
 

STRANA 1 (CELKEM 2) 

Agenda a zápis z jednání kolegia děkana 

Předmět jednání Pravidelné jednání kolegia děkana – jednání č. 9/2021 

Datum a čas 8.9.2021 09:00 - 11:00 

Místo Katolická teologická fakulta 

Jednání vedl  

Účastníci 
Vojtěch Novotný, Petra Oulíková, Marie Vymazalová, Benedikt Mohelník, Petr 

Štica, David Vopřada,  Luděk Knorr 

Omluveni Vít Vlnas 

  

Přizvaní  

Číslo jednací  UKKTF/396999/2021 

Zapsal(a) P. Bílková 

Přílohy zápisu  

Další jednání 13.10. Ve 13h 

 

1. Program 

ID Popis 

A0 Informace děkana a členů KD 

A1 Informace o připravovaném výzkumu hodnot spojených se značkou (MV) 

A2 IP 1 Studium a praxe - aktuální čerpání a výhled na ZS (účast odborníků ve výuce a hodnocení; 
quodlibeta; exkurze UDKU a DEK; doktorandská kolokvia/konference (DU, T), eventuální další 

spolupráce na úrovni doktorského studia) 

A3 Fakultní den 

A4 Noví vyučující - zabezpečení 

A5 Aktuální informace ke studiu 

A6 Diskuse nad řešením mezd na fakultě 

  

 

 

2. Kontrola zadaných úkolů 

Popis Stav Termín Odpovědnost 

    

    

 

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



 

STRANA 2 (CELKEM 2)  

3. Zápis obsahu jednání 

ID Popis 

A0 VN Informace o plánovaném zasedání AS, o schválení statutu kongregací pro katolickou 
výchovu, o výsledcích výběrových řízení na akademické pracovníky, implementaci karierního 
řádu, o přípravě kontrolní zprávy pro Teologické nauky, o přípravě elearningu a přípravě Veni 
Sancte 
MV Informace o plánované konferenci v rámci Visegradského fondu.  info k plánovanému 
seznamovacímu kurzu, hygienická opatření (požadovat očkování i test), 8.9. doc. Ottová přebírá 
cenu města Plzně , probíhající festival Věda naživo 
PO Informace o průběhu přijímacího řízení a státních zkoušek, informace o postupech při 
podezření na plagiátorství,  příprava imatrikulace - epidemiologická opatření, národní fond 
obnovy - 21.9. proběhne hybridní setkání s informacemi, připravovaná novela akreditačního 
řádu, diskuze: varianty organizace studia pro různá hygienická opatření, pro studenty prvních 
ročníků, kombinované studium - prostor pro setkání, třídnické hodiny online,  pro vyučující - 
motivace k očkování ,  fakultní den – evidence o očkování zaměstnanců 
BM Informace o počtu  přihlášek do kurzů CŽV (280), přihlášky do 12.9.,  
DV Informace o přípravě doktorandské konference 11.11.,  
PŠ Informace o sledování hygienických pravidel mezinárodně kvůli výjezdům, pravidla pro 
přijíždějící studenty, vyhlášení VŘ pro studijní pobyty na letní semestr 2022, 7.10. informační 
schůzka pro pregraduální studenty o zahraniční mobilitě. Info o pobytu skupiny studentů a 
pedagogů z univerzity v Dortmundu.  
LK Informace o převedení pošty na nový server, o opravách a údržbě prostor, modernizaci 
ozvučení v učebně P5, příprava elektronizace docházky a dovolených 

 A1 Informace předány písemně 
A2 Informace předány písemně 
A3 Fakultní den 22.9. - příprava programu 
A4 Proces související s nástupem nových vyučujících 

A5 Viz A0 
A6 Diskuse nad řešením mezd na fakultě 

 

 

 

4. Zadané úkoly 

Popis Stav Termín Odpovědnost 

Do 14 dní podněty pro změny opatření děkana NÚ 22.9. 2021 Členové KD 

VN napsat paní Klabalové ohledně akreditace aplikované etiky    

Napsat preference k harmonogramu setkávání členů KD s 

děkanem 

   

 

NU – nový úkol 
 
Zápis schválil dne: 10.9. 2021 
 
Vojtěch Novotný – děkan, 


