
Zápis ze 14. zasedání kolegia děkana  

(11. října 2017) 

 

Přítomni: 
Mgr. Jana Benešová  
PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.  
ThLic. Prokop Brož, Th.D. 
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.  
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 
Mgr. Eva Loubová 
 
 
 

Omluveni: 
doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.  
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 
David Vopřada, Dr. 
 
 
 
 
 

 

1. Kontrola a schválení minulého zápisu zasedání kolegia děkana 

Závěr: zápis byl schválen  

 

2. Příprava opatření děkana: harmonogram 

Závěr: KD projednalo harmonogram příprav a bere je na vědomí 

 

3. Zavedení stravenek na KTF 

Závěr: návrh bude zaslán Akademickému senátu KTF k projednání 

 

4. Institucionální akreditace – stav příprav na UK  

Závěr: KD bere na vědomí  

 

5. Kontrola čerpání projektů 

Závěr: KD projednalo stav čerpání projektů a bere je na vědomí  

 

6. Vyhlášení Bolzanovy ceny a Ceny Wernera von Siemense 

Závěr: KD projednalo návrhy a souhlasí s navrhovanými kandidáty  

 

7. Plnění Dlouhodobého strategického plánu KTF  

Závěr: KD bere na vědomí a souhlasí s termínem dodání podkladů 

 

8. Personální zabezpečení oddělení pro zahraniční vztahy 

Závěr: KD projednalo budoucí personální změny a bere je na vědomí 



9. Sdělení členů kolegia 

děkan Prokop Brož: 

- k volbě rektora  

 

proděkan Martin Zlatohlávek: 

- k zasedání oborových rad a Vědecké rady KTF 

- k doktorandské konferenci: termín konference je stanoven na 22. března 2018 

 - k otevření aplikace GAUKů: 16. října 2017 

- k seminářům pro doktorandy: 18.10. 2017 o RIVu a OBD, 25.10. 2017 o grantových možnostech a 

konferencích 

- k vyhlášení dalšího výběrového kola na obsazení míst programu Erasmus+ 

 

proděkanka Bravená: 

- k projektům (IP) 

- k PR a propagačním akcím (Gaudeamus, Infoday na UK, veletrh Absolvent, juniorská univerzita, 

fakultní web v anglickém jazyce) 

- k doktorandskému kolokviu v Olomouci 

 

Zapsala: Mgr. Eva Loubová 

Schválil: ThLic. Prokop Brož, Th.D.; zápis schválen přítomnými členy kolegia děkana na zasedání dne 1. 
listopadu 2017 

 


