
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 19. brezna 2012.

Prítomni: Doc. J. Beneš Th.D., prof. PhDr. A. Hogenová (hlasovala v druhém hlasování k
bodu 7), CSc., M. Holý, ThDr. J. Hrdlicka, PhDr. M. Luptáková (hlasovala k bodu 7), K.
Merglová, V. Širal, doc. PhDr. Z. Vojtíšek, Th.D.
Hosté: JUDr. L. Ládek, prof. ThDr. J. B. Lášek, M. Malý, PaedDr. N. Mazácová, Ph.D., Mgr.
1. Pavlík, Ph.D., doc. ThDr. J. Vogel, Th.D.
Omluveni: K. Kudelová.

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 6-0-0.
3. Následovala rozprava o zápisu zasedání AS HTF UK z 20. února 2012. Prítomné

senátorky a senátori po drobné úprave schválili zápis poctem hlasu 5-0-1.
4. Dekan prof. J. B. Lášek uvedl, že po akcích konaných k vecným zámerum zákonu o

VŠ a o financní pomoci studentum i útoku MŠMT na Akreditacní komisi je vše nyní
ve fázi pred jednáními vlády k temto tématum. Senátor M. Holý uvedl, že má další
verzi vecných zámeru, jež rozešle senátorkám i senátorum. Konstatoval, že zmeny
v textu jsou malé. Doc. Vojtíšek ocenil vystoupení p. prorektora UK prof. PhDr.
Stanislava Štecha CSc. na shromáždení clenu akademické obce fakulty 27. února
2012.

5. K dení na fakulte prof. Lášek konstatoval:
a) v sobotu 31. brezna od 10.30 hodin se v sále H 109 fakulty bude konat ustavující

schuze pripravovaného Spolku absolventu a prátel HTF UK.
b) Rozpocet HTF UK na rok 2012 je o 1 400000 korun krácen. Z cásti se to podarí

vyrovnat. Presto se tím ocitáme na hranici existence. Výhled k roku 2014, s dalším
rustem podfinancování VŠ, je velmi tristní.

6. Doc. Z. Vojtíšek pak informoval senátorky a senátory o písemné stížnosti studenta M.
Kotrby. Senát požádal p. dekana prof. Láška, aby stížnost vyrešil. Dekan prof. Lášek
prohlásil, že ji vyreší a bude pak AS HTF UK informovat.

7. Rozprava clenu AS HTF UK o volbách do AS HTF UK. Funkcní období koncí
senátorum: ThDr. J. Hrdlicka, K. Kudelová, PhDr. M. Luptáková, V. Širal. Cleny
volební komise byli navrženi K. Merglová (navrhl dr. J. Hrdlicka), M. Holý (navrhl V.
Širal), doc. J. Beneš (navrhl doc. Z. Vojtíšek). Doba voleb byla navržena na úterý 24.
a ctvrtek 26. dubna 2012 (10.00-14.00 h). Tyto návrhy prítomné senátorky a senátori
schválili poctem hlasu 7-0-0.
Návrhy kandidátu bude možno podávat do 17.4. (do 12.00 hod.) k p. tajemníku
dr. Ládkovi. I toto datum i hodinu prítomné senátorky a senátori schválili poctem
hlasu 8-0-0.

8. Tajemník dr. Ládek informovalo hospodárské situaci HTF UK. Nový rozpocet fakulty
bude schvalován na zasedání AS UK 30. brezna 2012. Rozpocet nám je o cást krácen
a jen z cásti se to podarí vyrovnat. Tím se ocitáme v nebezpecí dluhu na konci roku.
Upozornil i na plán vlády omezit v roce 2014 financní prostredky pro VŠ až o 33 %
dosud obvyklé výše. To by fakticky znamenalo likvidaci rady verejných vysokých
škol. V následující diskusi se vyslovili dr. J. Pavlík o financování regionálních
universit, senátor M. Holý o rezervách v rozpoctu UK.

9. Ruzné:



Doc. Z. Vojtíšek:
a) informoval úcastníky zasedání o seminári konaném 28. brezna 2012

v Malé aule UK.

c) informoval úcastníky zasedání o príprave konání orientacního behu studentu i
pedagogu HTF UK v Krcském lese v dobe rektorského dne 16. 5. 2012. Akci
vyjádrili podporu clenové AS HTF UK.

d) informoval senátorky i senátory o programu Vecerní akademie religionistiky, který
uvádí v život se spolupracovníky.

d) dále upozornil senátorky a senátory na termín následujícího zasedání AS HTF
UK 23. dubna 2012, od 12,30 h.

Zapsal dr. Jaroslav Hrdlicka
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