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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 20. ZÁŘÍ 2022 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.  

Mgr. Michaela Falátková, Ph.D. 

doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 

PhDr. Milan Pech, Ph.D. 

doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D. 

Mgr. ThLic. Karolína Štauberová  

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

 

Omluvení členové senátu 

prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Tereza Wiendlová  

Ondřej Kříž  

Bc. Zdeněk Barták

Hosté 

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský

Ing. Luděk Knorr – tajemník 

doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr.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. Klára Kudlová, Ph.D. 

ThLic. Petr Štica, Th.D. 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 

ThLic. Mgr. Tomáš Mohelník, Th.D. 

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.  

ThLic. Mgr. Pavel Frývaldský, Th.D. 

Mgr. Adéla Bytelová – zapisovatelka 

ZÁPIS

Zahájení, určení skrutátorů a členů volební komise 

Sen.Vlnas zahájil zasedání ve 14:23, přivítal všechny přítomné členy senátu, hosty, a především 

velkého kancléře KTF UK arcibiskupa mons. Graubnera. Děkan se připojil k uvítání a předal 

arcibiskupovi květiny. Arcibiskup mons. Graubner zahájil zasedání modlitbou. Jako skrutátoři 

byli navržen a tichým souhlasem schváleni sen. Štauberová a sen. Kubík. Do komise pro tajné 

hlasování byli navrženi a tichým souhlasem zvoleni sen. Štauberová, sen. Kubík a předsedou 

komise sen. Svoboda. 

 

Schválené usnesení: AS KTF UK určil skrutátory a volební komisi pro tajné hlasování 

(skrutátoři: sen. Kubík, sen. Štauberová; členové komise: sen. Kubík, sen. Štauberová; předseda 

komise: sen. Svoboda). 
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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 15. června 2022 

4. Uvítání velkého kancléře KTF UK 

5. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

6. Žádost děkana o předchozí souhlas se záměrem jmenování nových členů, resp. náhradníků 

disciplinární komise 

7. Žádost děkana o vyjádření k jeho záměru jmenovat nové vedoucí kateder 

8. Žádost děkana o vyjádření k výši stipendií 

9. Žádost děkana o vyjádření k podmínkám přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 

2023/2024 

10.  Různé 

 

Sen. Vlnas upozornil na změnu v programu, a sice v bodě Uvítání velkého kancléře KTF UK, 

který byl již uvítán při zahájení. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 15. června 2022 

Prof. Vlnas konstatoval, že zápis byl rozeslán. Sen. Štauberová v zápisu nenašla odpověď na 

dotaz, který vznesla před červnovým zasedáním, kterého se neúčastnila, požádala proto o 

odpověď nyní. Dotaz se týkal principů kariérního rozvoje, čl. 5 odst. 3, a sice zastoupení ve 

volební komisi. Děkan Novotný odpověděl, že tuto komisi chápal jako složenou z docentů a 

profesorů, případně dalších zástupců, měla by být mezioborová. Odvolací lhůty by se stanovily 

ad hoc. Minimální počet členů nestanovil, obecný princip je však tři. Sen. Bartoň navrhl toto 

doplnit do dokumentu. Děkan Novotný nadiktoval tajemníku Knorrovi toto znění: Počet členů 

komise je tři, maximální počet nebyl stanoven. Komisi tvoří profesoři, docenti a další odborníci, 

bude mít interdisciplinární ráz. Sen. Štauberová vznáší dotaz k bodu čl. 5, odst. 6, jestli je 

kolegium děkana objektivní odvolací instancí. Dále zmiňuje, že je třeba odvolací proces přesněji 

popsat včetně lhůty pro podání stížnosti proti rozhodnutí komise a pro její vyřízení. A ptá se, zda 

se odvolací lhůty budou řídit správním řádem. Pan děkan odpovídá, že to provedeme moudře a 

není třeba úkony fixovat opatřením děkana. Poté tajemník Knorr ještě doplnil k čl. 5 odst.6: Lhůty 

budou stanoveny dle potřeby. Sen. Falátková vznesla dotaz, zda k tomuto hodnocení budou 

přizváni externí odborníci. Děkan Novotný odpověděl, že se bude jednat pouze o vnitřní 

hodnocení. Senátor Vlnas do této rozpravy vstoupil a konstatoval, že toto se probíralo na minulém 

zasedání AS KTF UK a diskusi by rád uzavřel. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK konaného dne 

15. června 2022. 

