
Zápis z řádného zasedání vědecké rady ETF
16. 5. 2014 od 10:30 hod.

Přítomni: doc. Jindřich Halama, prof. Jana Nechutová, prof. Ivana Noble, prof. Petr Pokorný,
dr. Vladimír Roskovec, prof. Jan Štefan, prof. Dalibor Tureček, doc. Martin Wernisch

Členové kolegia děkana: doc. Jiří Mrázek, prof. Jakub S. Trojan
Omluveni: prof. Lenka Karfíková, prof. Miloslav Pojsl

Děkan doc. Halama schůzi zahájil čtením ze Ž 105.

1. Zápis z předchozího zasedání (15.11.2013) byl schválen bez připomínek, podobně
jako program nynějšího zasedání.

2. Emeritní profesura pro prof. Noemi Rejchrtovou
Záměr  zažádat  o titul  emerita  pro  zasloužilou  kolegyni,  jež  na fakultě  ukončila

pracovní  poměr  k 31.12.2013,  předložil  děkan  k rozpravě.  Rozprava  byla  stručná,
jednoznačně  přejná,  několik  desetiletí  práce  prof.  Rejchtové  bylo  reflektováno  s úctou  i
odkazy na její dobré postavení v komunitě historiků.
Hlasování o návrhu bylo jednomyslné, všech osm přítomných členů VR se vyslovilo pro.

3. Členové komisí pro státní doktorské a státní závěrečné zkoušky
Ke členství  v komisích  pro  státní  doktorské  zkoušky  byli  schváleni  akademičtí

pracovníci ÚfaR FF Mgr. Jan Palkoska, PhD., a Mgr. Václav Němec, PhD.
Pro státní závěrečné zkoušky na ostatních stupních studia v dalším roce (počínaje červnem
2014)  padesát  jedna  jiných  nehabilitovaných  pracovníků  (dle  jmenovitého  seznamu,
předloženého proděkanem pro studijní záležitosti, datovaného 14.5.2014 – viz příloha).

4. Sdělení kolegia děkana
Děkan  Halama  a  proděkan  Mrázek  zpravili  radu  jmenovitě  o následujících

skutečnostech:
Akreditace pro obor Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (navazující

magisterské studium) byla udělena pro presenční i kombinovanou formu. Přihlášky ke studiu
v kombinovaném  režimu  však  výrazně  převažují,  takže  bude  racionální  uvažovat
o sdružování kursů pro presenční studenty tohoto oboru s jinými.

Spuštění společného „double degree“ programu s Helsinkami bylo odloženo pro malý
počet  přihlášek,  nedostačující  k jeho  samofinancování;  nyní  se  hledají  možnosti,  jak  jej
finančně zajistit.

Katedra  sociální  a  pastorační  práce  připravuje  k příští  žádosti  o reakreditaci
příslušného  programu  novou  koncepci,  v níž  už  by  jeho  spolunositelkami  nebyly  vyšší
odborné školy.  Nemá to  znamenat  ukončení  spolupráce  s nimi,  ale  přece jen  zřetelnější
oddělení vysokoškolských studijních postupů od středoškolských.

V součinnosti  se sesterskými  fakultami  v Bratislavě  a  ve Vídni  se  začal  promýšlet
společný projekt  k dějinám evangelíků v Rakousku-Uhersku mezi lety 1781 a 1918.  Příliš
konkrétní  však dosud není,  a  zatím není  ani  jasné,  jakým způsobem by byl  financován.
Počítá se s mezinárodním projektem (Horizon 2020?).

Výsledek hospodaření v uplynulém roce je příznivý, přebyly více než 2 miliony korun.
Aby však šlo udržet podobný trend, je nutné pokračování centra excelence nebo podobně
úspěšných vědeckých projektů, na což se fakulta zaměří i v dalších letech.

Podařilo  se  získat  projekt  na  obnovu  infrastruktury  budovy  VaVpI.  Harmonogram
samotné  rekonstrukce  budovy,  financované  z tohoto  projektu,  bude  záležet  na průběhu
výběrového  řízení,  jehož  vyhlášení  se  nyní  připravuje.  Jako  projektová  manažerka  byla
zjednána ing. Zuzana Vejvodová.



5. Různé další aktuální informace (a diskuse)
Výroční zpráva fakulty dosud není hotová, vědecké radě však byla prostředkována

alespoň její data o aktuálních počtech studentů a výhledu na další vývoj. Definitivní podoba
zprávy bude po schválení senátem rozeslána elektronicky.

V letošní universitní  soutěži excelentních monografií  získali  zástupci fakulty 3. a 4.
místo.

Prof. Nechutová vyjádřila své zklamání, že ETF se nepřipravuje na husovské jubileum
podobně vehementně jako HTF. Při té příležitosti došlo na informace o některých počinech,
které se v této souvislosti  přece jen připravují,  ale  částečně i  na debatu,  nakolik  je  který
způsob presentace potřebný a vlastní akademickému prostředí.

Informace  o  výjezdním  zasedání  vědeckopedagogických  pracovníků  UK  ETF
v červnu 2014.

6. Rozloučení
V závěru svého funkčního období vyslovil děkan Halama vděčnost za jeho poměrně

hladký a zdárný průběh i poděkování všem svým spolupracovníkům; ostatní přítomní vyjádřili
příznivé mínění o jeho misi potleskem.

Schůze byla zakončena ve 13 hodin.

Zapsal: Martin Wernisch

V Praze 16. 5. 2014


