
Zápis ze zasedání kolegia děkana 
(13. 11. 2019) 
 
 
Přítomni 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan  
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., proděkanka pro studium 
ThLic. Petr Štica, Th.D., proděkan pro zahraniční vztahy 
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy 
doc. David Vopřada, Dr., proděkan pro vědu 
Benedikt T. Mohelník, Th.D., proděkan pro trvalou formaci 
Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D., tajemnice 
ThLic. David Bouma, Th.D., předseda Akademického senátu 
Mgr. Pavlína Bílková, zapisovatelka 
 
 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.  

 Přivítal nového předsedu Akademického senátu ThLic. Davida Boumu. 
 Provedl kontrolu úkolů z minulého zasedání KD a z profétického kalendáře. 
 Sdělil, že 5. 12. se zúčastní se spolu s dr. Oulíkovou a dr. Opatrnou otevření dvou 

výstav v Severočeské galerii v Litoměřicích, které byly připraveny prof. Vlnasem, 
doc. Ottovou a dr. Kotkovou.  

 Sdělil, že KTF byla jedním z témat otevřených při setkání českých biskupů s 
Benediktem XVI. 

 Informoval o svém setkání s Velkým kancléřem kardinálem Dukou. 
 Informoval o svém jednání s rektorem UK týkajícího se mezd zaměstnanců KTF. 
 Informoval o svém setkání s apoštolským nunciem. 
 Vyzval k diskuzi o podobě připravovaného kurzu CŽV Mangement v církvi. Závěr: 

zvážit cílové skupiny a dle nich koncipovat blokově výuku.  
 
ThLic. Petr Štica, Th.D. 

 Informoval o vyhlášení výběrových řízení pro Fond mobility. 
 Sdělil, že pro letní semestr 2020 byly v programu Erasmus+ schváleny 4 žádosti o 

studentské pobyty a 3 žádosti o studentské stáže.. Dále informoval, že na základě 
fakultního výběrového řízení byly zaslány na rektorát 4 projekty podané v rámci 
Fondu mobility (1 studentský a 3 badatelské). 

 Informoval o své pracovní cestě na univerzitu v Erfurtu, jejíž náplní bylo 
plánování dlouhodobé spolupráce a společných konferencí.  

 Informoval o své návštěvě Soukromé katolické univerzity v Linci a jednání o 
navázání spolupráce, uzavření Erasmových smluv, pořádání letních škol a 
exkurzí.  

 
Benedikt T. Mohelník, Th.D.  

 Informoval o průběhu přijímacího řízení a zápisech do studia ve VV Ruzyně. 
 Sdělil, že byly předány informace o kurzech CŽV, na základě kterých se bude 

vycházet při nastavování parametrů kurzů pro příští rok, do asociace CŽV. 
 Informoval o přípravě kurzu CŽV Management farnosti. 

 



doc. David Vopřada, Dr. 
 Informoval o připravovaném jednání VR KTF UK per rollam. 
 Sdělil, že sborník doktorandské konference bude dokončen se zpožděním.  
 Sdělil, že téma doktorandské konference v příštím roce bude „Autorita, tradice a 

originalita“, termín stanoven na 23. 4. 2020. 
 Informoval o rigorózních promocích 3. 12.  
 Informoval o doplnění dat do OBD ze strany některých akademických 

pracovníků. 
 Sdělil, že soutěž projektů SVV bude vyhlášena po 15. 1. 2020.  
 Informoval o průběhu zpracovávání národní a institucionální sebe-evaluační 

zprávy. 
 Sdělil, že KTF podala 11 projektů GA UK. 

 
ThLic. David Bouma, Th.D. 

 Informoval o své nepřítomnosti na zasedání AS v listopadu. 
 Přijal podněty pro volbu legislativní komise AS. 

 
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.  

 Informovala o zabezpečení a přípravě promocí. 
 Informovala o přípravě prospěchových stipendií za uplynulý rok. 
 Informovala o průběhu aktualizace informací do Karolinky a okruhů 

k závěrečným zkouškám.  
 Sdělila, že byly odeslány nominace na Bolzanovu cenu a cenu Dobrovského. 
 Sdělila, že do 15. 11. 2019 proběhne kontrola informací SISu, zejména anotací 

v českém a anglickém jazyce, povinné a doporučené literatury a požadavků ke 
zkouškám. 

 
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 

 Informovala o přípravě nového čísla Doxy. 
 Informovala o uzavírání projektů a sestavování závěrečných zpráv. 
 Připomněla, že ediční komise by měla být do února informována, které knihy 

budou podpořeny z PROGRESU. 
 Informovala o stanovení Mikulášské besídky na 5. 12. a potřebě finanční podpory 

studentů, kteří ji organizují. 
 Informovala o tisku vánočních přání. 
 Informovala o spuštění nového webu pro uchazeče do začátku února. 
 Informovala o rozvoji propagace KTF prostřednictvím videoreportáží. 
 Informovala o letošním zapojení KTF do Týdne vědy a techniky a zvážení účasti 

i v příštím ročníku. 
 Informovala o novém projektu OPVVV Výzva 73 Zvyšování kvality interních 

grantových schémat a jeho pravidlech. 
 
Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.  

 Informovala o záměru vypracovat pokyny pro zaměstnance při vydávání 
publikací. 

 Informovala o vyhlášení inventury majetku. 



 Sdělila, že s firmou ÚVT s.r.o., která zajišťuje IT služby pro fakultu, bude 
podepsán dodatek ke smlouvě, který prodlouží její platnost do března 2020. 
Agendu SIS zajistí na rok 2020 Mgr. Petr Svoboda.  

 Informovala, že dle sdělení ing. Jakuba Papírníka dojde k zahájení migrace 
serverů na konci listopadu. 

 Informovala o příslibu Arcibiskupství pražského vypracovat návrh aktualizované 
smlouvy tak, aby platila od 1. 1. 2020.  

 Informovala o plánované revitalizaci PC vybavení kabinetů. 
 Požádala o dodání podkladů pro stipendia pomvědů již na začátku prosince 

z důvodu uzávěrky účetnictví. 
 Informovala o plánu uzavřít smlouvu s UJOP o pronájmu učebny i na rok 2020. 

 
 
Příští setkání KD 11. 12. ve 13h. 
 
Zapsala: Mgr. Bílková 
Schválil: prof. Novotný 
 


