
 

STRANA 1 (CELKEM 3) 

Agenda a zápis z jednání kolegia děkana 

Předmět jednání Pravidelné jednání kolegia děkana – jednání č. 4/2021 

Datum a čas 14.4.2021 13:00 - 17:00 

Místo Katolická teologická fakulta. Online  

Jednání vedl Petra Oulíková 

Účastníci 
Petra Oulíková, Marie Vymazalová, Benedikt Mohelník, Petr Štica, David Vopřada,  

Luděk Knorr 

Omluveni V. Novotný 

Přizvaní  

Číslo jednací  UKKTF/139824/2021 

Zapsal(a) Pavlína Bílková 

Přílohy zápisu  

Další jednání  

 

1. Program 

ID Popis 

A0 Harmonogram (Te Deum, fakultní den, RKD – 26.5.) k diskuzi 

A1 SP navržené pro hodnocení fakultním koordinátorem, určení kontaktní osoby ve věci 

zneužívání jména UK  

A2 Informace k plánovaným změnám ICT 

A3 Projekt e-learningu 

A4 Strategický záměr - vypořádání připomínek studentských senátorů 

https://cunicz.sharepoint.com/:w:/s/KD/ETXO2cEu49NHj2x1WoGgI-

wBx_u0SdLsOZutX9h_qGLPcg?e=CiVzPD  

A5 Úprava mzdového předpisu univerzity k připomínkám 

A6 Cooperatio: nominace a další informace 

A7 Vydávání dokončených disertací v rámci fakulty 

A8 Informace o dokončeném mezinárodním hodnocení KTF a UK 

A9 Informace o výroční zprávě o hospodaření za rok 2020 

A10 Letní škola studentů Loyola University 

 

2. Kontrola zadaných úkolů 

Popis Stav Termín Odpovědnost 

Účast odborníků při výuce - rozvaha 

- Rozpočet máme, 

- Formu (objednávku, ceník, všeobecné podmínky) 

S  Knorr, 

Vymazalová, 

Oulíková 

https://cunicz.sharepoint.com/:w:/s/KD/ETXO2cEu49NHj2x1WoGgI-wBx_u0SdLsOZutX9h_qGLPcg?e=CiVzPD
https://cunicz.sharepoint.com/:w:/s/KD/ETXO2cEu49NHj2x1WoGgI-wBx_u0SdLsOZutX9h_qGLPcg?e=CiVzPD


 

STRANA 2 (CELKEM 3)  

 

Příprava podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 

2021/2022 (zvážit písemnou formu pro distanční studium pro 

přijímací řízení do AR 2022/2023) 

 

  Oulíková 

 

 

Legenda: S – splněno, P – probíhá, NT – nový termín, Z – zrušeno, H – pozastaven. 
 

3. Zápis obsahu jednání 

ID Popis 

A0 Te Deum posunout na 28.6. oslovit Strahov, bohoslužba od 15:30, 22.9. Fakultní den, 1.10. Veni 

Sancte od 10h Týn, 

Děkanský den 2.5.2022, ostatní termíny v harmonogramu schváleny 

A1 Za KTF byly navrženy tyto SP: bc. Dějiny evropské kultury, NMgr. Aplikovaná etika, kontaktní 

osoba dr. Sládeček (komunikuje dr. Štica) 

A2 Informace o plánovaných změnách ICT v roce 2021 podaná ústně, doplněná přehledem a 

zdůvodněním kroků, kolegium bude pravidelně informováno o dalších krocích 

 

A3 E-learning - závěry schůzky z 12.4. 2021, diskutován byl projektový záměr  

- Vypisujeme výběrové řízení , do 16.4. připomínky na požadavky 

A4 

 

