
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 12. prosince 2011.

Prítomni: Doc. J. Beneš, Th.D, M. Czva1inga (od bodu 2), prof. PhDr. A. Hogenová, CSc., M.
Holý, ThDr. J. Hrdlicka, K. Kudelová (od bodu 4), PhDr. M. Luptáková (od bodu 4), K.
Merglová, V. Širal, doc. PhDr. Z. Vojtíšek, Th.D.
Hosté: ThDr. Pavel Helan, Th.D., JUDr. L. Ládek, prof. ThDr. J. B. Lášek, Mgr. J. Pavlík,
Ph.D., doc. ThDr. J. Vogel, Th.D.

1. Doc. Z. Vojtíšek privítal srdecne senátory i hosty, blahoprál doc. J. Benešovi, Th.D, 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 14. listopadu 2011. Prítomné
senátorky a senátori jej schválili poctem hlasu 7-0-0.

4. ThDr. Pavel Helan, Th.D. seznámil senátorky a senátory o dení na 9. zasedání snemu
Rady vysokých škol 24. listopadu 2011 v Karolinu. Informovalo vystoupení námestka
ministra školství, mládeže a telovýchovy prof. Wilhelma a jeho projevu týkajícího se
vecných zámeru zákonu o vysokých školách, financní pomoci studentum i rozpoctu
vysokých škol pro rok 2012. Dr. Helan konstatoval, že Rada vysokých škol (RVŠ)
odmítá ty zmeny ve vecném zámeru zákona o vysokých školách (VZZVS), které jsou
v prímém rozporu se stanovisky RVŠ a nebyly projednány v pracovní skupine se
zástupci reprezentací VŠ. Dále se venoval jednotlivým námitkám vzneseným z RVŠ
k VZZVS. Uvedl, že RVŠ se v souvislosti s jejím koncícím mandátem obrací na
akademické senáty VŠ s výzvou, aby do ustavení nové RVŠ v lednu 2012 hájily zájmy
verejnosti, studentu a VŠ. Dr. Helan se dále venoval vecnému zámeru zákona o
financní pomoci studentum.

5. ThDr. J. Hrdlicka a M. Holý informovali o zasedání AS UK 2.prosince 2011,
predevším s hlasováním o zásadách programu rozvoje vedních oblastí na UK
(PRVOUK). Senátor Holý podal informace k diskusím v AS UK k vecnému zámeru
zákona o vysokých školách, k vecnému zámeru zákona o financní pomoci studentum i
k Zpráve Rady KaM UK. Seznámil senátorky a senátory s usnesením AS UK z 2. 12.
2011, považujícím návrh vecného zámeru zákona o vysokých školách z neprijatelný a
pro vysoké školství nebezpecný. Prof. Lášek doporucil AS HTF UK, pripojit se
k tomuto usnesení AS UK.

6. Bod pet vyústil v rozpravu senátoru a senátorek AS HTF UK o návrhu vecného
zámeru zákona o vysokých školách. Senátorky a senátori se pripojili a vyslovili plnou
podporu všem usnesením AS UK z 2. prosince 2011 (10, O, O). Doc. Vojtíšek pak
upozornil, že 14. prosince 2011 se koná pred budovou MŠMT Hyde Park, aneb
diskusní fórum a doporucil akci z fakulty podporit. Prof. Lášek 'navrhl konat v úterý
13. prosince i stredu 14. prosince akademické shromáždení v aule HTF UK, zamerené
k podpore akce. Oba návrhy senátorky i senátori prijali tichým souhlasem.

7. Senátor M. Holý podal informace o situaci s výdejnou Kolejí a menz UK na HTF UK.
Prof. Lášek uvedl, že pripravuje jmenování komise pro zachování menzy na HTF UK
ve složení: M. Holý, K. Kudelová, JUDr. L. Ládek, Mgr. J. Pavlík, Ph.D., doc. PhDr.
Z. Vojtíšek, Th.D. Dr. Ládek uvedl, že v zájmu zvýšení poctu strávníku menzy se
bude již brzy u vrátnice HTF UK instalovat automat na objednávání obedu.

8. Dekan prof. J. B. Lášek pak informoval senátorky a senátory:



a) K 1. lednu 2012 byl jmenován docentem doc. J. Beneš, Th.D. Rozhodnutí padlo 5.
prosince 2011.

b) Na fakulte probehla dukladná kontrola doktorského studia, s kladným výsledkem.
c) Do nových modelu financování vedy na UK fakulta vstoupila projekty

Univerzitní centra excelence - UNCE, projekt neprijat, Program rozvoje
vedních oboru na UK (PRVOUK), projekt prijat. O tretím projektu v rámci
programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Ministerstva kultury Ceské republiky zatím nic nevíme.

d) Vánocní besídka se bude konat 21. prosince 2011 od 16.00 hod.
9. Doc. J. Vogel, Th.D. informoval senátory, že jim rozeslal k nahlédnutí poslední

akreditacní materiál - navazující magisterský program Sociální práce - ke kterému se
predbežne souhlasne vyjádrili na ríjnovém zasedání.

10. Tajemník dr. L. Ládek informovalo hospodárské situaci HTF UK. Fakulta aktuálne
nemá financní problémy, cerpání rozpoctu plynule pokracuje. Upozornil však, že se
zvýšením DPH a zrejme také inflace v dalším roce vzrostou náklady za energii i další
provoz. Za této situace fakulta musí uprednostnit personální výdaje a omezit výdaje
ostatní. Ješte nejsou známy údaje o prostredcích, s nimiž budeme moci hospodarit
v príštím roce. Do situace financování školství zasáhne i ekonomická situace v EU.

11. Ruzné:

Doc. Z. Vojtíšek informoval senátorky a senátory, že další zasedání AS HTF UK se
konají 9. ledna a 20. února 2012, od 12,30 h.

Zapsal dr. Jaroslav Hrdlicka


