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Zápis ze zasedání kolegia děkana 

(2. 9. 2019) 

 

Přítomni 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan  
prof. PhDr. Petr Kubín, PhD., ThD., proděkan pro vědu 
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., proděkanka pro studium 
ThLic. Petr Štica, Th.D., proděkan pro zahraniční vztahy 
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy 
David Vopřada, Dr., předseda akademického senátu 
Benedikt T. Mohelník, Th.D., proděkan pro trvalou formaci 
Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D., tajemnice 
Mgr. Pavlína Bílková, zapisovatelka 
 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.  

 Informoval o nástupu Mgr. Zuzany Matisovské na studijní oddělení a Evy Šolcové, 
DiS. do knihovny. 

 Informoval o počtu přihlášených studentů. 
 Informoval o udělení akreditace pro obor Katolická teologie s platností na 10 let a 

požadavkem na kontrolní zprávu ve věci růstu kvalifikací. 
 Informoval o projednávané novele Zákona o pedagogických pracovnících. 
 Informoval o smlouvě ČBK a ministerstvem zdravotnictví o kvalifikaci 

nemocničních kaplanů a parametrech jejich vzdělávání. 
 Informoval o možné spolupráci s vyšší sociálně pedagogickou a teologickou 

školou JABOK. 
 Informoval o záměru Vědecké rady UK projednat na zářijové schůzi udělení 

akreditace pro habilitace a profesury v oboru Katolická teologie. 
 Informoval o stažení žádosti o akreditaci habilitací a profesur v oboru Církevních 

dějin s ohledem na záporné stanovisko pracovní komise Národního akreditačního 
úřadu. 

 Vyzval k aktualizaci plánu připravovaných konferencí na nastávající akademický 
rok. 

 Informoval o novele vnitřních předpisů Pravidla pro přiznávání stipendií a 
Organizace studia. 

 Informoval o postupu pracovní skupiny zabývající se kanonickým postavením 
KTF. 

 Pověřil tajemnici dr. Šolcovou přípravou materiálu s informacemi pro nové 
akademické pracovníky. 

 Vyzval k podání podnětů týkajících se plánu akreditací. 
 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 

 Informovala o průběhu přípravy rozvrhů na akademický rok 2019/2020. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=253547&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001336426


 

Benedikt T. Mohelník, Th.D.  

 Informoval o možnostech přípravy kurzu církevního managementu. 
 
prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. 

 Informoval o spuštění webu pro doktorandy. 
 

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 

 Představila novou podobu Výroční zprávy. 
 Informovala o přípravě seznamovacího kurzu pro studenty prvních ročníků. 
 Informovala o přípravě kurzů tzv. „soft skills“ připravovaných mimo 

akreditované programy. 
 
Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. 

 Informovala o vymalování chodeb a některých kabinetů, výměně podlah 
a nábytku v některých kabinetech a o revitalizaci knihovny během letních měsíců. 

 Informovala o jednání s Arcibiskupstvím pražským o revizi nájemní smlouvy na 
základě aktualizovaného stavu pronajímaných prostor. 

 Informovala o budoucí spolupráci s novým správcem SIS, letních a podzimních 

úpravách správy sítě a otázce poskytovatele IT podpory pro KTF. 

 
Příští KD: 16. 9. v 10h 
 
 
Zapsala P. Bílková 