Strategický záměr - vypořádání připomínek studentských senátorů, připomínky akceptovány, 

vysvětleny, některé vypořádány v přípravě následujícího ak. roku, několik ve Strategickém 

záměru. Podpora zpětné vazby studentů, vytvoření platformy studenti, garanti, kd  

https://cunicz.sharepoint.com/:w:/s/KD/ETXO2cEu49NHj2x1WoGgI-

wBx_u0SdLsOZutX9h_qGLPcg?e=CiVzPD 

A5 Úprava mzdového předpisu univerzity k připomínkám do 20.4. 2021 

Nejdůležitější z navrhovaných změn: 

 změny v principech pro přiznání osobního ohodnocení reflektují zavedení pravidelného 

hodnocení zaměstnanců, 

 v tarifních tabulkách je zčásti využit námět Přírodovědecké fakulty – dolní hranice 

prakticky přejímá limity minimální zaručené mzdy, tarifní rozpětí se pak přičítá ke 

státem stanoveným skupinám státem stanovené zaručené mzdy, v důsledku toho by pak 

nebylo třeba každoročně měnit předpis, 

 v návrhu tarifů je značný nárůst rozpětí a tím i horních hranic, tím se vyhovuje 

požadavkům na umožnění jejich zvýšení v zájmu internacionalizace, je to ovšem 

samozřejmě k diskusi, 

https://docs.google.com/document/d/1IuqNDW8ALvpBDvE8pdrDoZIX2Zz20JNUWwlNgHXD6Qg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IuqNDW8ALvpBDvE8pdrDoZIX2Zz20JNUWwlNgHXD6Qg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rK-Q681h3SDQa1C1dsWk-icK3Kz66t6Z8W5CIo4kBxA/edit
https://cunicz.sharepoint.com/:w:/s/KD/ETXO2cEu49NHj2x1WoGgI-wBx_u0SdLsOZutX9h_qGLPcg?e=CiVzPD
https://cunicz.sharepoint.com/:w:/s/KD/ETXO2cEu49NHj2x1WoGgI-wBx_u0SdLsOZutX9h_qGLPcg?e=CiVzPD


 

STRANA 3 (CELKEM 3)  

 katalogy prací jsou převzaty z materiálu již projednaného v kolegiu rektora. 

Smluvní mzda - návrh nového opatření 

Vnitřní mzdový předpis - návrh novelizace 30. 3. 2021 

A6  Přičlenění k vědním oborům: 4 obory: teologie, dějiny, dějiny umění a filosofie a etika

 Nominace zástupců jednotlivých programů jako koordinátorů oborových rad, jejich 

zástupců, členů těchto rad (v oboru mezinárodně uznávané osobnosti): 

* Teologie – Jaroslav Brož, Vojtěch Novotný 

* Dějiny - Petr Kubín 

* Dějiny umění - Vít Vlnas 

* Filosofie a etika – David Svoboda, Petr Štica

 KD vyjadřuje nesouhlas se způsobem navržení kandidátů, mělo by dojít ke shodě s 

vedoucími kateder a garanty oborů, diskuze (respektu)  by měla zahrnovat i úvahy o 

pozici mezi jinými fakultami 

 Status Cooperatio: připomínky zaslány RUK

A7 Doc. Vopřada přichází se záměrem vydávat kvalitní disertace, které nebudou vydány v 

klasickém nakladatelství, v podobě e-knih v režimu Open Access: detaily v diskusi, Kolegium 

souhlasí 

A8 Informace o dokončeném mezinárodním hodnocení KTF a UK (Vopřada) zařadit od programu 

RKD 

A9 Výroční zpráva o hospodaření - k připomínkám zde: 

Text zprávy, finanční výkazy 

Příští týden proběhne diskuse s AS KTF. 

