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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 30. LISTOPADU 2022

PREZENČNÍ LISTINA

Přítomní členové senátu
Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.
Ondřej Kříž
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.

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

Omluvení členové senátu
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

Hosté
ing. Luděk Knorr – tajemník
doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil. – proděkan

pro vědu
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. Václav Sojka
Mgr. Magdalena Nová
Mgr. Martin Boukal
Tereza Dušková – zapisovatelka

ZÁPIS

Zahájení, určení skrutátorů a členů volební komise
Sen.Vlnas zahájil zasedání ve 14.05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako
skrutátoři byli navrženi a tichým souhlasem schváleni sen. Wiendlová a sen. Pech. Do komise
pro tajné hlasování byli navrženi a tichým souhlasem zvoleni sen. Wiendlová, sen. Pech a sen.
Ottová.

Schválené usnesení: AS KTF UK určil skrutátory a volební komisi pro tajné hlasování (sen.
Wiendlová, sen. Pech, sen. 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 19. října 2022.
4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy.



5. Nominace dvou zástupců studentů do pracovní skupiny pro hodnocení výuky ve
studijních programech.

6. Volba náhradnice do disciplinární komise.
7. Vyjádření k návrhu akreditace k Bc. a NMgr. EDL.
8. Schválení podmínek přijímacího řízení do doktorských studií pro akademický rok

2023/2024.
9. Různé.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.

Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 19. října 2022
Prof. Vlnas konstatoval, že zápis byl rozeslán a připomněl, že k němu měla připomínku sen.
Štauberová a otázal se, zde se k této připomínce chce vrátit v bodu Různé. Sen. Štauberová
vysvětlila svou připomínku a poté byla nepřesná formulace děkanem Novotným v zápise
opravena.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 2.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK konaného dne
19. října 2022.

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Děkan Novotný pozdravil všechny přítomné a omluvil nepřítomného proděkana Jinka a
proděkanku Jarošovou. Konstatoval, že podklady byly rozeslány a doplnil je o dvě vybrané
oblasti. První se týkala zasedání s rektorkou UK, druhá se týkala dění okolo doktorského studia
na KTF UK. Informoval o nedávném jednání s rektorkou UK, kdy ji seznámil s problémy KTF a
předal jí i podklady. Předmětem jednání bylo počet studentů, doktorský studijní program
v oblasti filosofie, grantové možnosti, mzdy, množství agend při subkritické velikosti fakulty,
otázka sídla a otázka konfesněprávní situace KTF. Stanovisko rektorky UK, které si děkan
odnesl z jednání, bylo „musíte se více snažit sami, lépe užívejte zahraničních projektových
možností“. Doporučila akreditaci cizojazyčné podoby dějin křesťanského umění, protože tak na
KTF přijdou zahraniční studenti, kteří budou za studium platit a ekonomická situace KTF se
zlepší a na tomto poli vidí velký potenciál. Otázku sídla KTF děkan řešil s prorektorem pro
rozvoj. Otázku konfesněprávní děkan řešil písemně s rektorkou UK ve spolupráci s JUDr.
Jakubem Křížem, Ph.D. Děkan promluvil o grantových možnostech, kdy upozornil na
systémovou chybu. Poté přistoupil k druhém bodu, a to k doktorskému studiu. Informoval o
počtu studentů, kteří dokončí doktorský studijní program ve standardní době studia, jedná se o
8,33 %, což je to pátý nejhorší výsledek na UK. Připravovaná novela zákona o vysokých
školách počítá, že doktorské stipendium bude činit minimálně 1,2 násobku minimální mzdy.
Toto navýšení nechce vláda vysokým školám kompenzovat. Povede to k přísnějšímu výběru
studentů doktorských studijních programů v prezenční formě. Děkan dále promluvil o
probíhající kontrole doktorského studia ze strany národního akreditačního úřadu a o chystané
novele o standardech doktorského studia. Informoval, že vědecká rada navrhla rektorce úpravu
složení oborových rad.
Proděkan Brož informoval o probíhajícím procesu změny studijního řádu UK, který bude
implementován na KTF. AS UK má tuto novelu projednávat na lednovém zasedání.
Tajemník Knorr informoval o tom, že fakulta byla vyzvána, aby se zapojila do projektu OP
JAK, získala tak 8,5 mil. Kč a je možnost tento obnos čerpat až do roku 2026. Tento rozpočet je
určen k vytvoření lepšího zázemí zejména pro doktorandy. Omezení je však takové, že lze
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nakupovat pouze zařízení a vybavení. Lze tedy předpokládat, že vznikne lepší místnost pro
doktorandy.
Sen. Vlnas poděkoval za vystoupení a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Sen. Ottová se otázala
tajemníka Knorra na podrobnosti ohledně nákupu pomůcek pro doktorandy. Tajemník Knorr
odpověděl, že vlastní způsob čerpání bude blíže specifikován až v polovině roku 2023 po
domluvě se všemi, kteří jsou zapojeni do výuky doktorandů. Sen. Vlnas navrhl, aby tato
chvályhodná záležitost byla komunikována s dostatečným předstihem s garanty a s dalšími
zúčastněnými doktorského studia, protože toto nepochybně bude předmětem interesu oborových
rad. Sen. Pech se otázal, jakým způsobem bude zajištěn budoucí rozvoj práce doc. Zlatohlávka.
Děkan Novotný odpověděl, že doktorandské konference má za všechny na starosti doc.
Zlatohlávek a jsou financovány z SVV a ještě minimálně rok budou. Sen. Svoboda požádal o
sdílení informacích o změně v doktorském studiu. Děkan Novotný odpověděl, že se to jistě
stane a dodal, že jde o záměry. Sen. Štauberová se otázala na organizaci doktorského studia a
opatření děkana, kde jí některé části připadají nepřesné a požádala tímto způsobem o schůzku
nad touto problematikou. Děkan poděkoval za tento podnět a odpověděl, že se tomu bude
věnovat.

