
Zápis ze zasedání kolegia děkana 

(11. 12. 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.  

 Provedl kontrolu úkolů z minulého zasedání KD a z profétického kalendáře. 

 Informoval o plánovaném lednovém setkání se zástupci UVT UK a UVT s.r.o. 

ohledně postupu při migraci serverů. 

 Informoval o lhůtě k podání SVV (31. ledna 2020).  

 Sdělil, že 15.1.2020 proběhne prezentace projektů nové budovy KTF 

zpracovaných cvičně studenty architektury. 

 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.  

 Konstatovala potřebu hojnější účasti akademiků při promoci konané 16.12. 

 Informovala o obtížích s generováním prospěchových studií ze SIS.  

 Informovala o  probíhající aktualizaci státnicových okruhů. 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

 Po dohodě s kolegiem rozhodl o zrušení prosincového zasedání Akademického 

senátu. 

 

doc. David Vopřada, Dr. 

 Informoval o plánovaném únorovém setkání vědecké rady. 

 Sdělil, že o koordinaci přípravy okruhů k rigorózním zkouškám z Teologických 

nauk (a Katolické teologie) je požádán doc. Brož. 

 Sdělil, že 19.2. 2020 proběhne schůzka týkající se nové akreditace Aplikované 

etiky. 

 Informoval o přípravách doktorandské konference. 

 Informoval o zpracovávání sebehodnotících zpráv a vyzval k jejich doplnění. 

 



ThLic. Petr Štica, Th.D. 

 Sdělil, že na základě fakultního výběrového řízení byly pro letní semestr 2020 

schváleny zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus+ čtyřem pedagogům 

(pedagogická mobilita) a 4 dalším zaměstnancům (staff training). 

 Informoval o své pracovní cestě na Episcopal Theological College Pécs, 

připravovaných smlouvách o výměnných pobytech studentů a zaměstnanců a 

organizování Summer school. 

 Informoval, že bude přímo a v dřívějším termínu oslovovat jednotlivé vyučující 

ohledně nabídek cizojazyčných kurzů pro studenty přijíždějící na Erasmus.  

 

Benedikt T. Mohelník, Th.D.  

 Informoval o průběhu příprav kurzů CŽV na příští rok.  

 Informoval o průběhu přípravy kurzu CŽV Management farnosti. 

 Byl pověřen úkolem nastínit co nejdříve program celoživotního vzdělávání pro 

jáhny, kněze a pastorační pracovníky, a to v celkové synopsi. 

 

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 

 Informovala o OPVVV Výzva 73. Projekty budou dvouleté, termín podání je září 

2020.  

 Informovala o propagaci KTF a informacích o přijímacích zkouškách v Katolickém 

týdeníku, arcidiecézním zpravodaji. Letáky s informacemi nabídne KTF i jiným 

diecézím. 

 Informovala o zdárném uzavření projektů.  

 Informovala o přípravě Dne otevřených dveří 11.a 12.1.2020 

 Prezentovala svůj návrh 5 kritérií pro hodnocení podávaných projektů PROGRS. 

V diskusi byly formulovány doplňující a pozměňující připomínky. 

 Informovala o sběru podkladů pro zprávy o strategickém plánu za rok 2019. 

Zprávu je třeba předložit senátu (22.1.) a vědecké radě. Vyzvala k předložení 

podkladů do 17.1. a k aktualizaci strategického plánu na rok 2020.  

 

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.  

 Prezentovala pokyny pro zaměstnance při vydávání publikací. Budou ještě 

dopracovány. 

 Informovala o probíhající inventuře. 

 Připomněla, že je třeba požádat o prodloužení jmenování u pomvědů pro 

nadcházející rok. 

 

Příští zasedání: 15.1.2020 v 10:00 

 

Zapsala: P. Bílková 

Schválil: prof. Novotný 