A10 Letní škola studentů Loyola University v červenci 

Rozhodnutí ze strany amerického partnera plánováno na 15.5.Vzhledem k epidemiologické 

situaci a nejasným výhledům v červenci/srpnu  letní škola nebude, včasná příprava 

následujících ročníků (obměna podoby) (Štica)  

 

4. Zadané úkoly 

Popis Stav Termín Odpovědnost 

Příprava oslavy Te Deum, Veni Sancte   Bílková 

    

    

NU – nový úkol 
 
Zápis schválil dne: 3.5. 2021 
 
Vojtěch Novotný – děkan, v zastoupení Petra Oulíková 

Odstraněno: O

Okomentoval(a): [LK1]: po schválení se zápis nasdílí 

jen pro čtení a přejmenuje z Draft na Final 

https://teams.microsoft.com/l/file/5AB11F7C-07FC-4257-9101-B339470169C8?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2&fileType=doc&objectUrl=https%3A%2F%2Fcunicz.sharepoint.com%2Fsites%2FKD%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2F04%20KD%2014.4.%202021%2FA5%20Nov%C3%BD%20mzdov%C3%BD%20p%C5%99edpis%20UK%2FSmluvn%C3%AD%20mzda%20-%20n%C3%A1vrh%20nov%C3%A9ho%20opat%C5%99en%C3%AD.doc&baseUrl=https%3A%2F%2Fcunicz.sharepoint.com%2Fsites%2FKD&serviceName=teams&threadId=19:335f2d5b20064e8aafdea3d8c87cb911@thread.tacv2&groupId=901b8d3c-bb2f-4948-9a5a-022ee80a524e
https://teams.microsoft.com/l/file/2152BA70-91C5-4FA6-99F9-6DC921B18AA4?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fcunicz.sharepoint.com%2Fsites%2FKD%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2F04%20KD%2014.4.%202021%2FA5%20Nov%C3%BD%20mzdov%C3%BD%20p%C5%99edpis%20UK%2FVnit%C5%99n%C3%AD%20mzdov%C3%BD%20p%C5%99edpis%20-%20n%C3%A1vrh%20novelizace%2030.%203.%202021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fcunicz.sharepoint.com%2Fsites%2FKD&serviceName=teams&threadId=19:335f2d5b20064e8aafdea3d8c87cb911@thread.tacv2&groupId=901b8d3c-bb2f-4948-9a5a-022ee80a524e
https://teams.microsoft.com/l/file/84F462E2-FAAA-445B-B327-2AE875E68289?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fcunicz.sharepoint.com%2Fsites%2FKD%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2F04%20KD%2014.4.%202021%2FA8%20hodnocen%C3%AD%20fakulty%2FExecutive%20summary%20-%20FINAL%20(17.3.2021).pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fcunicz.sharepoint.com%2Fsites%2FKD&serviceName=teams&threadId=19:335f2d5b20064e8aafdea3d8c87cb911@thread.tacv2&groupId=901b8d3c-bb2f-4948-9a5a-022ee80a524e
https://teams.microsoft.com/l/file/27365474-956F-4D51-A15B-1C5A27F02FAA?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2&fileType=doc&objectUrl=https%3A%2F%2Fcunicz.sharepoint.com%2Fsites%2FKD%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2F04%20KD%2014.4.%202021%2FA9%20v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20o%20hospoda%C5%99en%C3%AD%2F01_KTF_Text_VZH_2020.doc&baseUrl=https%3A%2F%2Fcunicz.sharepoint.com%2Fsites%2FKD&serviceName=teams&threadId=19:335f2d5b20064e8aafdea3d8c87cb911@thread.tacv2&groupId=901b8d3c-bb2f-4948-9a5a-022ee80a524e
https://teams.microsoft.com/l/file/C7FCCDBC-3255-49B5-8A34-3435307E0355?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2&fileType=xls&objectUrl=https%3A%2F%2Fcunicz.sharepoint.com%2Fsites%2FKD%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2F04%20KD%2014.4.%202021%2FA9%20v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20o%20hospoda%C5%99en%C3%AD%2F01_01-Tabulky%20VZH%202020_fakultn%C3%AD_verze%200.3.xls&baseUrl=https%3A%2F%2Fcunicz.sharepoint.com%2Fsites%2FKD&serviceName=teams&threadId=19:335f2d5b20064e8aafdea3d8c87cb911@thread.tacv2&groupId=901b8d3c-bb2f-4948-9a5a-022ee80a524e