Ve 14:25 se k zasedání připojil sen. Barták

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy
kolegia děkana.

Nominace dvou zástupců studentů do pracovní skupiny pro hodnocení výuky ve studijních
programech.
Sen. Vlnas požádal o nominace z pléna. Sen. Wiendlová nominovala kol. Alenu Černou
z prvního ročníku NMgr. z DEK. Sen. Kříž nominoval kol. Jakuba Sobotku z druhého ročníku
denní teologie, který již studoval na ČVUT, a má tedy již zkušenosti z jiného prostředí. Byly
rozdány hlasovací lístky. Bylo odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků, z toho 10 bylo pro oba
kandidáty, jeden lístek zůstal prázdný.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1.
Schválené usnesení: AS KTF UK nominoval dva zástupce studentů do pracovní skupiny pro
hodnocení výuky ve studijních programech.

Volba náhradnice do disciplinární komise
Sen. Vlnas uvedl tajnou volbu náhradnice do disciplinární komise.Děkan Novotný požádal AS
KTF UK o předchozí souhlas se záměrem jmenovat k 1. 12. 2022 studentku Kláru Vopatovou do
funkce náhradnice. Potřeba tohoto kroku vznikla tím, že Mgr. Zuzana Matisovská podala
rezignaci na funkci členky komise a uprázdněné místo obsadila náhradnice Mgr. Petra Švecová.

V 15:05 zasedání opustil sen. Barták
Bylo odevzdáno 10 platných hlasovacích lístků a všechny se souhlasně vyjádřily pro jmenování

náhradnice do disciplinární komise.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil tajným hlasováním náhradnici do disciplinární komise
(kol. Kláru Vopatovou).

