
Zápis z 13. zasedání kolegia děkana (20. září 2017) 

 

Přítomni: 
PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.  
doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.  
ThLic. Prokop Brož, Th.D. 
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.  
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 
Mgr. Eva Loubová 

Omluveni: 
Mgr. Jana Benešová 
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 
 
Nepřítomen: 
David Vopřada, Dr. 

 
 

1. Kontrola a schválení minulého zápisu zasedání kolegia děkana 

Závěr: zápis byl schválen  

 

2. Příprava fakultního dne na Vyšehradě 26.9.2017 – aktualizace programu 

Závěr: KD projednalo body programu fakultního dne a bere je na vědomí 

 

3. Disciplinární komise KTF  

Závěr: KD navrhlo členy a náhradníky Disciplinární komise KTF; návrhy budou zaslány 

Akademickému senátu KTF k vyslovení souhlasu 

 

4. Zavedení stravenek na KTF 

Závěr: KD bylo seznámeno s žádostí zástupců oborové organizace i s možnými variantami řešení 

této žádosti. S podmínkami nutnými pro zavedení stravenek na KTF budou zaměstnanci 

seznámeni dne 26.9.2017 na Vyšehradě  

 

5. Setkání se studenty 1. ročníku 3.10. od 15 hod. – aktualizace programu 

Závěr: KD projednalo body programu setkání a bere je na vědomí 

 

6. Institucionální akreditace – stav příprav na UK  

Závěr: KD bere na vědomí  

 

7. Sdělení členů kolegia 

děkan Prokop Brož: 

- ke koordinaci studia vězňů v Ruzyni - koordinátorem studia je proděkan pro studium 

- k implementaci systému Turnitin na UK 

 

proděkan Jaroslav Brož: 

- k vyhlášení Bolzanovy ceny 



- k Opatření děkana ve věci evaluace studia: v přípravě 

- k počtu úspěšných uchazečů a zapsaných studentů do 1. ročníků 

 

proděkanka Bravená: 

- k opatření děkana ve věci proděkanů: opatření děkana je připraveno k projednání na zasedání AS 

KTF 

- k projektům (Progres) 

- k PR a propagačním akcím (Kampus Dejvice, Gaudeamus, fakultní web v anglickém jazyce) 

- ve věci zrušení konference o islámu 

- k doktorandskému kolokviu 

 

Zapsala: Mgr. Eva Loubová 

Schválil: ThLic. Prokop Brož, Th.D.; zápis schválen přítomnými členy kolegia děkana na zasedání dne 
11. října 2017 

 


