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Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze ‐ Evangelické teologické fakulty (dále jen 
UK ETF) je souhrnným materiálem zachycujícím základní data o složení akademických orgánů 
a  o  jejich  činnosti,  o  pracovnících  a  studentech,  o  pedagogické  i  vědecké  a  výzkumné 
činnosti,  jak  je UK ETF na  svých pracovištích uskutečňuje. Zahrnuje  také aktivity UK ETF a 
jejích pracovníků mimo univerzitní pracoviště, zejména zahraniční vztahy. 

Přílohou  zprávy  jsou  zpráva  o  hospodaření  a  zpráva  Centra  biblických  studií  AV  ČR  a UK 
v Praze. 
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Úvod  

Výroční  zprávu  UK  ETF  za  rok  2011  nemohu  uvést  jinak,  než  poděkováním.  Po  velmi  obtížném 
začátku, způsobeném hospodářskými problémy  (o nich ve zprávě za rok 2010), se podařilo  fakultní 
hospodaření stabilizovat nemalou měrou díky pochopení a solidaritě spolupracovníků, zaměstnanců 
fakulty  i našich nejbližších partnerů, kteří prakticky všichni přistoupili na nutná restriktivní opatření, 
ve velké míře i za cenu snížení vlastních příjmů. 
I proto  se můžeme  za  uplynulým  rokem  2011 ohlédnout  s určitým  zadostiučiněním  a pocitem,  že 
jsme  odvedli  dobrou  práci.  Nutná  úsporná  opatření  zahrnovala  nerozšiřování  či  přímo  redukci 
pracovních míst na fakultě, přesto se podařilo všechny úkoly plnit v potřebném rozsahu i kvalitě. Kde 
jsme kvalitu zvyšovat nemohli, naopak při vší péči mírně klesala, je pracovní prostředí na fakultě, do 
nějž  bude  nutno  postupně  investovat.  Uplynulý  rok  nám  doufejme  pomohl  vytvořit  si  k tomu 
předpoklady. 
Jak ukazují  čísla  (kap. 2),  stav  akademických pracovníků  se měnil  jen minimálně, odchod prof. M. 
Balabána  na  odpočinek  ovšem  znamená  konec  jedné  éry.  Doufáme  však,  že  nám  jako  emeritní 
profesor bude nablízku i nadále. 
Studijní programy (kap. 3) se uskutečňovaly řádně a pravidelně, počet studentů se zatím udržoval na 
stálé  výši.  Očekávaný  pokles  se  však  přibližuje  a  fakulta  se  na  některé  změny  začala  chystat. 
Rozhovory a jednání o tom, jak se s nimi vyrovnat, průběžně vedeme. 
Tradičně bohatým  textem  je  zpráva o  zahraniční  spolupráci  a  aktivitách  (kap. 6).  Zvlášť  si  zaslouží 
zdůraznění  rozšíření  aktivní  spolupráce  s Hebrejskou  univerzitou  a  s tím  související  archeologická 
expedice skupiny učitelů a studentů do  Izraele.  Intenzivně se rozvíjely  i vztahy s řeckou universitou 
v Tesalonice  a  geograficky  protilehlé  kontakty  se  západním  pravoslavím  (vědecký  projekt  doc.  I. 
Noble a dalších). Mezinárodní výměna studentů zůstává prioritou i v době úsporných opatření, za což 
jsme univerzitě vděčni. 
V oblasti  vědecké práce  fakulty  (kap.  4)  znamenal  rok 2011  zřetelný přelom, protože  skončily dva 
dlouhodobé a velké projekty – výzkumný záměr a výzkumné centrum (viz 4.1 a 4.2). Přinesly fakultě 
za dobu svého trvání vedle nových poznatků, zkušeností a kontaktů také značné uznání za dosažené 
výsledky.  Jsme  rádi,  že  se  na  tuto  tradici  podařilo  navázat  dalšími  projekty,  které  se  rozvíjejí  od 
počátku r. 2012. 
Knihovna UK ETF  (kap. 5) nestagnuje a  stává  se  stále víc ústředním bodem pro  ty, kdo  se zabývají 
otázkami náboženství a specificky křesťanství. Jak si můžete povšimnout, počet uživatelů stále roste a 
v loňském roce přesáhl 3 tisíce. 
Skutečnost,  že  poměrně  největší  část  výroční  zprávy  (str.  20‐27)  zaujímá  zpráva  o  zahraničních 
aktivitách  vědeckopedagogických  pracovníků UK  ETF,  není  jen  vlivem mimořádně  důkladné  práce 
zahraničního oddělení pod vedením Mgr. V. Fritzové, ale  i dokladem, že důkladná odborná práce se 
stále méně dá dělat soukromě, bez intenzivní spolupráce s kolegyněmi a kolegy v oboru. Máme jistě 
výhodu, že jako součást UK jsme nositeli dobré „značky“, ale vypovídá to i uznání a přijetí naší práce 
za hranicemi. 
Kapitola o hospodaření fakulty (kap. 8),  jak naznačilo  již poděkování v úvodu,  je tentokrát stručná a 
poklidná,  při  vší  stísněnosti  se  podařilo  absolvovat  rok  úspěšně  a  podrobnosti  najdou  zájemci 
v příloze této zprávy, Zprávě o hospodaření UK ETF. 
Závěrečné  poděkování  všem,  kdo  se  na  práci  fakulty  v roce  2011  podíleli  a  přispěli  tak  k její 
úspěšnosti,  je  samozřejmostí.  Tím  více,  že  tuto  vděčnost  šlo  jen minimálně  vyjádřit materiálními 
prostředky.  Jako děkan  fakulty pociťuji vděčnost za veškerou  loajalitu, solidaritu a obětavost všech 
spolupracovnic a spolupracovníků a nemaje prostředků všedních, odvažuji se dát své vděčnosti výraz,  
který je předmětu práce naší fakulty vlastní: zaplať Pán Bůh. 
J. Halama 
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1  Akademické orgány 

1.1  Akademický senát 

 

Složení Akademického senátu (dále AS) v roce 2011 – do 30.9.2011: 

za akademické pracovníky:    Jan Kranát, Ph.D.     (předseda AS) 

        prof. ThDr. Pavel Filipi 

        Mgr. Ing. Ondřej Fischer 

        Dr. Peter C. A. Morée 

        Petr Sláma, Th.D. 

za studenty:      Daniel Knotek 

        Ondřej Matějovský 

        Zora Nováková, DiS             (místopředsedkyně AS) 

        Ondřej Zikmund 

                    Tereza Pleskotová 

 

Složení Akademického senátu (dále AS) v roce 2011 – od 1.10.2011: 

za akademické pracovníky:       Jan Kranát, Ph.D.                         (předseda AS) 

                                                        prof. ThDr. Pavel Filipi 

                                                        Mgr. Ing. Ondřej Fischer 

                                                        Dr. Peter C. A. Morée 

                                                        Petr Sláma, Th.D. 

za studenty:                                  Daniel Knotek 

                                                        Ondřej Matějovský 

                                                         Tereza Pleskotová 

                                                          Filip Ženatý 

                                                          Tomáš Živný                             (místopředseda AS) 

 

 

Zápisy ze zasedání senátu jakož i další texty, jež dokumentují jeho činnost, jsou k dispozici na 
děkanátu a jsou zveřejněny na webstránce senátu (http://web.etf.cuni.cz/ETF‐36.html ).  

 5
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1.2  Děkan a kolegium děkana 

V roce 2011 pracovalo kolegium děkana ve složení: 

Děkan  doc. Jindřich Halama, Dr.   

proděkani  Ladislav Beneš, Dr.  pro studijní záležitosti 

  doc. Pavel Hošek, Th.D.  pro rozvoj 

  doc. Jiří Mrázek, Th.D.  pro vědu a doktorské 
studium 

  Jan Roskovec, Th.D.  pro zahraniční a ekumenické 
styky 

Členové  prof. ThDr. Pavel Filipi   

  prof. ThDr. Ing. Jakub S. 
Trojan 

 

tajemnice  Ing. Eva Svobodová   

Kolegium děkana zasedalo v roce 2011 celkem  15x. Zápisy a související dokumenty jsou archivovány 
na děkanátu. 

1.3  Vědecká rada  

V roce 2011 pracovala vědecká rada ve složení: 

předseda  doc. Jindřich Halama, Dr.   

Členové  prof. Lenka Karfíková, Dr. 
theol. 

 

  doc. Ivana Noble, PhD.   

  prof. PhDr. Jana Nechutová, 
CSc. 

FF MU v Brně 

  prof. PhDr. Miloslav Pojsl  CMTF UP v Olomouci 

  prof. ThDr. Petr Pokorný, 
DrSc. 

 

  RNDr. Vladimír Roskovec, 
CSc. 

ÚVVS v Praze 

  prof. ThDr. Jan Štefan   

  prof. PhDr. Dalibor Tureček, 
CSc. 

FF JČU v Č. Budějovicích 

  doc. ThDr. Martin Wernisch   

Čestní členové  prof. ThDr. Milan Balabán   

  prof. ThDr. Ing. Jakub S. 
Trojan 

 

zástupce studentů  Zora Nováková, DiS. (do 
30.9.2011) 

Tomáš  Živný od 1.10.2011 
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Vědecká  rada byla  svolána  k  celkem dvěma  řádným  zasedáním  ve dnech 10.  června a 9. prosince 
2011 a  jednomu mimořádnému zasedání dne 7. října 2011. Projednávala zejména habilitační   řízení 
(Pavel Keřkovský, Jiří Hoblík), Dlouhodobý záměr na léta 2011‐2015 a koncepční otázky oblasti vědy a 
výzkumu, jakož i rozvoje fakulty. Zápisy z jednání jsou k dispozici na děkanátu. 

1.4  Disciplinární komise 

V roce 2011 pracovala disciplinární komise ve složení: 

předseda  doc. ThDr. Petr Macek   

Členové za učitele  Filip Čapek, Th.D.   

  Mgr. Ing. Ondřej Fischer   

Členové za studenty  Daniel Knotek   

  Tereza Pleskotová   

  Ondřej Zikmund – do 
30.9.2011 

 

náhradníci za učitele  ThDr. Pavel Keřkovský   

  Ota Halama, Th.D.   

náhradníci za studenty  Ondřej Matějovský – od 
1.10.2011 

 

  Tomáš Živný   

 

Disciplinární komise neobdržela v roce 2011 žádný podnět k projednání. 

 

2  Akademičtí pracovníci a zaměstnanci fakulty   

2.1  Počty zaměstnanců  

Celkové počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích uvádí následující tabulka (uveden stav k 31. 
prosinci 2011):  

(nepřepočítáno)    z toho žen 

5  profesor  2 

8  docent  1 

9  odborný asistent  1 

2  asistent  0 

13  vědecký pracovník  5 

1  lektor  1 

28  technicko hospodářský pracovník   17 

66  tj. celkem  27 
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2.2   Personální změny 

Ke dni 30.9. 2011 ukončil svůj pracovní poměr na Katedře religionistiky prof. ThDr. Milan Balabán 
odchodem do starobního důchodu. 

Ke dni 30.6.2011 ukončili své dohody o provedení práce vyučující cizích jazyků: PhDr. Jarmila 
Dvořáková (Fj) a doc. Wolfgang Spitzbardt (Nj). 

Od 1.10.2011 nastoupily na dohodu o provedení práce: vyučující němčiny Ing. Iveta Kaňková a 
vyučující francouzštiny Mgr. Eliška Pospíšilová. 

2.3  Habilitační a jmenovací řízení 

Habilitační řízení ThDr. Pavla Keřkovského  bylo dne 10. 6. 2011 zastaveno.  

Habilitační řízení Mgr. Jiřího Hoblíka – VR se dne 9.12.2011 vyjádřila kladně a doporučila postoupení 
návrhu na jmenování docentem v oboru „evangelická teologie“ rektorovi UK 

2.4 Ocenění a vyznamenání udělená pracovníkům fakulty 

Prof. Pokorný obdržel ocenění za „nejvýznamnější monografii ETF v roce 2011“ za svou publikaci 
„Commentary of the Gospel of Thomas. From Interpretation to the Interpreted. 

