michaela Ottová

Schválení programu
Byl předložen tento navrhovaný program:

1. Zahájení, určení skrutátorů a členů volební komise
2. Schválení programu
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 30. března 2022
4. Volba místopředsedy AS KTF
5. Vystoupení děkana a členů kolegia děkana
6. Výroční zpráva o hospodaření UK – KTF
7. Různé

Senát tichým hlasováním program schválil.



Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.

Ve 14:14 se k zasedání připojil sen. Barták

Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK konaného dne 30. března
2022
Prof. Vlnas 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 dne 30. 3. 2022

Volba místopředsedy AS KTF
Prof. Vlnas požádal o nominace na místopředsedu AS KTF UK z řad studentské kurie. Sen.
Kubík nominoval sen. Kříže. K této nominaci se připojila i sen. Wiendlová. Sen. Vlnase se
otázal sen. Kříže, zda tuto nominaci přijímá. Sen. Kříž nominaci přijal a sen. Vlnas nechal tajně
hlasovat o volbě místopředsedy AS KTF UK a vysvětlil postup hlasování. Místopředsedou AS
KTF UK se stal sen. Kříž a AS pogratuloval nově zvolenému.

Hlasování: pro 7 z 8 odevzdaných hlasů
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil místopředsedou AS KTF UK sen. Ondřeje Kříže 7 hlasy
(z 8 hlasů přítomných senátorů).

Ve 14:22 zasedání opustila sen. Wiendlová

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Sen. Vlnas zdůraznil, že všichni členové AS KTF UK dostali předem připravené podklady,
jménem senátu za ně poděkoval děkanu Novotnému a členům KD a dodal, že mohou omezit svá
vystoupení na hlavní body.
Děkan Novotný pozdravil všechny přítomné, omluvil nepřítomné členy KD a upřesnil některé
pasáže z podkladů, které byly předem rozeslány. Informoval o dvou nových opatřeních děkana,
tedy o harmonogramu příštího akademického roku a o pravidlech celoživotního vzdělávání.
Tento dokument popisuje proces CŽV komplexněji než starší verze z roku 2019, reflektuje
vývoj agendy na fakultě a směřuje ji dopředu. Zastoupil proděkana pro vědu a jeho jménem
informoval, že za Primus byly odevzdány tři žádosti, za GAČR pět žádostí, do univerzitní
soutěže monografií byly nominovány 4 knihy, v souvislosti s Cooperatiem probíhá jednání
s rektorátem UK, probíhá příprava pravidel pro rozdělování prostředků na program Cooperatio
pro r. 2022, ale stále není schválen rozpočet UK. Dalším bodem bylo administrativní zajištění
ustanovení Vědecké rady KTF. Dokončena byla také příprava doktorandské konference, která
proběhne 28. dubna na téma cesty k ideji, děkan Novotný všechny srdečně pozval na tuto
událost.
Tajemník Knorr doplnil, že jediná oficiální informace k hospodaření, kterou fakulta obdržela z
rektorátu, je zvýšení částky na projekt podpory strategického řízení, kdy fakulta, na místo
slibovaných 1,5 mil. Kč, obdrží 1,64 mil. Kč.
Proděkan pro studium informoval o probíhajících poradách, které se převážně týkají řešení
ukrajinské krize. Univerzita se zabývá poskytováním jazykových kurzů a odpouštěním poplatků
pro studenty a zaměstnance, kterých se tato krize týká.
Sen. Vlnas otevřel rozpravu k tomuto bodu. Sen. Ottová se otázala děkana Novotného, zda by
mohl promluvit o problematice spojené s projektem Cooperatio a rozdělováním prostředků.
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Děkan Novotný odpověděl, že zatím proběhla diskuse v RKD a chybí dopracování určitých
procesních záležitostí, v zásadě se počítá s tím, že podpora vědních oblastí bude mít dvě formy:
společná, jež se bude týkat fakulty jako celku, a cílená, jež se bude týkat jednotlivých vědních
oblastí a jež bude mít ráz menších vnitrofakultních projektů. U společné podpory půjde
například o rozvoj knihovny nebo o financování zátěžových, ale chtěných projektů typu Primus.
Podpora dílčích projektů nebude přednostně stanovena podle počtu zaměstnanců, kteří se k dané
oblasti hlásí, nebo počtu doktorandů a podobně, ale podle zájmu. U menších projektů se nově
hovoří o týmech, včetně zapojení doktorandů. Bude také taxativně uvedeno určité pořadí
preferovaných výstupů. Děkan dále vybídl k přípravě tzv. miniprojektů s důrazem na co
nejkvalitnější výstupy. Poté proběhne rychlá vnitřní fakultní soutěž, která zohlední i pozdní
termín vyhlášení. Sen. Vlnas poděkoval a vyjádřil své rozpaky nad dosavadním vývojem
Cooperatia. Sen. Ottová se otázala, zda má fakulta určitou představu, jak se po katedrách vyvíjí
vědecká činnost v horizontu například čtyř či pěti let a zda má nějaký materiál tohoto typu
k dispozici. Sen. Vlnas dodal, že toto pokládá za dobrý výchozí materiál k představě, kam dále
směřovat, a požádal děkana Novotného, zda by bylo možné, aby se příštího zasedání AS KTF
UK účastnil proděkan pro vědu, aby mu mohly být předloženy dotazy. Sen. Vlnas vyzval
přítomné k dalším dotazům. Sen. Štauberová se otázala na novou brožuru pro studenty prvních
ročníků a konkrétně v čem se má měnit. Děkan Novotný odpověděl, že nová brožura je text,
který historicky vznikl prací studentek ze spolku Copertino a bude opraven a doplněn o nové
informace. Pdf brožura je k dispozici a pracovala na ní kol. Jaklová spolu s proděkankou pro
vnější vztahy. Nyní je kol. Jaklová v neschopnosti, informace o aktuálním stavu brožury tedy
nejsou momentálně k dispozici. Sen. Štauberová se zeptala, proč informace o úmrtí prof. Hrdiny
nevisela na webu fakulty již v pátek, ale až v pondělí v průběhu dne. Děkan Novotný odpověděl,
že také to bylo zapříčiněno onemocněním kol. Jaklové. Sen. Kříž podotkl, že i on jakožto člen
Společnosti pro církevní právo smuteční oznámení obdržel až v noci ze soboty na neděli.
Proděkan pro studium dodal, že toto je pochopitelné, protože musel být nejdříve vyhledán
termín pro pohřeb. Děkan Novotný zmínil, že řešení těchto věcí o víkendu není jednoduché,
neboť lidé mají volno.
Usnesení bylo přijato tichým souhlasem.

