
Zápis ze zasedání rozšířeného kolegia děkana 
(31. 10. 2018) 

 
Přítomni 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan  
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění 
PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D, vedoucí Katedry pastorálních oborů a právních věd 
Doc., PhDr. Miloš Sládek, Ph.D., pověřený vedením Katedry církevních dějin a literární historie 
Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D., proděkan pro trvalou formaci 
David Vopřada, Dr, vedoucí Katedry systematické teologie a filosofie 
Doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., vedoucí Katedry biblických věd a starých jazyků 
Mgr. Pavlína Bílková, zapisovatelka 
 

Sdělení členů kolegia  

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan  
 Požádal členy kolegia, aby zkontrolovali a zajistili aktualizaci domovské webové stránky 

katedry. 

 Požádal členy kolegia, aby v SISu zajistili úplnost a aktualizaci informací o předmětech, 

jejichž výuku katedra zajišťuje, a aby zkontrolovali zajištění předmětů informačními 

zdroji, požadavky na studenty a návaznost předmětů. 

 Požádal členy kolegia, aby zkontrolovali akademické tituly a vědecké hodnosti, jména a 

příjmení uvedené v Whois, SISu a Karolínce tak, aby odpovídaly zákonu o VŠ nebo 

nostrifikačního výnosu 

 Požádal členy kolegia, aby se seznámili s výsledky evaluace výuky studenty. 

 Seznámil s Opatřeními děkana OD č. 19/2018, OD č. 27/2018, OD č. 28/2018 a požádal o 

aktivní spolupráci při jejich uplatňování 

 Vyzval vedoucí kateder, aby zajistili účast alespoň dvou členů katedry na každý termín 

z nadcházejících promocí, imatrikulací a dalších shromáždění fakulty. ( V nejbližší době 

jde o promoci 21. listopadu v 10:30 a ve 12:00 hodin). 

 Vyzval vedoucí kateder, aby využívali možnosti zaměstnat „pomvědy“ (až dva na 

katedru) krátkodobě nebo na celý semestr. 

 Vyzval vedoucí kateder k péči o plnění OD 14/2018, Standardy pedagogických 

a vědeckých povinností – projednání možností vědeckých projektů (GAČR, NAKI a jiné) 

 Informoval o záměru zpracovat plán habilitací a požádal vedoucí kateder, aby zjistili 

případné kandidáty. 

 Připomněl pravidla pro evidenci docházky pedagogických pracovníků s výhleden na 

příslib online evidence v příštím kalendářním roce a pravidla pro čerpání dovolených 

(stanovení plánu dovolených a povinnost vyčerpat dovolenou do konce kalendářního 

roku).  

 Informoval o možnosti nominovat kandidáty do hodnotících panelů GAČRu (nominace do 

30.11.2018) 

 Vyzval k aktualizaci strategického plánu činnosti kateder 

 Informoval o postupu při objednávání kancelářských potřeb 

 Nabídl možnost instalovat na kopírky čtečku karet vhodnou pro staré i nové typy 

zaměstnaneckých karet. 

 



 

 Vyzval k diskuzi o aktualizaci výhledu studijních programů. Rozprava vedla k závěru, že 

obory, jež byly zařazeny do výhledu akreditací, budou ponechány beze změn, aby se tím 

otevřel prostor pro další úvahy. Katedry je mají aktivně vést. 

 

Tomáš B. Mohelník, TH.D. 

 Informoval o setkání fakultních koordinátorů e-learningu 

 Informoval o situaci s užíváním systému Moodle 

 Informoval o tvorbě MOOC kurzů 

 Informoval o možnostech uplatnit Výstavu (také virtuální přístupnou na internetu) jako 

výstup hodnocený systémem RIV 

 

Příští termín RKD 9.1.2019 v 15h 

 

Zapsala: Pavlína Bílková 

Schválil: Vojtěch Novotný 

 

 