 

3  Studenti a výuka 

3.1  Studijní obory, akreditace 

 

UK ETF v roce 2011 uskutečňovala výuku v těchto akreditovaných studijních programech: 

1. bakalářský  studijní  program  Teologie,  obor  Teologie  křesťanských  tradic  (pouze  formou 
prezenční) 

2. bakalářský  studijní  program  Sociální  práce,  obor  Pastorační  a  sociální  práce  (formou 
prezenční i kombinovanou) 

3. bakalářský  studijní  program  Teologie,  obor  Evangelická  teologie  (formou  prezenční  i 
kombinovanou) 

4. magisterský  studijní  program  Teologie,  obor  Evangelická  teologie  (formou  prezenční  i 
kombinovanou) 

5. magisterský  studijní  program  Teologie,  obor  Evangelická  teologie  dvouoborová  (formou 
prezenční) 

6. navazující magisterský studijní program Teologie, obor Křesťanská humanitární a pastorační 
práce – diakonika (formou prezenční) 

7. navazující  magisterský  studijní  program  Teologie,  obor  Teologie  křesťanských  tradic  – 
ekumenika (formou prezenční) 

8. navazující  magisterský  studijní  program  Teologie,  obor  Evangelická  teologie  (formou 
prezenční i kombinovanou) 

9. doktorský  studijní  program  Teologie,  obor  Biblická  teologie  (formou  prezenční  i 
kombinovanou) 
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10. doktorský studijní program Teologie, obor Historická teologie a teologie náboženství (formou 
prezenční i kombinovanou) 

11. doktorský  studijní  program  Teologie,  obor  Systematická  a  praktická  teologie  (formou 
prezenční i kombinovanou) 

12. doktorský studijní program Filozofie, obor Filozofie (formou prezenční i kombinovanou). 

 

Doktorské studijní programy Teologie a Filozofie mají standardní čtyřletou dobou studia. 

Akreditace pro habilitační a jmenovací řízení v oboru Evangelická teologie je platná do 31.12.2015. 

 

3.2  Přehled počtu studentů  

Přehled  počtu  studujících,  uchazečů  a  absolventů  v jednotlivých  studijních  programech  uvádějí 
následující tabulky.  

 

3.2.1    Aktuální stav počtu studujících k 31. 10. 2011: 

– v magisterském studiu  107  z toho  42 mužů   

      65 žen   

    z toho  8 cizinců   

– v bakalářském studiu  611  z toho  178 mužů   

      433 žen   

    z toho  29 cizinců   

– v doktorském studiu  74  z toho 47 mužů   

    27 žen   

    z toho 11 cizinců   

tj. celkem:  792  z toho  260 mužů   

      532 žen   

    z toho  48 cizinců   
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3.2.2  Přijímací řízení                   
   

– navazující magisterské      
studium 

uchazečů 
58

 

  přijatých  26  

  nepřijatých  14  

  nedostavilo se  18  

– bakalářské studium  uchazečů  372  

  přijatých  244  

  nepřijatých  82  

  nedostavilo se  46  

– doktorské studium  uchazečů  19  

  přijatých  17  

  nedostavilo se  1  

 

3.2.3  Počty absolventů   

– magisterské studium  16   

– bakalářské studium  87   

– doktorské studium  2   

 

 

3.2.4  Jmenovitý přehled absolventů doktorského studia 2011 

 

Jméno  Studijní obor  Název dizertační práce 

Ondřej Macek, Th.D.  Systematická a praktická 
teologie 

Praxis pietatis haereticorum. 

Ivana Procházková, Th.D.  Biblická teologie  Hospodin je král. 
Starozákonní metafora ve 
světle kognitivní lingvistiky. 
Kognitivně‐sémantické a 
translatologické interpretace. 

 

 

 

3.3  Ocenění a čestné ceny studentům 

Cena  děkana  se  vyhlašuje  od  roku  2000  jako  soutěž  o  nejlepší  studentské  kvalifikační  práce  v 
tématické oblasti výzkumného záměru fakulty.  
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V roce 2011 byla Cena děkana udělena těmto studentům: 

Za  práci  obhájenou  v kategorii  ročníkových  prací  Pavlu  Roubíkovi  –  téma  „Náboženská  kolektivní 
paměť  starozákonního  Izraele“,  za  práci  obhájenou  v kategorii magisterských  prací Mgr.  Jaroslavě 
Michnové –  téma  „Tuto  zemi dám  tvému potomstvu“,  za práci obhájenou v kategorii doktorských 
dizertačních prací Ondřeji Mackovi, Th.D. – téma „Praxis pietatis haereticorum“. 

 

Cenu Josefa Hlávky „pro talentované absolventy bakalářského studia“ obdržela v roce 2011 Bc. Lenka 
Žáková. 

 

3.4  Hodnocení výuky  

Hodnocení kvality výuky v roce 2011 proběhlo standardním způsobem jako v minulých letech. 

3.5  Akce a události 

Ve  středu  18.5.  uspořádala  fakulta  v  rámci  „rektorského  sportovního  dne“  celodenní  výlet  na 
Hvězdárnu v Ondřejově (s prohlídkou) a do okolí. 

Jazykové  kurzy pro 1.  ročníky byly  v roce 2011    realizovány  v Praze namísto  v Chotěboři  z důvodu 
úspory finančních prostředků. 

 

4  Věda a výzkum 

4.1  Výzkumný záměr 

V roce  2011  byly  úspěšně  završeny  práce  v rámci  výzkumného  záměru  Hermeneutika  křesťanské, 
zvláště  protestantské  tradice  v kulturních  dějinách  Evropy  (MSM0021620802).  Tento  původně 
pětiletý  komplexní  badatelský  projekt  byl  zahájen  v roce  2005  a  na  základě  dobrého  průběžného 
hodnocení byl pak ještě o dva roky prodloužen. Řešitelský tým tvořilo celkem osmnáct akademických 
a vědeckých pracovníků, hlavním řešitelem byl doc. Martin Prudký.  

Projekt se věnoval problematice porozumění, výkladu a interpretace rozmanitých projevů křesťanské 
tradice a vzájemnému dorozumění o nich v různých kulturních, duchovních a náboženských tradicích 
v  českém  a  evropském  multikulturním  kontextu.  Hermeneutickým  zřetelem  byly  vzájemně 
koordinovány a metodicky propojovány činnosti v různých dílčích disciplínách teologie a filosofie, ať 
oborů  svým  zaměřením  historických,  systematických  či  praktických,  a  to  zejména  v  příslušných 
oblastech  epistemologie,  analýzy,  interpretace  a  komunikace.  Do  projektu  byly  různou  měrou 
zapojeny všechny katedry ETF i její Ekumenický institut. 

Předmětem  zkoumání byly  jak  texty  (kanonické  a  klasické, mj. Bible  a  věroučné dokumenty,  ale  i 
příležitostné  a  solitérní),  tak útvary neverbální  (např.  rituály a  jiné projevy  spirituality, organizační 
struktury  církví  a  jejich  dějinné  realizace  nebo  fenomény  politického  působení  konkrétních 
věroučných pozic). Věcně i organizačně byl projekt členěn do čtyř samostatnějších, ovšem vzájemně 
propojených okruhů: hermeneutika Bible, hermeneutika teologických nauk, hermeneutika církevních 
útvarů  a  hermeneutika  projevů  křesťanské  spirituality.  Ke  všem  okruhům  patřilo  také  sledování 
dějinného a kulturního působení daných jevů. 

Výsledky byly zveřejňovány především formou publikací. V rámci projektu bylo zpracováno a vydáno 
35 knižních monografií, 156 článků ve vědeckých časopisech, 31 kapitol v knižních monografiích a 61 
studií v recenzovaných sbornících. Významným počinem bylo zejména vydání základní monografie k 
problematice  biblické  hermeneutiky  (Petr  POKORNÝ,  Hermeneutika  jako  teorie  porozumění:  od 
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základních otázek  jazyka k výkladu bible. Praha: Vyšehrad, 2005. 508 stran [ISBN: 978‐80‐7021‐779‐
0]),  která  byla  v  přepracované  podobě  vloni  vydána  také  v  prestižním  americkém  nakladatelství 
(Hermeneutics  as  a  Theory  of  Understanding.  Grand  Rapids:  Eerdmans,  2011  [ISBN:  978‐0‐8028‐
2721‐0]). Pro oblast teologických nauk a jejich dějinného působení byly zpracovány jak monografie k 
aktuální systematicko‐teologické rozpravě (např. Jan ŠTEFAN, Karl Barth a ti druzí: Pět evangelických 
theologů 20. století: Barth – Brunner – Tillich – Althaus – Iwand (Moderní česká teologie 200). Brno: 
CDK,  2005.  508  stran  [ISBN:  80‐7325‐080‐2]  nebo  Petr MACEK,  Novější  angloamerická  teologie. 
Praha: Kalich, 2008. 265 stran  [ISBN: 978‐80‐7017‐100‐4]),  tak práce historické  (Martin WERNISCH, 
Politické myšlení evropské reformace. Praha: Vyšehrad, 2011. 446 stran [ISBN: 978‐80‐7429‐039‐8]). 
Soustavné  studie  byly  věnovány  také  organizačním  formám  a  vnitřnímu  životu  církví,  stejně  jako 
projevům  spirituality  v  kontextu  současné  kultury  (mj.  Ivana NOBLE,  Theological  Interpretation  of 
Culture  in  Post‐Communist  Context.  Farnham: Ashgate,  2010.  236  stran  [ISBN:  978‐1409400073]). 
Hermeneutický přístup byl aplikován  i u prací prakticky orientovaných disciplín, např. homiletiky a 
liturgiky (Pavel FILIPI, Pozvání k naději. Kapitoly o homiletické hermeneutice a exegesi. Praha: Kalich, 
2006. 264 stran [ISBN: 80‐7017‐028‐X] a Pozvání k oslavě: Evangelická liturgika. Praha: Kalich, 2011. 
272 stran [ISBN: 978‐80‐7017‐149‐3]). 

Jinou  důležitou  formou  představení  výsledků  projektu  byla  účast  na  vědeckých  konferencích  a 
zejména jejich vlastní pořádání. V rámci projektu bylo uspořádáno celkem 35 vědeckých konferencí a 
mezinárodních  sympozií. Několik  z  nich  se  konalo  v přímé  spolupráci  s prestižními mezinárodními 
vědeckými společnostmi (např. konference O roli teologie jako vědy na univerzitě, ve společnosti a v 
církvi,  jež  se  konala  ve  spolupráci  s  evropskou  oborovou  vědeckou  společností Wissenschaftliche 
Gesellschaft  für  Theologie  v září  2010).  Formou  aktivní  účasti  na  konferencích  se  pravidelně 
zapojovali také doktorandi a post‐doktorandští spolupracovníci.  

Práce  na  výzkumném  záměru  přispěla  ke  zvýšení  odbornosti  a  stability  týmu  akademických 
pracovníků. Znamenala výrazný přínos pro výchovu nastupujících vědeckých pracovníků (doktorandi, 
post‐doktorandi).  V  rámci  projektu  byly  pořízeny  knihy,  časopisy,  databázové  systémy  a  další 
informační zdroje, které jsou trvalým přínosem pro další vědeckou práci v oboru.  

Svým významem zasahují výsledky projektu především do oblasti vlastního oboru teologie (částečně 
též  filosofie a historie), v němž publikovanými výsledky  i několikaletým koordinovaným působením 
mezi  spolupracovníky  a  jejich  žáky  zanechává  projekt  výraznou  formativní  stopu.  K  podstatným 
rysům práce na projektu patří její ukotvení v mezinárodním prostředí, recepce výsledků v zahraničí a 
navázaná spolupráce.  

K dalším nezanedbatelným a dlouhodobým efektům projektu patří jeho působení mimo akademické 
prostředí, zejména v ekumenickém prostředí církví, jmenovitě v českém kontextu. Zaměření projektu 
i  jeho výstupy působí přímo  či  zprostředkovaně proti nebezpečí náboženského nebo  ideologického 
fundamentalismu, proti nekritickému doktrinářství či pokusům o zneužití náboženských tradic a jejich 
komponent  k  účelovým  manipulacím.  Projekt  přispěl  k  vytvoření  nástrojů  a  postupů  kritického 
myšlení v oblasti křesťanské teologie, jež naopak umožňují porozumění a prostředkování rozmanitých 
tradic, jež jsou pro české kulturní prostředí v evropském pluralitním kontextu relevantní. 

 

4.2  Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze 

Centrum biblických studií je místem propojování kapacit a koordinace při řešení vědeckých projektů, 
výchově doktorandů a poskytování zázemí pro pokročilá studia v oblasti biblistiky.  

O své činnosti, orgánech a o svém hospodaření podává samostatné výroční zprávy schvalované dle 
vnitřních  předpisů  Centra  (viz  příloha;  veškeré materiály  jsou  veřejně  dostupné  na www  stránce 
http://www.etf.cuni.cz/cbs/).  
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4.3  Výzkumné centrum  

Výzkumné centrum, navázané na CBS a jeho činnost, ukončilo úspěšně svůj projekt ke 31. 12. 2011. 
Od r. 2012 na ně navazuje nový výzkumný projekt (viz zpráva CBS). 

