
Zápis z 2. zasedání kolegia děkana  

(18. 1. 2018) 

 

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.  
Mgr. Eva Loubová 
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 
 
Omluven: 
David Vopřada, Dr. 
 

1. Kontrola a schválení minulého zápisu zasedání kolegia děkana 
Závěr: zápis byl schválen  
 

2. Double degree v oborech Aplikovaná etika a Dějiny evropské kultury (KTF UK – Univerzita 

v Perugii) 

Závěr: KD se seznámilo se stavem jednání mezi KTF UK a Univerzitou v Perugii a rozhodlo, aby 
se v jednání pokračovalo a smlouva se ve stanoveném harmonogramu podepsala.  

 
3. Akreditace doktorského programu Dějin křesťanského umění 

Závěr: KD projednalo a bere na vědomí harmonogram schvalování spisu 
 

4. Institucionální akreditace 
Závěr: KD projednalo a bere na vědomí průběh jednání dílčích komisí NAÚ 

 
5. Zasedání Vědecké rady KTF 
 Závěr: KD projednalo a bere na vědomí stav habilitačních řízení 
 
6. Výše doktorských stipendií 

Závěr: KD projednalo a bere na vědomí navýšení doktorských stipendií 
 
7. Realizace DSZ KTF 

Závěr: KD vzalo na vědomí zaslání zprávy na AS KTF 
 
8. Doktorandská konference 

Závěr: KD vzalo na vědomí počet přihlášených – celkem se přihlásilo 75 doktorandů,  ale ani 
jeden doktorand teologie z KTF 

 
9. Sdělení členů kolegia 

děkan Prokop Brož: 
- k slavnostnímu předání funkce děkana   
- k předání agend nastupujícímu vedení 
 

  



proděkan Jaroslav Brož 
- k předání agend nastupujícímu vedení 
- k hodnocení výuky studenty 
- k přijímacímu řízení a k harmonogramu akademického roku 2018/2019  
- k celoživotnímu vzdělávání 
 
proděkan Martin Zlatohlávek 
- k předání agend nastupujícímu vedení 
- k personálnímu zabezpečení zahraničního oddělení 
 

proděkanka Bravená: 
- k předání agend nastupujícímu vedení  
- k PR a propagačním akcím -  ke studiu a k přijímacímu řízení (Gaudeamus Praha, Veletrh veřejných 
pražských škol, Den otevřených dveří, webová prezentace oborů, plakátky), ke změnám ve vedení 
KTF (Katolický týdeník) 
- ke Kampusu Dejvice 

 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Eva Loubová 
Schválil: ThLic. Prokop Brož, Th.D.; zápis schválen přítomnými členy kolegia děkana per rollam 
 


