
Zápis z 15. zasedání kolegia děkana  

(1. 11. 2017) 

 

Přítomni: 
Mgr. Jana Benešová  
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. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 
Mgr. Eva Loubová 
 

Omluveni: 
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 
David Vopřada, Dr. 
 
 
 
 
 

 

1. Kontrola a schválení minulého zápisu zasedání kolegia děkana 

Závěr: zápis byl schválen  

 

2. Změna termínu konání fakultní poutě 

Závěr: KD projednalo a bere na vědomí přesun termínu na 6. prosince 2017 

 

3. Institucionální akreditace – stav příprav na UK  

Závěr: KD bere na vědomí  

 

4. Návrh novely vnitřního mzdového předpisu UK 

Závěr: KD projednalo návrh novely a bere jej na vědomí  

 

5. Termíny výuky kombinovaného studia Teologických nauk v akademickém roce 2018/2019 (6. 

10. 2018 / 20. 10. / 10. 11. / 24. 11. / 1. 12. / 15. 12. / 5. 1.2019 / 19. 1. / 2. 2. / 16. 2. / 2. 3. / 16. 

3. / 30. 3. / 13. 4. / 27. 4. / 11. 5. / 25. 5. / 1. 6.) 

Závěr: KD projednalo návrhy a souhlasí s nimi  

 

6. Opatření děkana k přípravě, organizaci a zveřejnění výsledků hodnocení výuky studenty  

Závěr: KD bere na vědomí a souhlasí s navrženým zněním opatření 

 

7. Sdělení členů kolegia 

děkan Prokop Brož: 

- k volbě kandidáta na děkana KTF: V. Novotnému přišlo z kongregace vyjádření nihil obstat  

- ke schváleným vnitřním předpisům KTF  



- k výkladovému pravidlu vnitřních předpisů KTF 

- k volbám do Akademického senátu Univerzity Karlovy 

- k návrhům na nové členy do Vědecké rady Univerzity Karlovy 

- ke knihovně KTF 

 

proděkan Jaroslav Brož 

- k magisterským promocím: pedagogové nemají zájem o účast 

- ke studiu vězňů 

- k projektu Progres: proběhla schůzka koordinátorů  

 

proděkan Martin Zlatohlávek: 

- k setkání teologických fakult 

- k zasedání oborových rad a Vědecké rady KTF 

- k seminářům (nejen) pro doktorandy: 8.11. 2017 o zahraničních stážích a výjezdech 

- k zahraniční mobilitě 

 

proděkanka Bravená: 

- k čerpání projektů 

- k PR a propagačním akcím (Gaudeamus Brno, juniorská univerzita) 

- k doktorandskému kolokviu v Olomouci a česko-slovenskému badatelskému kolokviu Spiritualita 

ženy 

 

tajemnice Benešová 

- k projektu OP VVV – podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ a dalším investicím 

 

 

Zapsala: Mgr. Eva Loubová 

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

 