 

4.4  Vědecké projekty a granty v roce 2011  

V roce  2011  nebo  v jeho  průběhu  se  akademičtí  pracovníci  a  studenti UK  ETF  podíleli  jako  hlavní 
řešitelé  nebo  spoluřešitelé  celkem  na  18  projektech  podporovaných  grantovými  agenturami  a 
institucemi na podporu  vědy a  výzkumu  (1x Operační program Praha  ‐ Adaptabilita, 1× Výzkumný 
záměr  MŠMT,  1×  Výzkumné  centrum  MŠMT,  1x  Specifický  vysokoškolský  výzkum  MŠMT,  1x 
Dlouhodobý koncepční  rozvoj, 2× projekt Grantové agentury  ČR, 4× projekt Grantové agentury AV 
ČR, 7x rozvojový projekt MŠMT a 1 účast na projektu Grantové agentury ČR řešeném FF UK). 

 

Přehled grantů nově řešených v roce 2011: 

Poskytovatel  Evidenční číslo  Název projektu  Řešitel  Doba trvání 

GAČR  P401/11/168
8 

Symbolické prostředkování celistvosti 
v západním pravoslaví 

I. Noble  2011‐2016 

MŠMT  1c  Rozvoj knihovny Evangelické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze 

B. Drobíková  2011 

MŠMT  2b  Program na podporu personálního 
rozvoje UK ETF 

I. Noble  2011 

MŠMT  3  Rozvoj přístrojového vybavení UK ETF  P. Hošek  2011 

MŠMT  4a  Podpora rozvoje dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků – e‐
learningové kurzy UK ETF 

O. Fischer  2011 

MŠMT  5a  Rozvoj spolupráce s univerzitami 
Roehampton a Jerusalem. 

V. Fritzová  2011 

MŠMT  5c  Judsko doby železné IIa podle textů 
Starého zákona a podle nejnovějšího 
archeologického výzkumu se 
zaměřením na oblast Šefely 

F. Čapek  2011 

MŠMT  5e  Studijní pobyty 2011  V. Fritzová  2011 

 

 

Dřívější granty v roce 2011 ukončené nebo s přesahem do dalších roků: 

Poskytovatel  Evidenční číslo  Název projektu  Řešitel  Doba trvání 

OPPA 
CZ.2.17/3.1.0 

0/33279 

Inovace studijního programu 
Pastorační a sociální práce UK 
ETF 

I. Čiháková  2010‐2012 

MŠMT  LC538 
Výzkumné centrum – Centrum 
biblistiky 

P. Pokorný  2005‐2011 
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MŠMT  MSM21620802 

Výzkumný záměr – Hermeneutika 
křesťanské, zvláště české 
protestantské tradice v kulturních 
dějinách Evropy 

M. Prudký  2005‐ 2011 

GAAV  KJB901830904  Úloha církví v národním životě 
Libanonu. Teologické hodnocení 
církevně‐politického vývoje. 

M.    Langrock‐
Šlajerová 

2009‐2011 

GAAV  IAA901830902  Narativní evangelia. Důvody 
vzniku, funkce, dopad na utváření 
křesťanské mentality 

J.Mrázek  2009‐2011 

GAAV  IAA801830801 
Josef Lukl Hromádka (1889‐1969) 
a český protestantismus v letech 
1945‐1989 

P. Morée  2008‐2011 

GAAV  KJB901830902 
Hermeneutika liturgické tradice 
Jednoty bratrské. 

T. Landová  2009‐2011 

 

 

4.5  Účast v mezinárodních a naduniverzitních projektech  

Nejdůležitějšími projekty mezinárodní a naduniverzitní spolupráce, na nichž se akademičtí pracovníci 
UK ETF v roce 2011 podíleli, jsou:  

Edice díla J. A. Komenského – projekt AV ČR (prof. N. Rejchrtová).  

Kritická edice spisů M. J. Husa – projekt FF MU v Brně (Mgr. D. Coufal).  

Jesus Research – The 2nd Princeton – Prague Conference  (prof. P. Pokorný – prof. J. Charlesworth), 
partner: Dead Sea Scroll Project, PTS, Princeton. 

Koptische  Literatur  des  Frühchristentums  –  (Mgr.  Z.  Vítková,  Mgr.  L.  Kopecká,  doc. W. Oerter), 
Humboldt Universität, Berlin (Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí). 

Spolupráce na vědeckém projektu „Bibliotheque de Qumrán“, Les éditions du Cerf, Paříž (dr. Dušek). 

 

 

4.6  Účast akademických pracovník v práci jiných vědeckých institucí, 

   odborných společnostech a grémiích – aktualizováno 

4.6.1  Instituce tuzemské  

Akademický senát UK (člen P. Sláma, Th.D. a J. Kranát, Ph.D.) 

Akreditační  komise MŠMT    (člen  účelové  pracovní  skupiny  pro  hodnocení  doktorských  studijních 
programů na teologických fakultách doc. M. Wernisch) 

ALFA – sdružení učitelů klasických jazyků (členové PhDr. M. Přecechtělová a Mgr. J. Dus, Th.D.) 

Asociace manželských a rodinných poradců (členka senátu B.Baštecká, Ph.D.) 

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (členka B. Baštecká, Ph.D.) 
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Centrum biblických studií, ředitel Jan Roskovec, Th.D., tajemník a konzultant pro Starý zákon doc. M. 
Prudký,  konzultant  pro Nový  zákon  doc.  J. Mrázek,  členové  ediční  rady  Knihovny  rané  křesťanské 
literatury prof. R. Dostálová, Mgr. J. Dus, Th.D., prof. P. Pokorný; členové ediční rady Český biblický 
komentář doc. J. Mrázek, J. Roskovec, Th.D., vědecká rada CBS:  vědecký pracovník P. Sláma, Th.D.  

Centrum literárních a interkulturních studií, FF MU Brno (člen doc. M. Prudký) 

Centrum Mistra Jana Husa, Husinec (člen ideové komise doc. M. Wernisch) 

Časopis AKTA Filozofické fakulty  ZČU Plzeň – (člen redakční rady doc. P. Hošek) 

Časopis Caritas et veritas, JČU, ‐ (člen redakční rady doc. J. Halama a doc. P. Hošek) 

časopis Církevní dějiny (členové redakční rady doc. I. Noble, Mgr. M. Vaňáč) 

časopis Communio viatorum (šéfredaktor P. Sláma, Th.D., členové redakční rady doc. I. Noble, Dr. P. 
Morée) 

časopis Dingir ( šéfredaktor doc. Z. Vojtíšek, člen redakční rady doc. P. Hošek) 

časopis Getsemany (člen redakční rady Mgr. M. Vaňáč) 

časopis  Křesťanská  revue  (odpovědný  redaktor  doc.  P.  Hošek,  člen  redakční  rady  emeritní 
prof. J. S. Trojan) 

časopis Protestant, nezávislý evangelický měsíčník (členové redakční rady ThDr. P. Keřkovský, Mgr. J. 
Dus, Th.D.) 

časopis Psychosom (členka mezinárodního poradního sboru B. Baštecká, Ph.D.) 

časopis Psychoterapie (členka mezinárodního poradního sboru B. Baštecká, Ph.D.) 

časopis Reflexe (členové redakční rady emeritní prof. L. Hejdánek, prof. Lenka Karfíková) 

časopis RELIGIO (člen redakční rady prof. M. Balabán) 

časopis Teologická  reflexe  (redaktor F.  Čapek, Th.D.,  členové  redakční  rady prof.  J. Štefan,   doc.  J. 
Mrázek, prof. P. Filipi, prof. L. Karfíková, doc. M. Wernisch) 

časopis Theologia (člen redakční rady Mgr. J. Dus, Th.D.) 

časopis Theologica (vydává KTF) (členka redakční rady doc. I. Noble, PhD.) 

časopis Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů (člen redakční rady doc. P. Hošek) 

Česká křesťanská akademie (člen historické sekce Mgr. M. Vaňáč, člen teologické sekce doc. P. Hošek) 

Česká křesťanská akademie, Třebechovice pod Orebem (předseda F. Čapek, Th.D.) 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (člen doc. J. Halama) 

Česká patristická společnost (předsedkyně prof. L. Karfíková, člen  Mgr. J. Dus, Th.D.) 

Česká platónská společnost (členka prof. L. Karfíková) 

Česká společnost pro studium náboženství, Brno  (členové prof. P. Pokorný, doc. M. Prudký) 

Českomoravská komise pro srovnávací církevní dějiny (členové prof. N. Rejchrtová, Dr. P. Morée) 

Českomoravská psychologická společnost (členka etické komise B. Baštecká, Ph.D.) 

Dozorčí rada Nadačního fondu V. Třebické‐Řivnáčové (člen P. Sláma, Th.D.) 

Edice Studie a texty ETF (hlavní redaktor prof. P. Filipi, členové redakční rady J. Roskovec, Th.D., doc. 
M. Wernisch) 

Grantová agentura AV ČR (člen oborové rady Mgr. J. Dus, Th.D.) 
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Grantová agentura UK, sekce společenské vědy (členové prof. L. Karfíková, doc. M. Wernisch, 

 J. Dušek, Ph.D.) 

Institut Pontes, o.s. (člen správní rady Dr. P. Morée) 

Jednota klasických filologů (členové PhDr. M. Přecechtělová, prof. P. Pokorný) 

Městská část Praha‐Ďáblice (člen komise pro životní prostředí Dr. P. Morée) 

Nadace Divoké husy (člen správní rady Dr. P. Morée) 

Nadace Komensky Institute of Prague (člen správní rady doc. P. Hošek) 

Nadace Světový étos – centrum Prokopios (člen správní rady doc. P. Hošek) 

Nakladatelství Vyšehrad – (člen vědecké rady P. Sláma, Th.D.) 

Nakladatelství Portál (členka vědecké rady B. Baštecká, Ph.D.) 

Oborové rady PDS na CMTF UP v Olomouci (členové doc. L. Karfíková a prof. P. Filipi  ‐ systematická 
teologie a křesťanská filozofie, doc. M. Prudký – biblická teologie) 

Oborové rady PDS na FF UK – „filosofie“ a „religionistika“  (členka prof. L. Karfíková) 

Oborová rada PDS Bioetika 1. LF UK (člen doc. J. Halama) 

Oborová rada PDS filozofie FF ZČU Plzeň (člen doc. P. Hošek) 

Oborová rada PDS filozofie/religionistika FF Univerzita Pardubice (člen doc. P. Hošek) 

Oborová rada PDS judaistika UK HTF (členové doc. M. Prudký, P. Sláma, Th.D., doc. P.Hošek) 

Oborová rada PDS systematická teologie na TF JČU (člen doc. M. Prudký) 

Oborová rada PDS teologie na TF JČU (člen doc. P.Hošek) 

OIKOYMENH,  Praha  (členové  ediční  rady  prof.  L.  Hejdánek,  prof.  L.  Karfíková,  emeritní 
prof. J. S. Trojan, prof. M. Balabán) 

Psychosociální intervenční tým ČR – (odborná garantka B. Baštecká, Ph.D.) 

Rada vlády ČR pro lidská práva (člen Dr. P. Morée) 

Rafae, o.s. (odborná garantka výcviků v krizové pomoci B. Baštecká, Ph.D.) 

Remedium Praha, o.s. (odborná garantka supervizních výcviků B. Baštecká, Ph.D.) 

Římský klub, česká pobočka (člen emeritní prof. L. Hejdánek) 

Sborník Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia (redaktor O. Halama, Th.D.) 

Společnost "Dílo Jakoubka ze Stříbra" (člen O. Halama, Th.D.) 

Společnost Husova muzea, Praha (člen výboru doc. M. Wernisch) 

Společnost křesťanů a Židů (členové výboru doc. P. Hošek, P. Sláma, Th.D.)  

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů (člen výboru doc. P. Hošek) 

Spolek přátel ETF (předseda dr. P. Morée) 

Správní rada Nadačního fondu V. Třebické‐Řivnáčové (předseda prof. J. S. Trojan, člen ThDr. L. Beneš) 

Správní rada Nadačního fondu Dr. Čeňka Duška (předseda prof. J. S. Trojan, členové ThDr. L. Beneš) 

Učená společnost ČR (předseda prof. Pokorný, člen prof. L. Hejdánek)  

Vědecká rada FF ZČU Plzeň (člen doc. P. Hošek) 
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Vědecká rada UK HTF (člen prof. P. Filipi) 

Vědecká rada UK KTF (členka prof. Lenka Karfíková) 

Vědecká rada CMTF UP (prof. L. Karfíková a doc. M. Prudký)  

Vědecká rada UK (členové doc. I. Noble, doc. M. Prudký, čestný člen emeritní prof. J. S. Trojan) 

Vzdělávací nadace Jana Husa (jeden z patronů prof. L. Hejdánek)  

 

4.6.2  Instituce zahraniční 

Academia Platonica septima Monasteriensis, Münster (členka prof. L. Karfíková) 

ACAT (mezinárodní Hnutí křesťanů za odstranění mučení a trestu smrti) (člen české pobočky Dr. P. 
Keřkovský) 

Association Internationale Bible et Informatique, Maredsous, Belgie (člen doc. M.  Prudký) 

Center of Theological Inquiry, Princeton (člen prof. P. Pokorný) 

College de France, Paris– (člen západosemitské sekce laboratoře UMR 7192 „Proche‐Orient et 
Caucase“ – J. Dušek, Ph.D.) 