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

Schválení Výroční zprávy o hospodaření UK – KTF
Sen. Vlnas konstatoval, že všichni senátoři a senátorky tento dokument obdrželi v rámci
podkladů. Tajemník Knorr krátce promluvil o textu této zprávy. Informoval o zlepšení
hospodářského výsledku. Sen. Vlnas poděkoval a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Sen.
Štauberová se otázala na položku e-learningu, kterou ve zprávě nenašla zakomponovanou.
Děkan Novotný odvětil, že tato položka se nachází v bodu: ukazatel „I“ – Institucionální plán ve
výši 1.593 tis. Kč. Sen. Vlnas poděkoval za formálně korektní dokument.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření UK – KTF v roce
2021.

Různé
Sen. Vlnas požádal přítomné senátory a senátorky, aby používali fakultní email. Sen. Bartoň
informoval, že 6. 5. od 13:30 proběhne přednáška doc. Vojtíška na téma nového náboženského
hnutí Šinčchondži, pod záštitou AS KTF UK. Zúčastní se také proděkan pro studium a
absolventka KTF s osobní zkušeností. Děkan Novotný pozval všechny přítomné na Te Deum,
které se uskuteční 19. 5. od 16:00, hlavním celebrantem bude biskup Václav Malý a následuje
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zahradní slavnost.
Usnesení bylo přijato tichým souhlasem.

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

UKONČENÍ

Prof. Vlnas ukončil zasedání v 15:02 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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