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Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 5. 6. 2019 

 

 

1. VR KTF UK schvaluje program zasedání.  

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

 

 

2. VR KTF UK schvaluje zápis z posledního zasedání Vědecké rady ze dne 6. 2. 2019.  

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdržel. 

 

 

3. VR UK KTF projednala stanovisko habilitační komise a souhlasí s návrhem na jmenování 

Davida Vopřady, Dr. docentem:  

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 17 členů, 17 hlasovali pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

 

 

4. - VR UK KTF schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a 

žádost o akreditaci studijního programu – Katolická teologie, magisterský  

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovali pro, 0 proti, 

0 se zdrželo. 

 

- VR UK KTF schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost 

o akreditaci studijního programu – Katolická teologie, doktorský 

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovali pro, 0 proti, 

0 se zdrželo. 

 

- VR UK KTF Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

– Katolická teologie 

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovali pro, 0 proti, 

0 se zdrželo. 

 

- VR UK KTF schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost 

o akreditaci studijního programu – Teologické nauky, bakalářský 

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovali pro, 0 proti, 

0 se zdrželo. 
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- VR UK KTF schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost 

o akreditaci studijního programu – Teologické nauky, navazující magisterský 

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovali pro, 0 proti, 

0 se zdrželo. 

 

- VR UK KTF schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost 

o akreditaci studijního programu – Dějiny křesťanského umění, bakalářský 

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovali pro, 0 proti, 

0 se zdrželo. 

 

- VR UK KTF schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost 

o akreditaci studijního programu – Dějiny křesťanského umění, navazující magisterský 

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovali pro, 0 proti, 

0 se zdrželo. 

 

 

5. Různé 

- VR KTF UK vzala na vědomí informace o doktorském studiu, vědecké činnosti, 

informace o zastaveném habilitačním řízení dr. Míčky a termín příštího zasedání.  

 

 

V Praze, dne 7. 6. 2019 

 

 

 

 prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.                                                                                                                                    

děkan 


