
Akademický senát. Husitská teologická fakulta University Karlovy v Praze.
Pacovská 350/4. P. o. Box 56.14021 Praha 4 -Krc

Zápis z rádného zasedání dne 10. ríjna 2011.

Prítomni: Mgr. J. Beneš, Th.D, M. Czvalinga, prof. PhDr. A. Hogenová, CSc., M. Holý,
ThDr. J. Hrdlicka, K. Kudelová, K. Merglová, V. Širal (od bodu 3), doc. PhDr. Z. Vojtíšek,
Th.D.

Omluveni: PhDr. M. Luptáková.
Hosté: JUDr. L. Ládek, prof. ThDr. J. B. Lášek, M. Malý, Mgr. J. Pavlík, Ph.D., doc. ThDr. 1.

Vogel, Th.D.

1. Doc. Z. Vojtíšek privítal srdecne senátory i hosty a zahájil jednání AS HTF UK.
2. Po rozprave o programu zasedání AS HTF UK jej prítomné senátorky a senátori

schválili poctem hlasu 8-0-0.
3. Mgr. J. Pavlík, Ph.D. informoval senátorky a senátory o aktualizaci dlouhodobého

zámeru fakulty. Po rozprave byla aktualizace schválena v pomeru hlasu 9-0-0.
4. Dekan prof. J. B. Lášek informoval clenky a cleny AS HTF UK o rade prázdninových

oprav i malování v budove fakulty. Pro budovu je rozjednán i výtah. Mgr. 1. Pavlík,
Ph.D. koordinoval multimedializaci nekterých uceben. Zkoušky probehly ve znamení
zvyšování kvality, vše je v SISu uzavreno. Zahájení školního roku probehlo dustojne,
s predáním medailí prof. F. Kováre šesti laureátum. Clánek o tom i s fotografií z
akademické slavnosti uverejní periodikum Ceský zápas c. 42/ 2011.

5. Dekan prof. J. B. Lášek dále informoval clenky a cleny AS HTF UK o svém návrhu
rozšírit vedeckou radu fakulty. Vyjmenoval nekteré cleny rady, uvedl údaje o jejich
docházce na její zasedání. Požádal pak clenky a cleny AS HTF UK o schválení
rozšírení rady o doc. PhDr. Pavla Bocka, CSc. AS HTF UK rozšírení schválil
v pomeru hlasu 9-0-0.

6. Dekan prof. J. B. Lášek informoval clenky i cleny AS HTF UK o vecném zámeru
nového vysokoškolského zákona. Doporucil zde bdelost a ostražitost.

7. Na výzvu doc. Z. Vojtíška probehla rozprava o kandidátovi HTF UK do Rady
vysokých škol. Prof. Lášek doporucil ve funkci ponechat ThDr. Pavla Helana, Th.D.,
který se osvedcil. Ten byl po rozprave schválen ve funkci v pomeru hlasu 9-0-0.

8. Dekan prof. J. B. Lášek dále promluvilo situaci s výdejnou Kolejí a menz UK na HTF
UK, jež má být zrušena. Podnikl vážná jednání, aby výdejna nebyla zrušena, ci aby
bylo nalezeno náhradní rešení mimo organizaci Kolejí a menz UK. K dohode
s vedením Kolejí a menz UK dosud nedošlo. Jednání bude pokracovat i dnes
odpoledne.

9. V rozprave se k veci výdejny Kolejí a menz UK na HTF vyjádrili predevším doc. Z.
Vojtíšek a senátor M. Holý. Oba vyjádrili vážné znepokojení nad opakovaným
manažerským selháním vedení Kolejí a menz UK, predevším reditele organizace ing.
Mojmíra Béma. Ten nehledá rešení vzniklé situace a není ochoten situaci vyrešit.
Doporucili: a) Vytvorit a odeslat dopis Rade Kolejí a menz UK s návrhem vyrešení
situace; b) Poslat dopis J.M. panu rektorovi s návrhem odvolat reditele Kolejí a menz
UK; c) Vnést vec i do dnešního jednání Sociální komise AS UK. Návrhy byly po
rozprave senátorek a senátoru schváleny v pomeru hlasu 9-0-0.

10. Tajemník dr. L. Ládek informovalo hospodárské situaci HTF UK. Plánované výdaje
vcetne mezd byly v naprosté vetšine ukazatelu dodrženy. Fakulta aktuálne nemá
financní problémy, cerpání rozpoctu je úmerné rocní dobe. Do výše výdaju fakulty se
bude v roce 2012 promítat rust cen elektrické energie a plynu, nárust inflace a zvýšení



DPH. Za této situace fakulta uprednostní personální výdaje a bude omezovat ostatní
výdaje.

11. Na výzvu doc. Z. Vojtíška probehla rozprava o návrhu doktorských stipendií,
predloženém p. prodekankou ThDr. Kamilou Veverkovou, Th.D. V rozprave vystoupil
dekan prof. Lášek. Návrh pak byl schválen v pomeru hlasu 9-0-0.

12. Ruzné:

a) Doc. ThDr. J. Vogel, Th.D. požádal clenky a cleny AS HTF UK o predbežné
souhlasné vyjádrení k prodloužení akreditace bakalárského studijního programu
Specializace v pedagogice - obor Náboženství, etika a filozofie se zamerením na
vzdelávání, k prodloužení akreditace bakalárského studijního programu Sociální
práce - obor Sociální a charitativní práce a k akreditaci navazujícího magisterského
studijního programu Sociální práce - obor Sociální a charitativní práce.
K souhlasnému vyjádrení AS HTF UK došlo po rozprave, v pomeru hlasu 9-0-0.
Akreditacní materiály budou rozeslány senátorum k nahlédnutí.
b) Doc. ThDr. J. Vogel, Th.D. informoval clenky i cleny AS HTF UK, že v dobe
nemoci C. Ramazanové rozvrh fakulty zpracovává on.

c) Clenky a clenové AS HTF UK tichým souhlasem vzali na vedomí termíny
zasedání AS HTF UK 14. listopadu a 12. prosince 2011,9. ledna a 20. února 2012 od
12,30 h.

Zapsal dr. Jaroslav Hrdlicka
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