European Association for Biblical Studies (členové: doc. M. Prudký, J. Roskovec, Th.D.) 

Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie, Freiburg (členka prof. L. Karfíková) 

European Ethics Network, Belgie (člen: prof. J. S. Trojan) 

Gesellschaft für Evangelische Theologie (členové doc. J. Halama a prof. J. Štefan) 

Göttinger Akademie der Wissenschaften, Göttingen (člen prof. P. Pokorný) 

Institut für Diasporawissenschaft, Lipsko (člen vědecké rady ThDr. L. Beneš) 

Institut International de Philosophie – ("ancien membre" prof. L. Hejdánek) 

International Baptist Theological Seminary, Praha (Senior Researcher doc. I. Noble) 

International Felowship for Research in Hymnology, Berlin (člen ThDr. L. Beneš) 

Internationale Gesellschaft für theologische Mediävistik (členka prof. L. Karfíková) 

Irish School of Ecumenics, Dublin (External Examiner doc. I. Noble) 

l´Association Internationale d´Études Patristiques (národní korespondentka prof. L. Karfíková) 

Luther‐Gesellschaft, Lipsko (národní redaktor doc. M. Wernisch) 

Nakladatelství Cerf, Paris– (člen vydavatelského týmu Bibliotheque de Qumrán J. Dušek, Ph.D.) 

odborné periodikum Biblische Notizen, Salzburg – (člen recenzního týmu J. Dušek, Ph.D.) 

Schleiermacher‐Gesellschaft e.V., Halle (člen J. Kranát, Ph.D.) 

Societas Oecumenica (členové doc. I. Noble, prof. J. Štefan) 

Société d´études samaritaines (člen  J. Dušek, Ph.D.) 

Society for Jewish and Biblical Studies in Central Europe (vedoucí sekce „Ancient Judaism“ J. Dušek, 
Ph.D.) 

Society of Biblical Literature, Atlanta (členové prof. P. Pokorný, doc. M. Prudký, J. Roskovec, Th.D., F. 
Čapek, Th.D., J. Dušek, Ph.D., P. Sláma, Th.D.) 

Spiritual Directors Europe (členka doc. I. Noble) 
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Study Group for Central and Eastern Europe of IIMO, Centre for Intercultural Theology, University of 
Utrecht, Holandsko (člen Dr. P. Morée) 

Studiorum Novi Testamenti Societas, Londýn (řádný člen prof. P. Pokorný) 

Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, Berlín (členové prof. P. Filipi, prof. P. Pokorný, doc. M. 
Prudký) 

 

4.7   Publikační činnost fakulty  

Fakulta vydává tři časopisy:  

1. Communio viatorum (ISSN 0010‐3713) – třikrát ročně; 

2. Teologická reflexe  (ISSN 1211‐1872) – odborný teologický časopis v češtině, s cizojazyčnými 
sumáři (pololetně); 

3. Studie  a  texty  Evangelické  teologické  fakulty  –  časopis  v  češtině,  s  cizojazyčnými  sumáři 
(pololetně). 

První dva  časopisy  (CV a TREF)  jsou  již po  léta  indexovány v oborových bibliografických databázích 
RIO/RIT/IBRR a ATLA Religion Database. Časopis Studie a texty (SaT) vznikl v roce 2007 jako platforma 
pro zveřejňování především vědeckých prací vzniklých na UK ETF a proces jeho zařazení do oborových 
databází je dosud v běhu. 

Podrobné informace viz http://www.etf.cuni.cz/cv/, http://www.etf.cuni.cz/tref/ 

a http://www.etf.cuni.cz/sat/ .  

Soupis publikační činnosti všech pracovníků fakulty je zveřejňován v rámci celkového přehledu za UK. 
Odborné práce vzniklé v rámci všech forem  instituční podpory  jsou uváděny v Rejstříku  informací o 
výsledcích vědy a výzkumu na webu Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR  

(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=956). 

 

 

 

5. Knihovna – centrum vědeckých informací   

 
Knihovna UK  ETF  je  součástí  knihovny UK,  která  je  registrována  na Ministerstvu  kultury  ČR  podle 
zákona  č. 257/2001 Sb. pod  registračním  číslem 3498/2003 a  to  jako knihovna specializovaná  (§13 
zákona).  

5.1   Statistický přehled 

počet knihovních jednotek  141 381 (přírůstky za rok 2011: 2175) 

počet odebíraných titulů periodik  213  

registrovaných čtenářů  3 133  

dokumentů  zapůjčených  mimo  knihovnu  v rámci 
MVS 

227
 

dokumentů vypůjčených z jiné knihovny  60 (z UB v Tübingen) 

Celkový počet výpůjček  29 580  
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rešerše a bibliografie zpracované knihovnou  2  

vzdělávací a výchovné akce pro uživatele  16  

počet míst ve studovnách  59  

pracovníci knihovny celkem  5,2 (přepočtené úvazky) 

             

5.2   Doplňování a dostupnost informačních fondů 

V roce  2011  byla  podobně  jako  v předešlých  letech  většina  akvizičních  nákladů  hrazena  z různých 
grantů a z prostředků určených na vědu.  

Pozůstalost po Dr. Nevalovi s jeho obsáhlou komeniologickou knihovnou, kterou knihovna převzala 
v roce 2010, byla během roku 2011 téměř kompletně zpracována. Fond knihovny rozšířila  i vybraná 
díla z pozůstalosti po prof. Bičovi. Začlenění těchto přírůstků je rovněž téměř hotovo. 

Knihovna se  i nadále podílí na spolupráci se Souborným katalogem UK, národním katalogem Caslin 
(předávání záznamů) a souborem autorit Národní knihovny.  

Dále pokračuje vkládání elektronické verze kvalifikačních prací do digitálního repozitáře UK. Cílem je 
vytvoření  systému  k odevzdávání  a  archivování  kvalifikačních prací  v elektronické podobě  a tvorba 
celouniverzitního archivu.  

Pokračujeme v doplňování digitálního portálu k multimediálním elektronickým informačním zdrojům 
www. catharina. cz spolu s dalšími teologickými fakultami a fakultou filozofickou.  

Za podpory rozvojového projektu byl vybudován nový portál Sofia, který umožňuje vyhledávání mezi 
různými databázemi současně. Integrováno je i vyhledávání v rámci portálu Catharina.cz. 

 

5.2.1  Předplacené databáze v roce 2011: 

5.2.2  Pokračující  předplatné: 

• ATLA/ATLAS – nyní plně přes webové rozhraní 

• ebrary ‐ Philosophy, Religion, Classical Studies 

• Digital Karl Barth Library 

• Digizeitschriften 

• Atla Historical Monographs Collection: Series 1 (13th Century to 1893) 

• Biographisch‐bibliographisches Kirchenlexikon 

• Digital Library of Classic Protestant Texts 

5.2.3  Univerzitní předplatné: 

• JSTOR  

• Ebsco Host  

• ProQuest 5000 

• Web of Knowledge 
 

Do řady z uvedených databází mají studenti a akademičtí pracovníci online přístup i mimo pracoviště 
fakulty. Další informace viz: http://web. etf. cuni. cz/ETFLIB‐51. html  
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5.3   Další aktivity knihovny 

Jako jediná teologická knihovna v ČR  i nadále aktivně spolupracujeme na  projektu Národní knihovny 
„Ptejte  se  knihovny“.  Odpovídáme  na  došlé  dotazy  týkající  se  teologie,  religionistiky,  judaistiky, 
filosofie a církevních dějin. Viz http://www.ptejteseknihovny.cz. 

Knihovna  poskytuje  pod  vedením  PhDr.  Barbory  Drobíkové  PhD.  školení  v oblasti  knihovnické 
informační gramotnosti pro zájemce z řad studentů i pedagogů fakulty.  

V červenci 2009 se stala knihovna významným koordinátorem konzorcia pro předplácení oborových 
elektronických  informačních  zdrojů  v rámci programu  INFOZ MŠMT – projekt  Litterae ante portas. 
Projekt byl přijal a pokračoval i v roce 2011. 

 

 

6. Zahraniční styky  

6.1. Badatelské pobyty pedagogů v zahraničí – v rámci meziuniverzitních dohod 

ThDr. Ladislav Beneš 

14. – 25.11.2011, Univerzita Bonn, Německo, badatelský pobyt, Kvalitativní výstupy: příprava 
přednášek z oblasti evangelické spirituality a „spirituální péče“ ve zdravotnických zařízeních. 
Rozhovory s prof. Dr. A.Pangritzem o možnostech další spolupráce mezi UNI Bonn a UK ETF a 
s oborovým kolegou Prof. Dr. M.Meyer‐Blanckem. 

 

Filip Čapek, Th.D.  

21.–25.11.2011,  Univerzita  Heidelberg,  Německo,  badatelský  pobyt,  Kvalitativní  výstupy: 
příprava studie Počátky Judska v kontextu: Příklad z údolí Éla a Sórek (odevzdáno do Studie a 
texty č. 19/2011)  

 

6.2. Přednáškové a jiné pobyty pedagogů v zahraničí 

 

Kateřina Bauerová, Th.D.  

2.‐7.6.  2011,  badatelský  pobyt,  Institut  Sv.  Sergije,  Paříž,  Francie,  Kvalitativní  výstupy: 
domluva spolupráce na připravované doktorandské a postdoktorandské konference v r.2012  
s Prof. Johnem Breckem, Prof. Joostem van Rossumem, Prof. Nicolasem Černokrakem a Prof. 
Nicolasem Ozolinem. 

 

ThDr. Ladislav Beneš  

10.‐12.7.2011, účast na zasedání vědecké  rady  Institutu pro vědu o diaspoře při univerzitě 
v Lipsku,  kde  je  řádným  členem,  Vzdělávací  centrum  maďarské  reformované  církve, 
Revfülöp,  Maďarsko,  Kvalitativní  výstupy:  příprava  učebnice  pro  praktickou  teologii  a 
slovníku  diasporní  problematiky  ,    rozvoj  vědecké  metodologie  zkoumání  této  oblasti,  
příprava „letní akademie“ v Římě v roce 2012, která bude nabídnuta jako kreditované kurzy 
studentům univerzit z účastnických zemí 
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Filip Čapek, Th.D. 

únor‐květen 2011, Studijní pobyt na Institutu Archeologie Hebrejské Univerzity v Jeruzalémě, 
Izrael, jako visiting researcher v rámci rozvojového projektu na rok 2011 Judsko doby železné 
IIA podle textů Starého zákona a podle nejnovějšího archeologického výzkumu se zaměřením 
na oblast  Šefely. Kvalitativní  výstupy:  studie  Judské  království doby  železné  IIA  (Teologická 
reflexe 1 /2011/ 5‐32/) a Shephelah in the Iron Age I and IIA – New Survey on Emergence of 
the  Early  Kingdom  of  Judah  (v  přípravě  pro  Archiv  Orientální),  navázání  kontaktů 
s pracovníky  Institutu  Archeologie  na  Hebrejské  univerzitě,  příprava  výjezdu  skupiny 
pedagogů a studentů z ETF na vykopávky v Chirbet Qeiyfa, Izrael, (červen 2011)  

10.  2.  2011,  účast  na  konferenci  Governing  Across  the  River  –  Imperial  versus  Local 
Administration, Albright Institute for Archaeological Research, Jeruzalém, Izrael  

19. 4. 2011, účast na konferenci Judah in the Persian Period, Sonia and Marco Nadler Institue 
of Archaeology, Tel Aviv University. Kvalitativní výstupy: příprava účasti ETF UK na víceletém 
archeologickém výzkumu v lokalitě Azeka s prof. O. Lipschitsem (Tel Aviv University) a prof. 
M. Oemingem (Univerzita Heidelberg).  