Uvítání velkého kancléře KTF UK 

Sen.Vlnas předal slovo velkému kancléři, mons. Graubnerovi. Mons. Graubner popřál fakultě, 

aby dobře prospívala, vzkvétala a nesla plody. A jako každá fakulta, alespoň jako každá 

teologická, má i tato svoje těžkosti, které překonává. Především je to malý počet studentů na 

hlavním oboru fakulty a je rád, že zde jsou příbuzné obory. Také všem popřál, aby fakulta měla 
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dostatek vědecké činnosti. Teologii nelze pěstovat bez lásky nejen k vědě, ale také k Bohu, a kéž 

se daří v této oblasti tak, abychom došli ke skutečnému poznání. Sen. Vlnas poděkoval za tato 

slova. 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí vystoupení velkého kancléře KTF UK (tichý 

souhlas). 

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Sen. Vlnas konstatoval, že veškerý materiál byl předem vzorně zaslán a předal slovo děkanu 

Novotnému. Děkan Novotný informoval o hladkém průběhu prázdnin a o řádně probíhajícím 

přijímacím řízení, jehož výsledky ale zatím nejsou známy. Informoval také o pomoci ukrajinským 

a ruským studentům, kteří za pomoci zaměstnanců a techniky na fakultě pomohli absolvovat 

online přijímací řízení na ukrajinské univerzity, bylo jich 160. Také došlo k rekonstrukci kaple. 

Informoval o ukončení působení kol. Kláry Kudlové ve funkci proděkanky pro vnější vztahy od 

září. Tato varianta byla od února plánována jako myslitelná a pravděpodobná. Kolegyně se nadále 

bude věnovat především práci pro katedru církevních dějin a literární historie. Děkan odstupující 

paní proděkance Kudlové vřele poděkoval za její obětavost a mimořádné pracovní nasazení. 

Proděkan Brož informoval o probíhajícím druhém kole přihlášek ke studiu. Konečná čísla budou 

známa až skončí období zápisu. Také informoval o schválení podmínek pro přijímací řízení na 

příští rok z rektorátu. 

Proděkan Jinek informoval o tom, že diskuze o nové podobě doktorského studia s garanty tří 

studijních programů byla již ukončena a bude následovat řada opatření děkana  upřesňující 

podmínky doktorského studia.  

Proděkanka Jarošová zdůraznila, že proběhla na fakultě výuka pro zahraniční studenty 

z Baltimoru a na příští rok je naplánovaná spolupráce s americkými studenty a studenty naší 

fakulty. Je zde stále otázka vysílání pedagogů a studentů do zahraničí. Informovala o aktuálním 

počtu zahraničních studentů na KTF. Během léta se také zjednodušily stránky zahraničního 

oddělení. 

Děkan Novotný zastoupil proděkanku Kudlovou a informoval, že 30. září se na fakultě bude konat 

Noc vědců, která je zaměřena na širší veřejnost. Dále proběhne v Litoměřicích seznamovací kurz 

pro studenty prvních ročníků. Pozval všechny přítomné na imatrikulaci a Veni Sancte, jež se 

uskuteční 4. října v kostele Panny Marie před Týnem. Oznámil změnu bohoslužeb v kapli, ve 

všední den se koná mše svatá v poledne, o výukových sobotách v 8:15 a během akademického 

roku se každé úterý ve 12:00 bude konat bohoslužba v kostele sv. Vojtěcha zde na fakultě. Každý 

měsíc se budou konat fakultní poutě. 

Tajemník Knorr informoval, že během léta na fakultě probíhala údržba plánovaná i neplánovaná. 

V průběhu roku pak bude zlepšována kybernetická bezpečnost.  

Sen. Vlnas poděkoval děkanu Novotnému a všem členům kolegia děkana a otevřel rozpravu 

k tomuto tématu. Sen. Bartoň se otázal proděkanky Kudlové na podrobnosti ohledně průběhu 

Noci vědců. Sen. Štauberová se otázala na správu webu senátu, protože postrádala ve 

sdíleném kalendáři datum tohoto zasedání AS KTF UK a další veřejné události (rigorózní a 

doktorské zkoušky apod.). Děkan Novotný odpověděl, že kol. Bytelová je ve své funkci pro PR 

nová, tudíž se teprve zapracovává a toto bude chtít trochu času. Sen. Falátková dodala, že naváže 

spolupráci s kol. Bytelovou ohledně stránek AS KTF UK. 

