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

 
Přítomni 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan  
Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D., proděkan pro trvalou formaci 
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 
David Vopřada, Dr., předseda akademického senátu 
Mgr. Pavlína Bílková, zapisovatelka 
 
1. Zápis 
Závěr: Zápis z posledního zasedání byl schválen. 
 
2. Reflexe fakultního setkání (26. 9. 2018) 
Závěr: Pro příští fakultní setkání získat k programu podněty z kateder, vhodně navázat na minulá 
témata. Rozeslat následně zaměstnancům klíčové prezentované informace. 
 
3. Reflexe imatrikulace a Veni Sancte (2. 10. 2018) 
Závěr: Uvážit vhodnější čas, aby byla mše přístupnější členům akademické obce a absolventům 
(např. odpoledne). 
 
4. Stěhování kateder 
Závěr: V RKD budou vedoucí kateder pověřeni, aby ověřili autentické znění akademických titulů 
členů svých kateder a aktualizaci údajů v SIS. 
 
5. Sdělení členů kolegia 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

 Informoval o jmenování vedoucích kateder a členů disciplinární komise. 
 Informoval o navýšení stipendií studentům a otevřel diskusi o změně vnitřního předpisu 

fakulty, v němž je stanoven limit 2.000 Kč pro měsíční bonifikaci doktorandů. 
 Informoval o zavedení nových pravidel pro ustanovování pomvědů. 
 Informoval o plánovaném auditu počítačové sítě. 
 Informoval o pozdržení akreditace pro Dějiny křesťanského umění (Ph.D.). 
 Informoval o podílu KTF na středoškolské olympiádě z latiny Certamen latinum. 
 Informoval o tom, že v rámci projektu OPVVV „Nábyteček“ bylo ušetřeno cca 500 000 Kč, 

a vyzval KD, aby mu předložilo podněty pro jejich využití. 
 Informoval o procesu předávání archiválií Centra dějin české teologie Národnímu archivu. 
 Informoval o žádosti prorektorky pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti 

prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. o aktualizaci výhledu studijních programů. 
 Informoval o připravovaných pravidlech pro transparentní sestavování rozpočtu kurzů 

CŽV/U3V. 
 Informoval o žádosti Pastoračního resp. Katechetického střediska AP o spolupráci při 

organizování Katechetického kurzu. 
 Vedl diskusi o vhodnosti jednodenního kurzu „Problematika sexuálního zneužívání dětí 

a mládeže“, který by byl určen primárně pastoračním a školským pracovníkům. 
 Vedl diskusi o otázkách spojených s knihovnou (vedení, P11, seminární místnost). 
 Připomněl otázku případného stěhování KTF do jiné budovy a potřebu stanovit takovým 

snahám konkrétní časový rámec. 
 Vyzval proděkany k setkání s prorektory, kteří spravují jim odpovídající agendy. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1327760654878643/?lang=cs


PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.  
 Informovala o možnostech spolupráce s koordinátorkou Arcibiskupského gymnázia pro 

spolupráci s VŠ. 
 Informovala o možnostech využití aplikace pro studentské hodnocení výuky. 

 
Zapsala: Mgr. Pavlína Bílková 
Schválil. Vojtěch Novotný 