12.‐24.  6.  2011,  vedoucí  skupiny  a  odborný  garant  české  účasti  na  archeologických 
vykopávkách  v Chirbet  Qeiyafa  vedených  Hebrejskou  Univerzitou.  Proběhlo  za  účasti  5 
pregraduálních  a  postgraduálních  studentů  a  dvou  dalších  pedagogů  v rámci  rozvojového 
projektu  „Judsko  doby  železné  IIA  podle  textů  Starého  zákona  a  podle  nejnovějšího 
archeologického“  Kvalitativní  výstupy:  rozvoj  spolupráce  z Hebrejskou  Univerzitou 
v Jeruzalémě, prohloubení poznatků v dané oblasti výzkumu, příprava pobytu   prof. Yosefa 
Garfinkela v Praze na ETF a FF UK (24.‐27.10.2011) 

 

Jan Dušek, Th.D. 
13.‐16.6.2011, Aktivní účast na mezinárodní konferenci Les manuscrits de la mer Morte et la 
littérature  paulinienne,  Univerzita  Paula  Verlaina, Metz,  Francie,  přednáška  na  téma  „La 
grâce dans les textes de Qumran et dans les épîtres de Paul“. Kvalitativní výstupy: článek ve 
sborníku z konference vyjde pod názvem „Hesed dans  la Règle de  la Communauté et charis 
dans  l’épître  de  Paul  aux  Galates“  vyjde  v akademickém  nakladatelství  Brill,  Leiden 
(Holandsko) 
20.‐25.6.2011,  badatelský  pobyt,  Institut  Catholique  de  Paris,  Collège  de  France,  Paříž, 
Francie,  Kvalitativní  výstupy:  studium  nových  hebrejských  a  aramejských  epigrafických 
nálezů, jednání o rozvoji spolupráce s kolegy z Institutu semitských studií, Collège de France 
13.8.‐27.8.2011, badatelský pobyt, École biblique et archéologique  française de  Jérusalem, 
Jeruzalém,  Izrael,  Kvalitativní  výstupy:  Studium  nových  hebrejských  a  aramejských 
epigrafických nálezů, práce na článku Jan Dušek ‐ Jana Mynářová, “Phoenician and Aramaic 
Inscriptions on a Phoenician storage jar (Exc. No. 826/S/10). A Preliminary Report.” In: Bareš, 
Ladislav  –  Smoláriková,  Květa  (eds.),  The  Shaft  Tomb  of  Menechibnekau.  Vol.  I:  The 
Archaeology, Prague: Charles University in Prague [Abusir XXV]. 
11.‐15.10.2011, badatelský pobyt, práce na překladu hebrejských a aramejských dopisů do 
češtiny,  Institut Catholique de Paris, Paříž, Francie 

19.‐21.10.2011,  Aktivní  účast  na  konferenci  „Texty  z Kumránu  v kontexte  pluralitného 
intertestamentárneho  judaizmu“,  Univerzita  Komenského  v Bratislave,  Evanjelická 
bohoslovecká  fakulta,  Katedra  Starej  zmluvy.    Bratislava,  Slovensko,  přednáška  na  téma 
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„Několik  poznámek  k fragmentu  Dt  27,4‐6  z  Kumránu“;  Kvalitativní  výstupy:  článek  pod 
stejným  názvem  jako  byla  přednáška  bude  publikován  v  recenzovaném  sborníku  z 
konference 

19.‐22.11.2011, Aktivní účast na mezinárodní konferenci „Society of Biblical Literature“, San 
Francisco, USA, Přednáška v sekci S20‐133 „SBL Paleographical Studies  in  the Ancient Near 
East Section“ na téma „Dating the Inscriptions from Mt. Gerizim“ v rámci sekce S20‐133 „SBL 
Paleographical Studies in the Ancient Near East Section“ 
 

Mgr. Ing. Ondřej Fischer 

28.3.  ‐  31.3.2011,  výukový  pobyt  v rámci  bilaterální  dohody  Erasmus‐LLP  s University  of 
Portsmouth, Velká Británie, Kvalitativní výstupy: příprava další spolupráce v oblasti sociální 
etiky„Sociální vyloučení“ a „Mezikulturní dialog“, příprava studentských i učitelských mobilit 
v příštích letech 

 

doc. Jindřich Halama, Dr. 

9.1.2011, účast na setkání pracovní skupiny GEKE (Gemeinschaft der evangelischen Kirchen 
Europas),  Mnichov,  Landeskirchenrat  EKD,  Kvalitativní  výstupy:  příprava  programu  pro 
pracovní konferenci GEKE 2011 

7.‐9.  2.  2011,  účast  na  mezinárodní  konferenci  GEKE  k tématu  eutanázie  „Sterbehilfe“,  
Evangelische Akademie Tutzing, SRN, Kvalitativní výstupy: Dokument „A Time to Live, A Time 
to Die“ – publikace GEKE, Wien 

21. – 23. 2. 2011, účast na výroční konferenci Gesellschaft für evangelische Theologie „Glück‐
Seligkeit. Theologische Rede vom Glück  in einer bedrohten Welt“, Erfurt, SRN, Kvalitativní 
výstupy: plánováné vydání sborníku s příspěvky z konference  

23. – 26. 5.2011, účast na mezinárodní pracovní konferenci GEKE na  téma „Gottesdienst“, 
Gallneukirchen, Rakousko, Kvalitativní výstupy:(v přípravě) vydání dokumentu „Bleibe in der 
Zeit“  

9.‐10. 9. 2011, účast na pracovní konferenci “Network of European Universities  Involved  in 
Teaching & Research of Diaconia“, Univerzita Helsinki, Finsko,  Kvalitativní výstupy: práce na 
společně  uskutečňovaném  NMgr  studijním  programu  „Diaconia  and  Christian  Social 
Practice“  ‐ koordinační  schůzka, plánování  společných aktivit   a programu  semináře, který 
proběhne v únoru 2012 na ETF  

9.  11.  2011,    účast  na  pracovní  skupině  GEKE  (Gesellschaft  der  evangelischen  Kirchen 
Europas),  Landeskirchenrat  EKD,  Mnichov,  Německo,    Kvalitativní  výstupy:  příprava 
programu pracovní konference plánované na červen 2012 

   

Dr. Peter Morée 

4.‐6.3.2011,  Aktivní  účast  na  konferenci  “The  Globalization  of  Churches,  Global 
Transformation and Ecumenical Renewal of the World Council of Churches in the 1960s and 
1970s”,  DFG  research  project  "Global  Christendom",  Karlsruhe  Institute  of  Technology, 
Ecumenical Institute Bosset, Francie, Kvalitativní výstupy: přednáška na uvedené téma  bude 
publikována jako kapitola ve společné studii. 
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7.–  10.7.2011,  Aktivní  účast  na  konferenci  (zúčastnil  se  spolu  s  Mgr.  Jiřím  Šamšulou, 
studentem  doktorského  studia  ETF  v  oboru  systematiická  teologie),  7.  kongres  SOMEF, 
Budapešť,  Maďarsko,    na  téma  „Das  Erbe  des  Sozialismus  und  die  gegenwärtigen 
Herausforderungen einer  theologisch‐verantworteten Wirtschaftsethik”, přednesl  jednu  ze 
dvou hlavních přednášek, titul: „Nichts war dem christlichen Geist mehr entfernt als der Geist 
des  neuzeitlichen  Kapitalismus“,  Vorstellungen  der  Gesellschaftsordnung  bei  den 
tschechischen  Evangelischen  im  Kommunismus,  Kvalitativní  výstupy:  uvedená  přednáška 
vyjde tiskem  

7.‐9.  2.  2011,  Aktivní  účast  na  mezinárodní  konferenci  GEKE  k tématu  konzultace 
"Glaubensbildung  ‐  Die  Weitergabe  des  Glaubens  im  europäischen    Protestantismus",  
Evangelische  Akademie  Tutzing,  SRN,  příspěvek  na  téma  „Interfaith  and  interreligious 
learning  in  a  context of diversity”  The  courses Religion  and  Society of  the Dutch Hendrik 
Kraemer Institute Kvalitativní výstupy: uvedená přednáška vyjde tiskem  

5.‐8.9.2011  Aktivní  účast  na  konferenci  “Christian World  Community  and  the  Cold War”, 
pořádaná organizací International research project Christian World Community and the Cold 
War, EBF UK Bratislava, Slovensko, přednáška “Theology  in  the Struggle  for Survival of  the 
Church, Two theological statements of loyalty of Czech Protestant to the communist regime”, 
Kvalitativní výstupy: uvedená přednáška vyjde tiskem  

                                                       

doc. Ivana Noble, PhD. 

8.‐14.4. 2011, účast na konferenci Společnosti pro Studium Teologie: „Svaté Písmo? Autorita 
a Recepce“York, Velká Británie, v  rámci konference příspěvek o pravoslavné hermeneutice 
Písma a  tradice na  téma: “Světlem pro mé nohy  je  tvé slovo, osvěcuje moji stezku: Kritická 
práce  s  předkritickými  metodami  v  hermeneutice  Johna  Brecka”.  Výstupy:  dohodnoutá 
případná další spolupráce pro projekt GAČR s prof. Anthonym Thiseltonem z Nottinghamu 

14.‐22.5. 2011, badatelský pobyt na Pravoslavné teologické fakultě  Aristotelovy university v 
Soluni a na univerzitách v Athénách  a Volosu, Řecko,                                                   .  

(spoluúčastníci    v rámci  grantu GAČR Dr.  Tim Noble, Dr. Kateřina Bauerová  a doc. Parush 
Parushev), Výstupy: Nikos Asproulis  plánuje  přijet  na  doktorandský  seminář  pořádaný  v r. 
2012  na  ETF,    publikace  článku  od  Athanasia  Papathanasiu  v  Communio  Viatorum,  další 
článek v připravě od Eleni Kaselouri, spolupráce s Pantelisem Kalaitzidisem na plánovaných 
konferencích v Leuven a v Assisi 

 

prof. ThDr. Petr Pokorný 

28.3.‐1.4 2011, badatelský pobyt v rámci práce na grantovém projektu „Narativita biblických 
textů“, Židovské muzeum v Erfurtu a Humboldt Universität zu Berlin, Německo, Kvalitativní 
výstupy: jednání s R. Tietzem a  prof. Stockem, prezidenten Berlínsko‐braniborské Akademie 
věd a předsedou Unie německých akademií věd o spolupráci s Učenou společností ČR, práce 
na anglické monografii „From the Gospel to the Gospels“ ( brzy bude vydána) 

8.–11. 8. 2011, Aktivní účast na výročním zasedání (konferenci) Evropské asociace 

pro  biblická  studia  (EABS),  Tesalonika  (Soluň),  Řecko,  příspěvek  „Did  Jesus  proclaim 
euangelion?“ v  rámci seminární sekce The Study of the Historical Jesus , Kvalitativní výstupy: 
jednání společně s Dr. Janem Roskovcem s vedoucím této sekce, Dr. Tobiasem Hägerlandem 
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z univerzity  v  Lundu  o  možné  budoucí  spolupráci  této  sekce  s  CBS  v  programu  „Jesus 
Research“ 

 

doc. ThDr. Martin Prudký 

12.‐24.  6.  2011,  účast  na  archeologických  vykopávkách  v Chirbet  Qeiyafa  vedených 
Hebrejskou Univerzitou. Proběhlo  za účasti 5 pregraduálních a postgraduálních  studentů a 
dvou dalších pedagogů  v rámci  rozvojového projektu  „Judsko doby  železné  IIA podle  textů 
Starého  zákona  a  podle  nejnovějšího  archeologického“  Kvalitativní  výstupy:  rozvoj 
spolupráce  z Hebrejskou  Univerzitou,  prohloubení  poznatků  v dané  oblasti  výzkumu, 
příprava  programu  návštěvy    prof.  Yosefa Garfinkela  na  ETF,  která  byla  plánována  v říjnu 
2011 

                                   
Jan Roskovec, Th.D. 

8.–11.  8.  2011,  Aktivní  účast  na  výročním  zasedání  (konferenci)  Evropské  asociace  pro 
biblická studia (EABS), Tesalonika (Soluň), Řecko, příspěvek „Historical Jesus and the Christ of 
Faith: A  Johannine Perspective on  the Classical Conundrum“  v    rámci  seminární  sekce The 
Study  of  the  Historical  Jesus    “  Kvalitativní  výstupy:  jednání  s  vedoucím  této  sekce,  Dr. 
Tobiasem Hägerlandem z univerzity v Lundu o možné budoucí spolupráci této sekce s CBS v 
programu  „Jesus  Research“,  dále  jednání  se  zástupci  Aristotelovy  univerzity  v  Tesalonice, 
prof. Ch. Oikonomou a dr. K. Papademetriou o pokračování  spolupráce  v  rámci programu 
Erasmus 

12.  ‐15.12.2011 – přednáškový pobyt v rámci bilaterální dohody Erasmus‐LLP s Teologickou 
fakultou Univerzity v Tesalonice (Soluň), Řecko, dvě hostovské přednášky: (1) Justification of 
God: the meaning of atonement in Rom 3:35; (2) The hymn and the story: the structure and 
function of the Johannine prologu(Joh 1:1‐18) “ Kvalitativní výstupy: další rozvoj spolupráce, 
příprava  návštěvy  učitele  z Univerzity  v Tesalonice  na  ETF  v letním  semestru  2012  nebo 
v zimním semestru 2012/2013 

 

Petr Sláma, Th.D.  

