
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 20. února 2012.

Prítomni: Doc. J. Beneš, Th.D, M. Czvalinga (od bodu 4), prof. PhDr. A. Hogenová, CSc. (od
bodu 4), ThDr. J. Hrdlicka, K. Kudelová, K. Merglová, V. Širal, doc. PhDr. Z. Vojtíšek,
Th.D.

Omluveni: M. Holý, PhDr. M. Luptáková.
Hosté: JUDr. L. Ládek, prof. ThDr. J. B. Lášek, F. Materna, PaedDr. N. Mazácová, Ph.D.,
Mgr. 1. Pavlík, Ph.D., F. Timingeriu, 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 6-0-0.
3. Následovala rozprava o zápisu zasedání AS HTF UK z 9. ledna 2012. Prítomné

senátorky a senátori po drobné úprave schválili zápis poctem hlasu 6-0-0.
4. Dekan prof. J. B. Lášek navrhl senátorkám a senátorum (v rámci akcí konaných

k vecným zámerum zákonu o Vš a o financní pomoci studentum) svolat shromáždení
clenu akademické obce v pondelí 27. února v 11.00 v aule. Po vyjádrení podpory v AS
HTF UK svolání uskutecní dekan prof. J. B. Lášek a predseda senátu doc. Z. Vojtíšek.
Zde by mely zaznít úvodní informace predsedy AS HTF UK o protestních akcích
clenu AO proti pripravované legislative v oblasti vysokého školství. Vystoupí i
prorektor UK prof. PhDr. Stanislav Štech CSc.

5. Senátorka K. Kudelová informovala senátorky a senátory o dalších akcích konaných
k vecným zámerum zákonu o Vš a o financní pomoci studentum. 28. února bude
probíhat Univerzitní noc. UK ji bude porádat na PF a FF. Smyslem bude otevrít
univerzitu verejnosti a vyjádrit, co se UK na vecných zámerech nelíbí. Z každé fakulty
vystoupí dva prednášející. Za naši fakultu to budou prof. PhDr. L. Kropácek, CSc. a
prof. ThDr. Z. Kucera. 29. února se uskutecní pochod z Palachova námestí pred Úrad
vlády. Akce se uskutecní v den, kdy vláda puvodne mela v dopoledních hodinách
projednávat na svém zasedání vecné zámery zákonu o vysokých školách. Po rozprave
prítomné senátorky a senátori vyjádrili podporu konání všech trí akcí, rozeslání
pozvánek p. dekanem prof. Láškem na 27. února 2012 a senátorkou K. Kudelovou na
28. a 29. února 2012, poctem hlasu 8-0-0.

6. Prof. J. B. Lášek konstatoval, že vše na fakulte funguje standardním zpusobem.
Dnešní den zacíná nový semestr. Privítal prípravu studentské mezinárodní konference
v Bratislave (M. Holý, K. Kudelová), na níž by studentky a studenti referovali o
pracích, jež píší. Nyní probíhají jednání o jejím financování.

7. ThDr. J. Hrdlicka referovalo volebním zasedání AS UK 10. února 2012. Seznámil

senátory a senátorky s osobami zvolenými do cela a predsednictva AS UK (z HTF UK
senátor M. Holý), i hl. myšlenkami ze senátního vystoupení námestka ministra pro
výzkum a vysoké školství prof. ing. Ivana Wilhelma, CSc.

8. Doc. Jirí Vogel, Th. D., prodekan pro studijní záležitosti, seznámil senátorky a
senátory s tím, že koncem ríjna a prosince 2012 koncí akreditace nekolika studijních
oboru na naší fakulte (Bakalárské: Husitská teologie v kombinaci s filozofií; Husitská
teologie v kombinaci s judaistikou; Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními
studii; Husitská teologie v kombinaci s religionistikou; Pravoslavná teologie v
kombinaci s psychosociálními studii; Magisterské: Husitská teologie (jednooborová);
Husitská teologie v kombinaci s filozofií (jednooborové); Husitská teologie v



kombinaci s judaistikou Uednooborové); Husitská teologie v kombinaci s
religionistikou Uednooborové); Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními
studii.) Požádal je o souhlasné vyjádrení k prodloužení akreditace na dostudování.
Prítomné senátorky a senátori je schválili poctem hlasu 7-0-0. Požádal je o souhlasné
vyjádrení k prodloužení akreditace bakalárského studijního oboru Husitská teologie.
Prítomné senátorky a senátori je schválili poctem hlasu 8-0-0. P. dekana prof. Láška i
p. prodekana doc. J. Vogela senátorky a senátori zavázali k tomu, aby se studentskou
komorou jednali o prípadných úpravách bakalárského programu Husitská teologie.

9. Tajemník dr. Ládek informovalo hospodárské situaci HTF UK. Nový rozpocet fakulty
bude dostupný koncem brezna. Ješte neznáme presne údaje o prostredcích, s nimiž
budeme moci hospodarit v tomto roce. Fakulta plní presne své financní závazky,
cerpání rozpoctu pokracuje plynule. Je treba predevším udržet cerpání mezd.
Upozornil i na plán vlády omezit v roce 2014 financní prostredky pro VŠ o nekolik
miliard, až o 33% dosud obvyklé výše (?!). To by fakticky znamenalo likvidaci
mnohých verejných vysokých škol.

10. Ruzné:

a) Doc. Z. Vojtíšek informovalo pozvání na studentskou konferenci v Plzni.
b) Dále informoval senátorky a senátory o termínu následujícího zasedání AS HTF

UK 19. brezna 2012, od 12,30 h.

Zapsal dr. Jaroslav Hrdlicka
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