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Zápis ze zasedání kolegia děkana 

(19. 6. 2019) 

 

Přítomni 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan  

prof. PhDr. Petr Kubín, PhD., ThD., proděkan pro vědu 

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. Kateřina Šolcová, Ph.D., tajemnice 

Mgr. Pavlína Bílková, zapisovatelka 

 

Omluveni 

Benedikt T. Mohelník, Th.D.,  

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.  

 Pogratuloval Dr. Vopřadovi k úspěšnému průběhu habilitačního řízení. 

 Informoval o předání akreditačních spisů na RUK. 

 Informoval o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem 

v oboru Dějiny křesťanského umění na 10 let. 

 Informoval o novelizovaném vnitřním předpisu Pravidla pro organizaci studia a Pravidla 

pro přiznávání stipendií a o jejich postoupení ke schválení AS UK.  

 Informoval o vývoji jednání o kanonickém postavení KTF. 

 Vyzval k přípravě podnětů pro příští KD: k reflexi nad uplynulými 15 měsíci, 

vyhodnocení dotazníků uchazečů. 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 

 Informovala o průběhu přípravy rozvrhů na akademický rok 2019/2020. 

 Informovala o termínech zápisu do prvních ročníků. 

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. 

 Informoval o vyřízení žádosti Dr. Scholze na úpravu údajů na jeho diplomu. 

 Informoval o průběhu nominací na vnitřní hodnocení UK peer review. 

 Informoval o postupu zpracovávání doktorandských stipendií.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=171271&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001044375


PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 

 Informovala o změnách při zpracování výroční zprávy oproti loňskému roku. 

 Informovala o plánovaném neformálním setkání technicko - hospodářských pracovníků a 

proděkanů na závěr akademického roku. 

ThLic. Petr Štica, Th.D. 

 Informoval o přednášce Dr. Moiry McQueen 17.9. na půdě KTF a o souvisejícím setkání 

českých morálních teologů. 

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. 

 Informovala o průběhu malování kanceláří a výměně podlah v nich. Nastínila 

prázdninový program renovace chodeb a kanceláří. 

 Informovala o průběhu auditu Ministerstva financí. 

 Vyzvala k podnětům pro sjednocení sazeb pro jednotlivé studenty, kteří se podílejí na 

výuce. 

 

Příští KD: 17.7. v 9h. 

 

Zapsala: Mgr. Pavlína Bílková 

Schválil: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan 

 

 