1.‐3. dubna 2011, účast na slavnostním udělení výroční ceny Herberta Haaga představitelům 
československé katolické podzemní církve a uvedení knihy Erwin KOLLER, Hans KÜNG a Peter 
KRIŽAN,  Die  verratene  Prophetie  (Die  tschechoslowakische  Untergrundkirche  zwischen 
Vatikan und Kommmunismus,  Luzern 2011), Vídeň, Rakousko, Kvalitativní  výstupy:  v  knize 
má  publikovaný  příspěvek  „Die  katholische  Untergrundkirche  im  Blickwinkel  der 
tschechischen Protestanten.“ 

12.‐24.  6.  2011,  účast  na  archeologických  vykopávkách  v Chirbet  Qeiyafa  vedených 
Hebrejskou Univerzitou. Proběhlo  za účasti 5 pregraduálních a postgraduálních  studentů a 
dvou dalších pedagogů  v rámci  rozvojového projektu  „Judsko doby  železné  IIA podle  textů 
Starého  zákona  a  podle  nejnovějšího  archeologického“  Kvalitativní  výstupy:  rozvoj 
spolupráce  z Hebrejskou  Univerzitou,  prohloubení  poznatků  v dané  oblasti  výzkumu, 
příprava navazujícího semináře pro studenty ETF v zimním semestru 2011/2012 a programu 
návštěvy  prof. Yosefa Garfinkela na ETF, která byla plánována v říjnu 2011 
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prof. ThDr. Jan Štefan 

21. – 23. 2. 2011, účast na výroční konferenci Gesellschaft für evangelische Theologie „Glück‐
Seligkeit. Theologische Rede vom Glück  in einer bedrohten Welt“, Erfurt, SRN, Kvalitativní 
výstupy: plánováné vydání sborníku s příspěvky z konference  

 
 
 
6.3. Přednášky a další akce akademických pracovníků ETF se zahraniční účastí v ČR 

 

Filip Čapek, ThD. 

vedení semináře „Biblical Archaeology and Old Testament Theology; New Debate about Old 
Issues” v zimním semestru 2011/2012 na ETF, v rámci semináře příprava a raalizace pobytu 
 prof.  Yosefa  Garfinkela  v Praze  na  ETF  a  FF  UK  (24.‐27.  10.  2011),  Kvalitativní  výstupy: 
rozšíření výuky  

 

doc. ThDr. Jindřich Halama  

9.3.2011,  ETF,    pracovní  zasedání,    příprava  nového  studijního  programu    „Degree 
Programme in Social Services‐focus on Diaconia and Christian Social Practice“ ve spolupráci s 
DIAK  Helsinki,  Finsko,  Kvalitativní  výstupy:  rozšíření  výuky,  příprava  nového  studijního 
programu v anglickém jazyce. 

22.11.2011,  ETF,  pozvání  Dr.  Christopher  Cowley,  University  College  Dublin,  Irsko, 
koordinace  jeho přednášky  v rámci  katedry  teologické  etiky, Kvalitativní  výstupy:  rozšíření 
výuky.  

 

doc. ThDr. Petr Macek 

příprava a koordinace 3‐měsíčního ( 7.3. – 10.6.2011) badatelského a přednáškového pobytu 
amerického teologa prof. dr.  Jeffa B. Poola na ETF,   koordinace  jeho výuky v rámci katedry 
systematické  teologie  v letním  semestru  2011  v  semináři  na  téma  „Love  in  Christian 
Traditions“,  který  vedl  doc.  Macek  společně  s prof.  Poolem,  a  koordinace  jeho  další  
přednáškové  činnosti;  Kvalitativní  výstupy:  rozšíření  výuky,  seminární  práce  studentů  v 
angličtině, prohloubení spolupráce s Berea College, USA.  

 

Dr. Peter Morée 

3. ‐ 4. 11. 2011, příprava, organizace a moderování mezinárodní konference "Protestants  in 
the 20th Century between Faith, Dreams, and Power", přednáška „Josef L. Hromádka in 1968 
and 1969“ Kvalitativní výstupy: rozšíření výuky, rozvoj spolupráce se zahraničními partnery 
v daném oboru. 

 

doc. Ivana Noble, Th.D.  

4.2.  –  6.2.  2011,  příprava  a  organizace mezinárodní  vědecké  a  doktorandské  konference 
„Kořeny  a/nebo  hranice:  Obtížné  aspekty  ekumenických  a  mezikulturních  rozhovorů  a 
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způsoby  jejich vyjednávání“(„Roots and/or Borders? Negotiating  the difficult aspects of  the 
Ecumenical  and  Intercultural  Conversations“);  Kvalitativní  výstupy:  rozvoj  spolupráce  se 
zahraničními  partnery  v daném  oboru,  příprava    a  jednání  o  navazující  konferenci 
s mezinárodní účastí, která je plánována v r.2012. 

 

doc. ThDr.  Martin Prudký 

27.  ‐  30.4.2011,  Praha,  ETF,  aktivní  účast  a  organizace  mezinárodního  akademického 
symposia   XIX. Colloquium biblicum na téma“: „JHWH, der Einzige, und/oder andere Götter: 
das  Sprachbild  des  sog.  biblischen Monotheismus“,  přednáška  »Ich  bin  JHWH  und  keiner 
sonst«:  Zur  theologisch‐exklusivistischen  Rhetorik  der  dtjes.  Texte;  Kvalitativní  výstupy: 
publikace  vybraných  příspěvků  v zahraničních  odborných  časopisech,  účast  studentů 
doktorského  studia  a  jejich  aktivní  příspěvky  v rámci  konference,  příprava  na  další  ročník 
symposia,  tzn. pokračování a  také  rozvoj  spolupráce na dalších projektech  se  zahraničními 
kolegy. 

 

Jan Roskovec, Th.D.  

11. – 17.4.2011, aktivní účast na mezinárodní studentské konferenci ve spolupráci s PedF UK 
a Roehampton University London, Velká Británie na téma:“A Churchless Faith? A 
Noncommittal Attitude to God in Post‐Communist Bohemia and Post‐modern Europe.” ; 
přednáška “A Churchless Bible? Biblical Studies in the Post‐Christian Czech Society  

27. ‐30.4.2011, Praha, ETF, účast a organizace mezinárodního akademického symposia   XIX. 
Colloquium biblicum na téma“: „JHWH, der Einzige, und/oder andere Götter: das Sprachbild 
des  sog.  biblischen  Monotheismus“,  přednáška  „The  Name  above  Every  Name:  Some 
Observations  on  the  Monotheistic  Language  in  the  Early  Christology  (1Cor  8:6f;  Phil  2:5‐11)“; 
Kvalitativní  výstupy:  publikace  vybraných  příspěvků  v zahraničních  odborných  časopisech, 
zapojení studentů doktorského studia a jejich aktivní příspěvky v rámci konference, příprava 
na další ročník symposia, tzn. pokračování a také rozvoj spolupráce na dalších projektech se 
zahraničními kolegy. 

 

Petr Sláma, Th.D. 

27. ‐30.4.2011, Praha, ETF, účast a organizace mezinárodního akademického symposia   XIX. 
Colloquium biblicum na téma“: „JHWH, der Einzige, und/oder andere Götter: das Sprachbild 
des sog. biblischen Monotheismus“, přednáška „Heilige und profane Geschichte: am Beispiel der 
von  Avigdor  Karo  in  1398  gedichteten  Selichah  erleuchtet“;  Kvalitativní  výstupy:  publikace 
vybraných  příspěvků  v zahraničních  odborných  časopisech,  účast  studentů  doktorského 
studia a  jejich aktivní příspěvky v rámci konference, příprava na další  ročník symposia,  tzn. 
pokračování a také rozvoj spolupráce na dalších projektech se zahraničními kolegy. 

 

prof. ThDr. Jan Štefan 
5. ‐11.12.2011 realizace a příprava přednáškového a badatelského pobytu v rámci 
meziuniverzitní dohody pro dva učitele z Univerzity v Bonnu prof. Andrease Pangritze a Dr. 
Susanne Hennecke (názvy přednášek zahraničních učitelů viz bod 8.4), Kvalitativní výstupy: 
rozšíření výuky a rozvoj spolupráce se zahraničními partnery v daném oboru. 
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6.4. Přednáškové a jiné pobyty akademických pracovníků ze zahraničí na ETF 

 

6.4.1.  přednáškové a jiné pobyty jednotlivých zahraničních hostů: 

13.  ‐ 14.2  .2011, prof. Hans‐Gebhard Bethge, Humboldt Universität Berlin, Německo, účast 
na výročním zasedání vědecké rady Centra biblických studií na ETF 

7.  ‐11.3.2011,  Lucia  Faltin, M.A., Woolf  Institute, University  of Cambridge, Velká Británie, 
učitelská  mobilita  v rámci  dohody  LLP‐Erasmus,  dvě  přednášky  na  katedře  religionistiky: 
“Religion  and  human  rights:  Case  study  hate  speech  and  freedom  of  expression”  a  
“Extremism and inter‐religious dialogue” 

7.3. – 10.6.2011, prof. Jeff B. Pool, Berea College, Kentucky, USA, přednáškový a badatelský 
pobyt,   na  katedře  Systematické  teologie,  garant pobytu doc.  ThDr. Petr Macek,  společný 
seminář „The religious Hermeneutics of Love“, 1. přednáška “Toward Spiritualities for Post‐
Christian Disciples of Jesus v rámci mezinárodní konference na téma  No Churchless Faith? A 
Noncommittal Attitude  to God  in Post‐Communist Bohemia and Post‐modern Europe  (11.‐
12.4.2011).  Výstup:  Přednáška  byla  publikována  v časopise  Communio  viatorum  (LIII/1, 
2011,3‐46);  2.  přednáška  „Healing  Eros:  Recovering  Desire  in  Contemporary  Christian 
Spirituality, Ethics, and Theology, v rámci konference Eros and Religio“ (6.‐7.5.2011) Výstup: 
Přednáška  bude  publikována  jako  kapitola  v chystané  knize  prof.  Poola;  3.  veřejnou 
konvokační přednášku „The Rule of Love  in Augustin’s De Doctrina Christiana”  (24.5.2011), 
Výstup:  Přednáška  bude  publikována  v  Communio  viatorum  a  v  Augustinian  Studies. 
Financování pobytu  z Fondu mobility UK  

18.3.2011,  Dr.  Paul  Nimmo,  University  of  Edinburgh,  Skotsko,  přednáška  v rámci  katedry 
systematické teologie„Eucharistic theology after Barth and its ecumenical potential“ 

9.  ‐13.5.2011,  Dr.  Kyriakoula  Papademetriou,  University  of  Thessaloniki,  Řecko,  učitelská 
mobilita  v rámci  dohody  LLP‐Erasmus,  dvě  přednášky  na  katedře Nového  zákona:  (1)  The 
significance of ἀνατάξασθαι  in Lk 1:1, New  light on  its meaning and on the composition of 
the Lucan work; (2) The semantic development of the word ἀρετή from the ancient Greek to 
the Greek of the New Testament“ 

20.6.2012, ETF a  jednání s Dr. Isaacem Lopezem (zprostředkoval a tlumočil MTheol.Bernard 
Martin) rektorem Presbyteriánského teologického semináře v Mexico City ohledně navázání 
spolupráce v oblasti mobility studentů a učitelů a projednání možnosti přijetí děkana  Ivana 
Adame Adame jako PhD studenta na ETF v akademickém roce 2012/2013. 

23.6.2012,  přijetí  Dr.  Andrew  Prasad  (a  jeho manželky  Kiran  Prasad), moderátora  North 
Thames Synod (Seniorát Severní Temže), United Reform Church, Velká Británie, v rámci jejich 
návštěvy  ČR 

16.9.2011, Dr. Markus Dröge, biskup EKBO, Německo, návštěva ETF v rámci oficiální návštěvy 
v ČR 

10.10.2011, Dr. Andreas Hess, HEKS, Švýcarsko, konvokační přednáška: „Být křesťanem bez 
konfese“ 
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18.10.2011,  prof.  Dr.  Annette  Merz,  University  of  Utrecht,  Holandsko,  konvokační 
přednáška: : “The Battle for the Canonical Paul A Fresh Look at the Role of the Acts of Paul in 
Early Christianity” 

24.‐27. 10. 2011 prof. Yosef Garfinkel, Hebrew University Jeruzalem,  Izrael,   přednáškový a 
výukový pobyt na ETF  a  FF UK  v Praze  v rámci  rozvojového projektu    (řešitelka Mgr. Věra 
Fritzová, zahr. Odd. ETF, odborný garant Dr. Filip Čapek, katedra Starého zákona, celkem se 
jednalo  dvě  přednášky:  (1)  “In  footsteps  of  King  David:  Khirbet  Qeiyafa  Expedition”;  (2) 
“Biblical Archaeology: My Personal View” a  jeden seminář “The Davidic Kingdom  in Light of 
the  Finds at Khirbet Qeiyafa” na ETF UK  a  jednu přednášku na  FF UK:  “Sha´ar HaGolan – 
Neolithic  Site  in  Israel”.    Kvalitativní  výstupy:  rozšíření  výuky,  představení  nejnovějšího 
bádání  české akademické veřejnosti, prohloubení  tematiky v rámci semináře zahraničních  i 
českých studentů, rozvoj spolupráce s Hebrew University Jerusalem 

25.10.2011, Orville de Silva, Jezuita z Indie, z oblasti Goa, přednáška: „Globalisation and  its 
influence on  the original  innhabitants: popular movements against economic  zones  in Goa 
and development alternatives inspired by Ghandhi“  

13.  ‐17.11.2011,  Dr.  John  Crossland,  University  of  Portsmouth,  Velká  Británie,  učitelská 
mobilita  v rámci  dohody  LLP‐Erasmus,  Kvalitativní  výstupy:  nový  erasmovský  koordinátor, 
mapování oboustranné spolupráce v oblasti studentských i učitelských mobilit 

22.11.2011,  Dr.  Christopher  Cowley,  University  College  Dublin,  Irsko,  přednáška  v rámci 
katedry teologické etiky „The euthanasia debate in Britain, Some recent cases“ 

5.  ‐11.12.2011,  prof.  Andreas  Pangritz,  Universität  Bonn,  Německo,  přijetí  v rámci 
meziuniverzitních  dohod  ‐  pracovní  programy  2011,  badatelský  a  přednáškový  pobyt, 
konvokační přednáška: „Zur theologischen Begründung der Ethik“ 
5.  ‐11.12.2011,  Dr.  Susanne  Hennecke,  Universität  Bonn,  Německo,  přijetí  v rámci 
meziuniverzitních  dohod  ‐  pracovní  programy  2011,  badatelský  a  přednáškový  pobyt, 
přednáška na katedře systematické teologie: „Die Kulturtheologie von K. H. Miskotte (1894‐
1976) im Spiegel seiner Barthrezeption“. 

