
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 9. ledna 2012.

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

Hosté: D. Hrubá, JUDr. L. Ládek, prof. ThDr. J. B. Lášek, M. Malý, PaedDr. N. Mazácová,
Ph.D., F. Nemecek, Mgr. J. Pavlík, Ph.D., doc. ThDr. J. 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 7-0-0.
3. Dekan prof. J. B. Lášek pak informoval senátorky a senátory o akcích konaných

k vecným zámerum zákonu o VŠ a o financní pomoci studentum:
a) 12. ledna se koná setkání vedení senátu UK.
b) 16. ledna se koná rozšírené kolegium J. M. rektora prof. RNDr. V. Hampla, DrSc.
c) 19. ledna se koná informacní shromáždení zástupcu akademické obce UK.
Konstatoval, že UK musí vyjádrit, co se jí na vecných zámerech nelíbí. Doporucil
pozvat prof. PhDr. S. Štecha CSc., prorektora UK, aby promluvil k veci k
akademickému shromáždení HTF UK. Doc. Vojtíšek pak s cleny AS HTF UK
prohovoril úcast na akcích 12. a 19. ledna 2012. Doporucil svolat po 19. lednu
akademické shromáždení fakulty. Senátor M. Holý doporucil svolání po 20. únoru
2012. O datu svolání pak probehla diskuse senátorek a senátoru. Doc. Vojtíšek pak
clenkám a clenum AS HTF UK rozdal k posouzení dopis, jímž by se chtel obrátit na
studentky a studenty fakulty v otázce vecných zámeru. Prítomné senátorky a senátori
jeho rozeslání schválili poctem hlasu 8-0-0. Prof. A. Hogenová doporucila dopis
rozeslat pres SIS.

4. a) Senátor M. Holý podal informace o situaci s výdejnou Kolejí a menz UK na HTF
UK. Jeho údaje doplnil dr. L. Ládek.
b) Senátorka K. Kudelová navrhla ješte výraznej i oznacit výdejní automat na obedy u
vrátnice fakulty.
c) Senátor M. Holý navrhl, aby studenti mohli navštevovat v dobe špicek i jídelnu
pedagogu. Prof. Lášek vyjádril souhlas. Na jídelnu pedagogu bude umísten nápis, že ji
studenti mohou využít, je-li jejich jídelna plná.

5. Prof. J. B. Lášek uvedl:

a) Do nových modelu financování vedy na UK fakulta vstoupila projekty:
Univerzitní centra excelence - UNCE. Projekt byl dobre pripraven, ale prijat nebyl.
Program rozvoje vedních oboru na UK (PRVOUK). Projekt byl prijat a bude
realizován.

Tretí projekt v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní
identity (NAKI) Ministerstva kultury Ceské republiky byl podán a jeho hlavním
rešitelem se stal prof. P. Cornej. I tento projekt byl dobre pripraven, ale prijat nebyl.
Ve zduvodnení jeho neprijetí se ocitlo to, co puvodne bylo v zadání, tedy apliko
vaný výzkum.

b) Vánocní besídka se konala 21. prosince 2011 za úcasti dekanu obou sesterských
teologických fakult UK.

c) Nový rozpocet fakulty bude dostupný za dva-tri mesíce.



6. Následovala rozprava o zápisu zasedání AS HTF UK z 12. prosince 2011. Prítomné
senátorky a senátori jej schválili poctem hlasu 8-0-0.

7. Tajemník dr. L. Ládek informovalo hospodárské situaci HTF UK. Fakulta plní dobre
své financní závazky, cerpání rozpoctu plynule pokracuje. V roce 2011 vzrostly
náklady za služby a nekteré opravy. Upozornil i na neúmerný rust záloh za plyn u
Pražské teplárenské, a.s. Ješte nejsou známy údaje o prostredcích, s nimiž budeme
moci hospodarit v príštím roce. Upozornil i na postupne se menící situaci okolo
plánované stavby Rezidence Výhledy Pacovská vedle budovy fakulty. Stavba zatím
nebyla schválena, ale jsou náznaky, že se tak stane; situaci je treba dále bedlive
sledovat.

8. Ruzné:

a) Senátorka K. Kudelová uvedla, že v letním semestru bude studovat v cizine.
b) Doc. Z. Vojtíšek informoval senátorky a senátory, že následující zasedání AS HTF

UK se koná 20. února 2012, od 12,30 h. Clenky a clenové AS HTF UK schválili
další zasedání 19.3.,23.4.,21. 5. 2012 poctem hlasu 8-0-0.

Zapsal dr. Jaroslav Hrdlicka
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