Vyjádření k návrhu akreditace k Bc. a NMgr. EDL
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Sen. Vlnas podotkl, že došlo ke změně, neboť se obor má nově nazývat Evropské dějiny a
literatura, a požádal děkana Novotného o uvedení do tohoto bodu. Ten promluvil o tom, že se
opakovaně hovořilo o problémech, které měl obor DEK a jejichž jádrem je nedostatečný počet
uchazečů a zapsaných studentů. Uvnitř katedry církevních dějin a literární historie na toto téma
probíhaly diskuse, jejichž výsledkem byl katedrový konsensus v podobě dvou akreditačních
spisů, které vypracoval doc. Sládek (pro bakalářský program) a prof. Kubín (pro navazující
magisterský program). Sen. Šmíd představil v krátkosti chystané změny ve studijním oboru.
Děkan Novotný poděkoval katedře, která investovala mnoho času a úsilí a dopracovala se
k tomuto výsledku a požádal AS KTF UK o vyjádření k záměru uskutečňovat na KTF tento
studijní obor, který je v podstatě dlouhodobě přítomen na fakultě, jedná se tedy spíše o jeho
proměnu. Sen. Vlnas poděkoval a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Sen. Štauberová se otázala,
zda tento spis nebude muset jít i přes národní akreditační ústav, když se mění název studijního
programu. Děkan Novotný odpověděl, že nikoliv, toto se děje v rámci institucionální akreditace
UK. Sen. Kubík vznesl dotaz na kreditový systém, který se zdál chaotický a na navazujícím
magisterském programu upozornil na počet zkoušek za rok, který byl značně přetížený. Sen.
Vlnas dodal, že toto jsou věcné a oprávněné připomínky. Děkan Novotný poděkoval za
připomínky a dodal, že budou tlumočeny garantům oboru. Sen. Vlnas dodal, jestli by nebylo
vhodné navrhnout doporučení, že by měly být kredity a povinnosti v rámci těchto dvou větví
studia srovnány tak, aby to bylo kompatibilní a transparentnější a hlavně tak, aby byl naplněn
původní účel, odlehčení. Doc. Svoboda dodal, že toto doporučení by mělo být formulováno tak,
aby tento proces nebyl zablokován.

V průběhu projednávání bodu se v 15:13 k zasedání opět připojil sen. Barták.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK se souhlasně vyjádřil k návrhu akreditace k Bc. a NMgr. EDL.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK doporučuje kontrolu nastavení kreditů u jednotlivých
předmětů v Bc. a NMgr. studia a kontrolu vyváženosti a přiměřenosti studijních povinností
v NMgr. v rámci obou specializací.

Schválení podmínek přijímacího řízení do doktorských studií pro akademický rok
2023/2024.
Sen. Vlnas konstatoval, že podklady k tomuto bodu byly rozeslány a vyzval děkana Novotného,
aby k tomuto bodu promluvil. Ten velmi stručně informoval, že podmínky pro přijímací řízení
pro doktorské studium jsou každoročně AS KTF UK předkládány v tuto dobu a změn v tomto
dokumentu je velmi málo a většinou se týkají termínů. U každého oboru je doplněna klauzule,
která upozorňuje na to, že student doktorského studia na sebe bere jisté závazky, jež budou
promítnuty do jeho studijního plánu. Na závěr dodal, že opět není předpokládáno otevření všech
myslitelných specializací.  Je respektováno, že je zapotřebí mít habilitované školitele.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení do doktorských studií
pro akademický rok 2023/2024.

Různé
Sen. Vlnas požádal o stanovení harmonogramu dalších zasedání AS KTF UK a otázal se, zda je
prosincové jednání senátu nezbytné. Děkan Novotný odpověděl, že z jeho strany tomu tak není,
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a ani nikdo z přítomných senátorů netrval na prosincovém zasedání AS KTF UK. Sen. Vlnas
konstatoval, že prosincové zasedání AS KTF UK je zrušeno, pakliže nevznikne náhlá nutná
potřeba zasedání. AS KTF UK stanovil následující termíny svých zasedání: 25. ledna, 22. února,
29. března, 26. dubna, 31. května a 14. června. Sen. Kříž informoval o proběhlé ekumenické
modlitbě v Karolinu, tato iniciativa dále běží a daří se propojovat všechny teologické fakulty
UK a srdečně pozval všechny přítomné na ekumenickou adventní bohoslužbu, která se
uskuteční 8. 12. od 18.00 u sv. Václava na Zderaze. Sen. Štauberová se otázala, zda se bude
tento rok konat poutní slavnost a obvyklá vánoční besídka. Děkan Novotný odpověděl, že
poutní mše svatá se bude konat 8. 12. v poledne v kostele sv. Vojtěcha a mikulášská se konat
nebude. Ale 15. 12. od 16:00 se uskuteční setkání zaměstnanců a studentů a v 17:30 naváže
Rakovnická vánoční hra v podání našich studentů pod vedením kolegy doc. Miloše Sládka.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace a podněty z bodu Různé.

UKONČENÍ

Prof. Vlnas ukončil zasedání v 15:48 a poděkoval všem přítomným za účast.

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
místopředseda AS KTF UK

Ondřej Kříž
místopředseda AS KTF UK

Za správnost:
Tereza Dušková, zapisovatelka
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