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

děkana (tichý souhlas). 
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Žádost děkana o předchozí souhlas se záměrem jmenování nových členů, resp. náhradníků 

disciplinární komise 

Sen.Vlnas předal slovo děkanu Novotnému, aby krátce promluvil k tomuto bodu. Děkan oznámil, 

že na konci září končí některým členům disciplinární komise funkční období, tím tedy vzniká 

povinnost jejich řady doplnit. Přečetl jména členů a náhradníků disciplinární komise a 

konstatoval, že předsedu si komise volí sama. Následovalo rozdání hlasovacích lístků a samotné 

hlasování. 

 

Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil tajným hlasováním souhlas se záměrem děkana 

jmenovat členy, resp. náhradníky disciplinární komise: 

Ing. Mgr. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. – člen: získala 7 hlasů 

doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. – člen: získal 7 hlasů 

doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D. – člen: získal 7 hlasů 

ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D. – náhradnice: získala 7 hlasů 

Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D. – náhradnice: získala 7 hlasů. 

Žádost děkana o vyjádření k jeho záměru jmenovat nové vedoucí kateder 

Děkan Novotný promluvil o dřívější reorganizaci organizačního řádu KTF UK, v jehož důsledku 

nemají všichni vedoucí kateder stejné datum vzniku a zániku funkčního období, dvěma končí na 

jaře a třem 27. září 2022. V tuto chvíli právě končí čtyřleté funkční období vedoucích kateder 

biblických věd a starých jazyků, systematické teologie a filosofie a církevních dějin a literární 

historie. Odtud plyne potřeba jmenovat vedoucí kateder. Pro Katedru biblických věd a starých 

jazyků hodlá potvrdit doc. ThLic. Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L. a dva nové vedoucí kateder, tedy 

doc. ThLic. Mgr. Denisu Červenkovou, Th.D. jako vedoucí Katedry systematické teologie a 

filosofie a doc. PhDr. ThLic. Marka Šmída, Ph.D. jako vedoucího Katedry církevních dějin a 

literární historie. Sen. Vlnas poděkoval a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Sen. Štauberová 

vznesla dotaz, jak budoucí vedoucí kateder hodlají řešit problém nedostatku studentů teologie. 

Děkan Novotný odpověděl, že strategie řešení tohoto nedostatku je rozložena mezi tři katedry, a 

sice mezi Katedru systematické teologie a filosofie, Katedru biblických věd a starých jazyků a 

Katedru pastorálních oborů a právních věd. Reprodukoval, že doc. Červenková pro toto koncepční 

řešení nemá, jen sdělila, že by ráda, kdyby se více zapojili také otcové biskupové do propagace 

studia. Také hovořila o potřebě reformy aplikované etiky, kde vidí velký potenciál v získávání 

uchazečů. 

Děkan reprodukoval, že doc. Šmíd má v plánu zintenzivnit práci katedry, aby velice rychle 

dospěla k takovému řešení, za kterým tato katedra bude stát. Sen. Štauberová se otázala, zda se 

uvažuje o nové akreditaci nebo o formě dálkového studia pro obor Dějiny evropské kultury. 

Děkan odpověděl, že uvnitř katedry jsou různé varianty a během jara zazněly čtyři varianty. Sen. 

Štauberová připomíná, že se v únoru plánovalo prodloužení mandátu prof. Kubína  jako 

vedoucího katedry na příští čtyři roky, a nyní po půl roce dochází ke změně. Vznáší dotaz, jaký 

se za tím skrývá záměr. Zda změna vedoucího katedry souvisí s nějakou chystanou změnou v 

koncepci oboru, s novou akreditací a podobně. Děkan odpověděl, že změna je reakcí na obtížnou 

situaci, do které se obor Dějiny evropské kultury dostal a která byla senátu již představena. Docent 

Šmíd se pro ni spolu s kolegy a kolegyněmi pokusí hledat řešení intenzivněji, než tomu bylo 

dosud. Sen. Falátková se otázala, zda se chystá úprava akreditace. Děkan odpověděl, že po 

rozpravě s prof. Kubínem a doc. Sládkem vyplynula dvě řešení. První se týkalo kombinovaného 

studia a druhé specializace uvnitř prezenčního studia. Sen. Štauberová vznesla dotaz na garanty 

studijních programů. Děkan Novotný odpověděl, že otázka garantů je jiná a přísluší na prvním 

místě vědecké radě. S garanty z oboru Dějin evropské kultury se sešel a oznámil svůj záměr, a 

sice že doc. Sládek zůstane garantem bakalářské úrovně Dějin evropské kultury, garantem 
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navazujícího magisterského studia se stane doc. Šmíd a garantem doktorského studia zůstane prof. 