6.4.2. účastníci a přednášky v rámci mezinárodních konferencí pořádaných na ETF: 

4.2. – 6.2. 2011, mezinárodní vědecká a doktorandská konference „Kořeny a/nebo hranice: 
Obtížné aspekty ekumenických a mezikulturních rozhovorů a způsoby jejich vyjednávání“ 

(„Roots and/or Borders? Negotiating the difficult aspects of the Ecumenical and Intercultural 
Conversations“)  zahraniční  hosté  :Dr.  Davor  Dzalto (Bělehrad),  Hanna  Martysevich,  M.A. 
(Minsk), Cristian Panaitescu (Rumunsko), Dr. Pieter De Witte (Leuven, Belgie), Marieke Maes 
(Amsterdam, Nizozemí).  

11.–17.4.2011  účastníci  a  jejich  příspěvky  na  mezinárodní  studentské  konferenci 
pořádané na ETF ve spolupráci s PedF UK a Roehampton University, London, Velká Británie 
na téma:“A Churchless Faith? A Noncommittal Attitude to God  in Post‐Communist Bohemia 
and  Post‐modern  Europe.”,  garant Mgr. Věra  Fritzová  –  zahraniční  odd.  ETF;  zúčastnili  se 
zahraniční studenti z Německa (4) Polska (4), Velká Británie (3), Česká Republika (8) a učitelé 
(4) z Roehampton University, z USA (1), z ČR (6).  
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‐  doc.  Pavel  Hošek,  Th.D.,“Believing  without  Belonging  in  the  Post‐Communist  Czech 
Republic” 
 ‐ Prof. Jeff B. Pool, “Toward Spirituality for Post‐Christian Disciples of Jesus” 

 ‐ Mgr.  Jiří Bukovský, “Christian Life and Ministry  in a Post‐Secular   Society – a Pentecostal 
Perspective“  

‐    Jan  Roskovec,  Th.D.,  “A  Churchless  Bible?  Biblical  Studies  in  the    Post‐Christian  Czech 
Society“ 

‐ Geoffrey Walker, Ph.D., “Religion in Diaspora: Reflection on the  impact of recent Nigerian 
Pentecostal immigrants to the UK” 

‐  Petr  Jandejsek. M.A.,”A  God Who  Enrols  Himself  among  the  Poor:  Assignment  for  the 
Church Today“ 

Kvalitativní  výstupy:  rozšíření  výuky,  přednášky  zveřejněny  na  http://web.etf.cuni.cz/ETF‐
68.html  ,  účast  studentů  doktorského  i  magisterského  studia  a  jejich  aktivní  příspěvky 
v rámci  konference,  rozvoj  spolupráce  s  Roehampton University,  příprava  badatelského  a 
přednáškového pobytu Dr. Geoffrey Walkera na ETF.  

 

27.‐30.4.2011, účastníci a  jejich příspěvky na XIX. Colloquium biblicum na  téma“: „JHWH, 
der Einzige, und/oder andere Götter: das Sprachbild des sog. biblischen Monotheismus“ 

 ‐ Martin Prudký, »Ich bin JHWH und keiner sonst«: Zur theologisch‐exklusivistischen Rhetorik 
der dtjes. Texte 

‐ Petr Sláma, „Heilige und profane Geschichte: am Beispiel der von Avigdor Karo in 1398 gedichteten 
Selichah erleuchtet“  

‐ Bernd J. Diebner, „Zur Frage der Abbildlosigkeit Gottes im antiken Judentum, frühen Christentum 
und frühen Islam: Ausgangstext Ex 20,2‐5a // Dtn 5,7‐9a“  

‐ Jan Dušek, „One or two central sanctuaries in the Torah?“ 

‐ Edgar Kellenberger‐Sassi, „Wie »einzigartig« ist JHWH? Hos 5,12‐15 und die altorientalisch 

Bildtradition“ 

‐ Uwe F. W. Bauer, „Alles geht zu einem anderen Ort“ – eine Frage an Kohelet“   

 ~yhla in den alten Versionen (Q, LXX, Vg, TPs, Syr), im NT und im Midrasch (MTeh)“ 

‐ Gerard van Zanden, „Properly Speaking of God: An Evaluation of a Recent Proposal of the 
Protestant Church in the Netherlands“ 

‐  Joep  Dubbink,  „Um  meines  Namens  willen  –  JHWH  und  sein  ‚Image‘  gegenüber  den 
Völkern“ 

‐ Klaas  Spronk,  „Who  is addressed  in  Isaiah 45:9‐13?“  ‐ učitelská mobilita  v rámci dohody 
LLP‐Erasmus 

‐ Jiří Janák, „Hidden from the hearts of men. Akhenaten's view of the nature of Aten“ 

‐ David R. Moulis, „Arad Temple of YHWH“ 
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‐ Maren Wissemann, »Ich sehe was, was du nicht siehst« oder: Welche Götter verstecken sich 
in  Weisheit  10?  –  Tradition  und  Transformation  biblischer  Geschichtsbilder  vor  dem 
Hintergrund hellenistischer Kultur« 

‐  Jan A. Dus, „Die  jüdisch‐christliche Argumentation gegenüber den Polytheismus  in dem Brief an 
Diognet“ 

‐ Jan Roskovec, „The Name above Every Name: Some Observations on the Monotheistic Language in 
the Early Christology (1Cor 8:6f; Phil 2:5‐11)“ 

‐ Susan ten Heuw, „F. Breukelman and structuralism. A structuralist exegetical experiment“ 

‐ Axel Rooze, „The Relevance of F. Breukelman for today“ 

‐ Wolf Oerter, „Aus der Werkstatt eines Hobbyübersetzers“ 

‐ Claudia Nauerth, „Monotheismus in der Kunst?“ 

Kvalitativní  výstupy:  publikace  vybraných  příspěvků  v zahraničních  odborných  časopisech, 
účast studentů doktorského studia a jejich aktivní příspěvky v rámci konference, příprava na 
další  ročník  symposia,  tzn.  pokračování  a  také  rozvoj  spolupráce  na  dalších  projektech  se 
zahraničními kolegy. 

 

27. ‐ 28.5.2011, zahraniční hosté na  konferenci „Praxe evangelia v sekulárním Česku, publice 
docere, aneb teolog(ie) před veřejností“ 
‐ prof. Dr. Igor Kišš , EBF UK, Bratislava, Slovensko 
 ‐ Ondrej Prostředník, ThD., EBF UK, Bratislava, Slovensko 
Kvalitativní výstupy: publikace příspěvků v r. 2012 v rámci Studií a textů UK ETF. 

 

3. ‐ 4. 11. 2011, zahraniční hosté a účastníci mezinárodní konference "Protestants in the 20th 
Century between Faith, Dreams, and Power, (garant a organizátor Dr. Peter Morée) 

Panelová diskuse:  “Which  images of Czech Protestants did  ecumenical  organizations have 
during  the  second  half  of  the  Cold War?”,  účastníci:  Konrad  Raiser,  Christoph  Schmauch, 
Jakub Trojan, Laurens Hogebrink 

‐ Juha Merilainen: „Whose Dollar, His Religion“. The WCC, the LWF and the Reconstruction of 
the European Protestantism in the early Cold War years 1945‐1948. 

‐  Ondřej Matějka:  A  generation?  A  school?  A  fraternity?  Understanding  the  roots  of  J.L. 
Hromádka´s influence in the Czech Protestant milieu 1920‐1948. 

‐ Pavel Filipi: „Das weltpolitische Dreieck in der Sicht von Josef Lukl Hromádka“ 

‐ Jiří Piškula: „Zwischen Staat und Kirche: Spuren von J.L. Hromádka in Staatsarchiven“ 

‐ Peter Morée: „Josef L. Hromádka in 1968 and 1969“ 

‐  Cornelia  von  Ruthendorf‐Przewoski:  „Eine  neue  sozialistischeVerfassung  für  ein  eigenes 
sozialistisches Volk – am liebsten ohne Kirchen in der DDR“ 

‐  Klaus  Fitschen:  „Von  der Ostdenkschrift  zu  den Ostverträgen: Die  Evangelische  Kirche  in 
Deutschland und die Entspannungspolitik Willy Brandts" 
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‐ Koranyi Andras: „Zwei Herren dienen? ‐ Auf Wegen der Unsicherheit vor und nach 1968  in 
Ungarn“ 

‐ Werner‐Christoph Schmauch: „A Homo Politicus of Christian Background. Sketches of a 70‐
year political autobiography in Europe and North America“ 

‐  Laurens  Hogebrink:  „The  Ecumenical Movement  and  the  Cold War“Kvalitativní  výstupy: 
rozšíření  výuky,  účast  studentů  doktorského  studia  a  jejich  aktivní  příspěvky  v rámci 
konference, rozvoj spolupráce na dalších projektech se zahraničními partnery. 

 

6.5. Jiné akce se zahraniční účastí organizované na ETF 

 6.  ‐ 11.1.2011, studijní pobyt učitelů a studentů z Columbia Theological Seminary, Atlanta, 
USA,    na  ETF  v rámci  mezifakultní  spolupráce,  garantem  je  zahraniční  oddělení  ETF, 
Kvalitativní výstupy: pokračování spolupráce zejména  formou studentské mobility, příprava 
na programu  studijního pobytu skupiny studentů a učitelů z CTS  v r. 2012. 

 

6.‐7.11.2011, XI. setkání Spolku přátel ETF na téma: „Theology in Political Context“,  

‐ prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan, "Theology in a Political Context" – hlavní přednáška 

Korefenti: Michal Havran (Slovensko), Jan‐Bart Alblas (Nizozemí), Filip Outrata (ČR) 

další řečníci na dané téma: Alexander Kraus (CDU, poslanec za Saxon Landtag, Německo),  

Pavel Svoboda (KDU‐ČSL, místopředseda) 

       

                     

6.6. Studentská mobilita  
 

Recipročně probíhají pobyty našich studentů na zahraničních univerzitách a studijní pobyty 
zahraničních  studentů  na  ETF,  kteří  zde  již  tradičně  navštěvují  řadu  kolokvií  a  seminářů 
nabízených  v anglickém  a  německém  jazyce,  v rámci  „Short‐term  Studies  Programme“. 
K nejvíce  frekventovaným  zemím  v obou  směrech  patří,  Velká  Británie,  Německo, 
Skandinávské státy, USA, Izrael, ale také země bývalého východního bloku jako např. Rusko, 
Ukrajina atp. 

