
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 14. listopadu 2011.

Prítomni: M. Czvalinga (od bodu 4), prof. PhDr. A. Hogenová, CSc., M. Holý, ThDr. 1.

Hrdlicka, K. Kudelová, K. Merglová, doc. PhDr. Z. Vojtíšek, Th.D.
Omluveni: Mgr. J. Beneš, Th.D, V. Širal.
Hosté: 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 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 zlO. ríjna 2011. Senátor Holý

k bodu 9b upozornil, že tento dopis odeslán být nemusel. Prítomné senátorky a
senátori upozornení akceptovali a schválili zápis poctem hlasu 6-0-0.

4. Dekan prof. J. B. Lášek promluvilo situaci s výdejnou Kolejí a menz UK na HTF UK.
Do konce kalendárního roku 2012 bude menza v provozu. Podniká další jednání, aby
výdejna nebyla zrušena, ci aby bylo nalezeno náhradní rešení mimo organizaci Kolejí
a menz UK. O schuzku jej požádal Mgr. Jan Šimek, predseda Rady KaM UK. Bude
pozván na 1. prosince 2011. Senátor M. Holý uvedl, že ve stredu 16. listopadu zasedá
Rada KaM UK. Tam vec menzy bude znovu probírána. Následovala diskuse k tématu.
Prof. Lášek v ní uvedl, že v zájmu zvýšení poctu strávníku menzy bude u vrátnice
HTF UK instalován automat na objednávání obedu. Dr. Ládek informovalo jeho cene.

5. Dekan prof. J. B. Lášek pak informoval senátorky a senátory o již probehlé konferenci
zámeru (20 - 21. ríjna 2011) i setkání abrahámovských náboženství na HTF UK.
Zpráva o druhé akci byla vysílána i v TV. Obe akce byly úspešné. Doc. ThDr. 1.

Vogel, Th.D. i Mgr. J. Chaloupková zastupovali fakultu na informacním dni UK 12.
11. 2011 (v pražském areálu Albertov) i veletrhu Gaudeamus (1. - 4. listopadu 2011)
v Brne.

6. a) Tajemník dr. L. Ládek informovalo hospodárské situaci HTF UK. Fakulta aktuálne
nemá financní problémy, cerpání rozpoctu je úmerné rocní dobe. 4. kvartál bude
nejnárocnejší. Za této situace fakulta Uako každý rok) uprednostní personální výdaje a
bude omezovat výdaje ostatní. Plánované výdaje vcetne mezd byly v naprosté vetšine
ukazatelu dodrženy. Ješte nejsou známy údaje o prostredcích, s nimiž budeme moci
hospodarit v príštím roce, vyhlídky nejsou práve ružové.
b) Dekan prof. J. B. Lášek pak informoval senátorky a senátory o zmenách
financování vedy na UK, do nichž z HTF UK bylo vstoupeno projekty:
(Univerzitní centra excelence - UNCE, Program rozvoje vedních oboru na UK
(PRVOUK)). Též o žádostech fakulty o Program aplikovaného výzkumu a vývoje
národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury Ceské republiky. Zde ve
spojení s výrocím M. J. Husa 2015. Informoval i o podávání projektu do GAUK.

7. Na výzvu doc. Z. Vojtíška pak z AS UK senátori M. Holý a dr. J. Hrdlicka hovorili o
situaci prosazování nových modelu financování vedy na UK (UNCE, Program rozvoje
vedních oboru na UK (PRVOUK). Dekan prof.· Lášek tyto nové modely zhodnotil
velmi kladne. Konstatoval, že zde J. M. p. rektor V. Hampl i jeho spolupracovníci
odvedli dobrou práci. Následovala diskuse ze které vyplynulo, že senát iniciativu p.
rektora taktéž vítá.

8. Ruzné:



9. a) Doc. ThDr. J. Vogel, Th.D. uvedl, že požádal na minulém zasedání 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 tehdy po rozprave došlo.
Akreditacní materiály byly rozeslány senátorum k nahlédnutí s výjimkou magisterské
verze programu Sociální práce, ta by mela být odeslána do príštího zasedání. První ze
jmenovaných programu již odešel do akreditacní komise, druhý je na SO rektorátu,
tretí bude odevzdán a odeslán do konce listopadu
b) Doc. Z. Vojtíšek informoval clenky a cleny AS HTF UK, že další zasedání AS
HTF UK se koná 12. prosince 2011, od 12,30 h. Na setkání pozveme ThDr. P.
Helana, Th.D., aby referovalo jednáních v Rade VŠ.

Zapsal dr. Jaroslav Hrdlicka
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