Kubín. Sen Vlnas řekl, že k této rozpravě již padlo vše důležité, uzavřel ji a přistoupilo se 

k tajnému hlasování. 

 

Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil tajným hlasováním souhlas se záměrem jmenovat nové 

vedoucí kateder: 

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. – vedoucí Katedry biblických věd a starých 

jazyků: získal 7 hlasů 

doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. – vedoucí Katedry systematické 

teologie a filosofie: získala 5 hlasů 

doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. – vedoucí Katedry církevních dějin a literární 

historie: získal 5 hlasů 

Žádost děkana o vyjádření k výši stipendií 

Děkan Novotný požádal, aby se senát vyjádřil k výši stipendií za vynikající výsledky pro rok 

2022/2023, částka je stále stejná. Také k výši stipendií v doktorském studiu a vysvětlil 

zjednodušení a změny v tomto bodě. Sen. Vlnas poděkoval a otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

Sen. Falátková zmínila, že jí tento systém ohodnocování studentů v doktorském studiu nepřipadá 

příliš motivační. Děkan Novotný odpověděl, že předchozí systém motivoval především k plnění 

dílčích povinností. Sen. Štauberová má k tomuto bodu připomínku a cituje bod 1 čl. 2 Navýšení a 

snížení stipendia z Opatření děkana 8/2020 (Výše doktorandského stipendia): „Počínaje druhým 

ročníkem se může výše doktorandského stipendia navýšit o prémii, která vychází ze součtu bodů 

navržených školitelem a schválených oborovou radou při pravidelném hodnocení plnění 

individuálního studijního plánu, nejvýše však v úhrnu o 3.000 Kč měsíčně.“ A konstatuje, že to 

je velký rozdíl proti opatření novému. Původní opatření jí připadalo motivační pro doktorandy, 

aby se účastnili konferencí, publikovali, podávali granty, měli výstupy – odměňovalo ty aktivní, 

kdežto nové opatření podle názoru sen. Štauberové v podstatě říká, že doktorandům stačí dělat 

pouze nutné minimum pro postup do dalšího ročníku, protože dostávají stejné peníze, ať dělají 

něco navíc, nebo nedělají. Zeptala se, zda to bylo projednáno s garanty a s oborovou radou v rámci 

výše zmíněných diskusí o nové podobě doktorského studia. Proděkan Jinek odpověděl, že toto 

projednáno nebylo. Proděkan Jinek dal sen. Štauberové za pravdu, co se týká motivace, ale 

zdůraznil, že původní systém byl motivující pro konference, pro granty, pro publikace atd. Ale 

jak bylo již řečeno, je to odvádějící od hlavního úkolu doktoranda, čímž je psaní disertace. Nové 

povinnosti směřují mnohem přímočařeji k dokončení disertace. Jde o změnu důrazu oproti 

předchozímu opatření. Dále Jinek zdůraznil, že přítomnou logiku prosazoval právě předchozí 

senát, když upozorňoval na nebezpečí bonifikování vedlejších aktivit, právě proto, že to ohrožuje 

psaní disertace. Děkan Novotný dodal, že pod hodnocením A se skrývá celá škála přístupů 

doktorandů a k vnějšímu rozlišení na úrovni stipendia je určeno mimořádné děkanské stipendium. 

Sen. Vlnas poděkoval za příspěvky a dal hlasovat o tomto bodě. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK se souhlasně vyjádřil k výši stipendií za vynikající výsledky. 

Hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK se souhlasně vyjádřil k výši stipendií v doktorském studiu. 

 

 

Žádost děkana o vyjádření k podmínkám přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 

2023/2024 
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Děkan informoval, že podmínky přijímacího řízení prošly revizí a předal slovo proděkanu 

Brožovi. Proděkan Brož krátce promluvil o změně formulací v některých pasážích, ale jejich 

podstata zůstala tak, jak tomu bylo v tomto roce a žádné velké změny zde nenastaly. Přistoupilo 

se přímo k hlasování. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení ke studiu pro akademický 

rok 2023/2024. 

Různé 

Sen. Vlnas konstatoval, že nemá žádný podnět do bodu Různé. Ani nikdo z přítomných se 

nepřihlásil. 

UKONČENÍ 

Prof. Vlnas ukončil zasedání v 15:43 a poděkoval všem přítomným za účast. Především 

arcibiskupu mons. Graubnerovi, tajemníku Knorrovi, kol. Bytelové a Ferbyové.  

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

Za správnost: 

Mgr. Adéla Bytelová, zapisovatelka 

Tereza Dušková, zapisovatelka 