 

Mobilita studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia ETF v rámci jiných 
programů, Fond mobility UK, Rozvojový projekt 2011, free movers, CEEPUS, fakultní, 
meziuniverzitní, mezivládní a kulturní dohody, studijní pobyty na dobu 2 týdny  – 1 semestr:  
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Zahraniční studenti na ETF   Studenti ETF v zahraničí 

Rusko  1  Francie               2 

Německo                  2  Německo                      4          

Ukrajina                       1  Rakousko  1 

Velká Británie            4  Belgie                           1          

USA                 1  Itálie  2 

    Velká Británie              3 

    Indie  1 

    Izrael  6 

CELKEM:  9 
CELKEM:  20 

 

Mobilita studentů  v rámci programu LLP‐ERASMUS, studijní pobyty na dobu 1‐2 semestrů:  

Zahraniční studenti na ETF     Studenti ETF v zahraničí 

Finsko    1  Finsko                 1 

Německo                  12  Německo                      1          

Řecko                          1  Belgie                           1          

Nizozemí                     1  Velká Británie              8 

Velká Británie             5     

CELKEM:  20 
CELKEM:  11 

 

Zahraniční studenti 
přijatí  v r. 2011     

  Studenti ETF 
v zahraničí  v r. 2011    

 

CELKEM:  29 
CELKEM:  31 

 

 

Mobilita učitelů v rámci programu LLP‐ERASMUS na dobu 1‐2 týdnů: 

Učitelé  ze zahraničí na ETF    Učitelé ETF v zahraničí 

Nizozemí  1  Finsko  1

Řecko  1  Řecko  1

Velká Británie  2  Velká Británie  1

CELKEM:  4  CELKEM:  3
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Přehled aktualizovaných smluv ETF se zahraničními partnery v rámci programu LLP‐Erasmus 
(Lifelong Learning Programme ‐ Erasmus) v akademickém roce 2011/2012: 

1/ Vrije Universiteit Amsterdam  

2/ Univerzita Martina Béla Banská Bystrica 

3/ Humboldt Universität Berlin  

4/ Universität Bern  

5/ Newman University College, Birmingham 

6/ Universität Bonn 

7/ Univerzita Komenského Bratislava  

8/ University of Cambridge, The Woolf Institute  

9/ Reformed Theological University Debrecen 

10/ Universität Dortmund 

11/ Friedrich‐Alexander‐Universität Erlangen‐Nürnberg  

12/ Evangelische Fachhochschule Freiburg 

13/ University of Glasgow  

14/ Protestant Theological University Groningen  

15/ Ruprecht‐Karls Universität Heidelberg 

16/ Ruprecht‐Karls Universität Heidelberg (Diaconia) 

17/ University of Helsinki 

18/ Diaconia University of Applied Sciences (Diak)Helsinki  

19/ Heythrop College, University of London 

20/ Universität Jena 

21/ Christian‐Albrechts Universität zu Kiel  

22/ University of Leeds  

23/ Universität Leipzig  

24/ Katholieke Universiteit Leuven  

25/  Evangelische Fachhochschule Reutlingen‐Ludwigsburg  

26/ Johannes Gutenberg Universität Mainz  

27/ Hochschule Merseburg 

28/ Universität München 

29/ Radboud Universiteit Nijmegen  

30/ MF Norwegian Lutheran School of Theology Oslo  

31/ University of Portsmouth  

32/ Universität Rostock  

33/ University of Surrey, St. Mary's College, London 

34/ School of Theology, Sárospatak 
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35/ Université Strasbourg  

36/ University of Thessaloniki 

37/ Eberhard‐Karls‐ Universität Tübingen  

38/ Universität Wien  

39/ Kirchliche Hochschule Wuppertal  

40/ Universität Zürich 

  

 

Jiná studentská mobilita:  

 i/ Studenti ETF účastnící se akcí pořádaných v zahraničí: 

12.‐24.  6.  2011,  5  studentů  ETF  (2  doktorského  a  3  studenti magisterkého  programu)  a  3  učitelé 
(katedra  Starého  zákona)  se  zúčastnili  archeologických  vykopávek  v Chirbet  Qeiyafa  vedených 
Hebrejskou Univerzitou  v Jeruzalémě,  Izrael. Akce  se  konala  v rámci  rozvojového projektu  „Judsko 
doby  železné  IIA  podle  textů  Starého  zákona  a  podle  nejnovějšího  archeologického  výzkumu  se 
zaměřením  na  oblast  Šefely“  (  řešitelka  Mgr.  Věra  Fritzová,  odborný  garant  Filip  Čapek,  Th.D.) 
Kvalitativní  výstupy:  rozšíření  výuky,  rozvoj  spolupráce  z Hebrejskou  Univerzitou  v Jeruzalémě, 
prohloubení poznatků v dané oblasti výzkumu, příprava pobytu   prof. Yosefa Garfinkela v Praze na 
ETF a FF UK (24.‐27.10.2011) 

 

ii/ 7.– 10.7.2011, Mgr. Jiří Šamšula, student doktorského studia ETF se zúčastnil konference (spolu s 
Dr. Peterem Morée), 7. kongresu SOMEF na téma „Das Erbe des Sozialismus und die gegenwärtigen 
Herausforderungen einer theologisch‐verantworteten Wirtschaftsethik”, Budapešť, Maďarsko.  

 

6.7. Jiné formy zahraniční spolupráce  

Probíhá  příprava  nového  studijního  programu  „Degree  Programme  in  Social  Services‐focus  on 
Diaconia  and  Christian  Social  Practice“  (navazující  magisterský  studijní  program  v  angličtině)  ve 
spolupráci s DIAK ( Diaconia University of Applied Sciences) Helsinki, Finsko. 
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7. Sympozia a významnější akce  

 

18.3.     konvokační přednáška Dr. Paula T. Nimmo (University of Edinburgh) 

    na téma „Eucharistic theology after Barth and its ecumenical potential.“ 

11. – 12.4.  mezinárodní konference mladých teologů na téma „Bůh ano, církev ne?“ 

27.4. – 1.5.  XIX. Colloquim biblicum na téma „JHWH, der Einzige, und/oder andere Götter: ‐  

                          ‐ das Sprachbild des sog. biblischen Monotheismus.“ 

24.5.2011 konvokační přednáška Prof. Jeffa B . Poola (Berea College, Kentucky)   

na téma „Augustine´s Theory of Interpretation“ 

27. – 28.5.   sympozium u příležitosti životního jubilea prof. Pavla Filipiho 

    na téma „Praxe evangelia v sekulárním Česku.“ 

10.10.2011 hostovská přednáška Andrease Hesse (Reformovaná církev, Zürich) 

na téma „Být křesťanem bez konfese“ 

14.10.2011 mezioborová konference na téma „Bát se nebudeme: otřásání a trvání 

v kultuře japonské a české“ (pořádáno m.j.ve spolupráci s CMTF UP v Olomouci) 

18.10.2011 konvokační přednáška Prof. Anette Merz (Univerzita Utrecht) na téma 

„The Battle for the Canonical Paul. A Fresh Look at the Role of the Acts of Paul in 
Early Christianity.“ 

25.10.2011 konvokační přednáška Prof. Yosefa Garfinkela (Hebrejská univerzita, Jerusalem) 

na téma „Ve stopách krále Davida: Expedice v Chirbet Qeiyafa.“ 

22.11.2011 konvokařní přednáška Dr. Christophera Cowleyho (University College, Dublin) 

na téma „The euthanasia debate in Britain. Some recent cases.“ 

6.12.2011 konvokační přednáška Prof. Andrease Pangritze (Rheinischen Friedrich‐Wilhelms‐ 

Universität, Bonn) na téma „Zur theologischen Begründung der Ethik.“ 

    hostovská přednáška Dr. Susanne Hennecke na téma „Die Kulturtheologie von 

    K.H. Miskotte (1894‐1976) im Spiegel seiner Barthrezeption.“ 

 

 

8. Hospodaření a správa fakulty  

Rok  2011  byl  pro  Evangelickou  teologickou  fakultu  rokem  složitým,  neboť  finanční  situace  na 
přelomu  roku 2010  a 2011  si  vyžadovala maximální úsilí při  řešení  vzniklých  finančních problémů. 
Cílem  bylo  dosáhnout  vyrovnaného  rozpočtu.  Tato  snaha  se  vydařila  a  hospodaření  skončilo 
s kladným výsledkem 1 335 441 Kč.   ETF šetřila ve všech oblastech hospodaření  i při správě budovy, 
kdy byly řešeny pouze havarijní situace. 

Nevyřešenou  položkou  zůstávají  náklady  na  užívání  budovy  (kromě  údržby  poplatek  1 753  tis.  Kč 
ročně  většinovému majiteli),  které  jsou pro ETF neúnosně  vysoké. Na  řešení  situace  se  intenzivně 
pracovalo.  Varianty  odkoupení  většinové  části  budovy,  kterou  vlastní  ČCE,  Univerzitou  Karlovou, 
nebo změna smlouvy o užívání budovy. Jednání nebyla dosud uzavřena. 
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Ubytovna v 5. patře budovy představující doplňkovou činnost ETF, není ani přes velkou snahu celý rok 
plně obsazena, a proto nepřináší očekávaný zisk. 

V roce  2011  skončily  projekty  Výzkumný  záměr  a  Výzkumné  centrum,  které  znamenaly  pro  ETF 
významnou  položku  nejen  ve  financování  vědy  a  výzkumu,  ale  i  nutného  zázemí  pro  badatelskou 
činnost. 

Velkou položkou v hospodaření ETF je knihovna, která má velký význam, ovšem znamená pro fakultu 
nemalé  finanční  náklady.  Její  financování  bylo  ve  větší míře  než  dosud  zajišťováno  z prostředků 
získávaných na vědu a výzkum. Samostatnou kapitolou v hospodaření  fakulty  je  financování Centra 
biblických studií. 

Zpráva o CBS a zpráva o hospodaření UK ETF v roce 2011 jsou přílohou této zprávy. 

 

9. Rozvojová činnost  

V  rámci  rozvoje  fakulty  byly  v  roce  2011  realizovány  následující  aktivity:  v  knihovně  ETF  UK  byl 
rozšířen portál pro teologii, filozofii a religionistiku na bázi SW Metalib, dále byla rozšířena akvizice 
literatury monografické  i  seriálové a prohloubena  revize  fondu knihovny,  třetím  rokem pokračoval 
pracovní úvazek mladé vědecké a pedagogické pracovnice K. Bauerové, působící v rámci vědeckého 
projektu GA ČR a v programu Teologie křesťanských tradic.  
Devět  pracovišť  ETF  bylo  vybaveno  novým  přístrojovým  vybavením  (PC  a  příslušenství),  byla 
vytvořena sada e‐learningových kursů pro studijní program pastoračně sociální práce. 
Byla prohloubena  spolupráce  s univerzitami  v Roehamptonu  a  v  Jeruzalémě  a  také  spolupráce na 
archeologických výzkumech v Izraeli, a v rámci dlouhodobé spolupráce s univerzitami v Heidelbergu a 
v Berlíně byly financovány stipendijní pobyty studentů. 
Jednotlivé aktivity rozvojové činnosti fakulty jsou zahrnuty především v oddílech 4.4 a 6 této zprávy, 
vypočítávajících rozvojové projekty a mezinárodní kontakty fakulty. 
Základním  směrem  rozvojové  strategie  bylo  v roce  2010  rozvinutí  strukturovaného  studia,  zvláště 
navazujících  magisterských  oborů,  do  nichž  teprve  postupně  přicházejí  absolventi  bakalářských 
studijních programů. Důležitým úkolem je posílení distančních prvků studia, jednak ve vztahu k sílící 
poptávce  po  kombinované  formě  NMgr  studia,  jednak  při  vytváření  nových  kurzů  CŽV,  které  se 
fakulta chystá v příštích letech nabízet. 
V mezinárodní  spolupráci  se  fakulta  zaměřila  na  posílení meziuniverzitních  kontaktů  v anglosaské 
oblasti  a na přípravu  společných  krátkodobých  kurzů  (jednání o  summer  school  s Woolf  Institute, 
Cambridge),  nebo  společných  badatelských  projektů  (archeologický  výzkum  s Hebrew  University, 
Jerusalem). 
 
 
10.  Kontrolní činnost  

Kontroly předběžné i průběžné a inventarizace probíhaly podle platných předpisů.  

Na ETF proběhla kontrola hospodaření společností R‐audit, s.r.o., která doporučila několik bodů ETF 
k řešení: 

Jednak  řešení výše nákladů na užívání budovy  (zmíněno  již v bodě hospodaření), včetně novelizace 
smlouvy s majoritním vlastníkem. 

Vzhledem  k nejisté  další  perspektivě  spolupráce  s VOŠ  bylo  doporučeno  tuto  spolupráci  důkladně 
analyzovat a hledat možné další postupy. V roce 2011 byly zahájeny kroky k vytvoření nové koncepce 
budoucího fungování a nových podmínek této spolupráce. 

Na pokyn pana kvestora UK byla zpracována „Roční zpráva o provádění a vyhodnocování finančních 
kontrol“  za uplynulý rok. 
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11. Autorizace a schválení 

Podle § 27, odst. 1d)  zákona 111/1998 Sb. předkládá děkan  zprávu o  činnosti  fakulty  s uvedenými 
přílohami ke schválení Akademickému senátu fakulty. 

 

Přílohy: 

• Zpráva o hospodaření 

• Zpráva o činnosti Centra biblických studií 

 

 

 

V Praze dne  18. května 2012 

 

 

              doc. Jindřich Halama, Dr.  

                    děkan 

 

 

 

 

Akademický senát výroční zprávu schválil dne  22. května 2012. 

 

 

 

              Jan Kranát, Ph.D. 

              předseda AS UK ETF 
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