
Zápis z jednání kolegia děkana
v úterý dne 7. března 2017 od 9:30 hod.

Přítomni: děkan J. Mrázek (řídil jednání), proděkani L. Beneš, J. Halama, 
J. Roskovec, člen J. S. Trojan, tajemnice E. Svobodová

Omluven: proděkan M. Prudký

Biblické čtení: část 25. Žalmu

1.Schválení zápisu
z kolegia dne 14. 2. 2017: schválen bez připomínek.

2. Děkan Mrázek
a) Mezinárodní hodnocení ETF
Byli jsme vybráni mezi 5 fakult, po návštěvě zahraničních hodnottell zlstanou 4 z nich. Po 
RKR dne 20.3. podá děkan více informací. Setkání s hodnotteli se za fakultu zččastní děkan, 
dále patrně proděkané Prudký a Roskovec.

b) Návrhy na excelentní monografe
1) Peter C. A. Morée – Jiří Piškula: Nejpokrokovější církevní pracovník. Protestantské církve 
a J. L. Hromádka v letech 1945-1969.
2) Olga Navrátlová: Stát a náboženství v Hegelově flosofi.

Návrh na ocenění cizojazyčné publikace
Ivana Noble – Kateřina Bauerová – Tim Noble – Parush Parushev: Wrestling with the Mind of 
the Fathers.

Závěr: Nominace cizojazyčné publikace bude podána. Pokud jde o výběr mezi dvěma 
monografemi, nejprve budou projity příslušné recenze, poté proběhne v užším složení 
konečná nominace.

c) Výroční zprávy UK a ETF
Pokud jde o čdaje do výroční zprávy UK, tyto za ETF zajist pí tajemnice Svobodová. Ponovu 
požadovány čdaje o počtech školitell, konzultantl apod., tyto dodá pí Vlasákové proděkan 
Beneš.

Pokud jde o čdaje do výroční zprávy ETF, probíhá "sběr" , poté bude předloženo kolegiu. 
Měla by být schválena na jednání AS ETF dne 4. 4. t.r.

d) Děkanova návštěva bratslavské fakulty
proběhne dne 8. t.m. (jmenovací komise, řízení doc. Ábela). Při této příležitost se sejde též 
s děkanem Batkou a projedná naši návštěvu na podzim t.r.
V termínu 11. – 15. 9. se koná na bratslavské fakultě konference "500 let reformace", v této 
souvislost zmíněna vhodnost uspořádání podobné akce, resp. jednodenní konference na ETF 
na podzim t.r., s čímž kolegium jednomyslně souhlasí.



c) Výjezdní zasedání – program
Proděkan Halama pověřen, aby návrh na zajištění programu katedrou PSP projednal.

d) Při rozlučkové akci s Gerhardem Frey-Reininghausem pořádané synodní radou ČCE 
v sobotu dne 1. dubna zastoupí děkana proděkané Roskovec a Beneš (předání medaile ETF, 
laudato).

e) Poplatky za studium budou zveřejněny na čřední desce v návaznost na dopisu RUKu ze 
dne 7. t.m. (zajist Dubinová).

f) Návrh na Cenu M. Petruska s termínem 28.2. – ETF nebude patrně nikoho navrhovat.

g) Dopis pror. Wildové ohledně zajištění oblast vzdělávání "sociální práce", hlavně zajištění 
personální.
Závěr: proděkan Halama zkontaktuje insttuce zabývající se vzděláváním v uvedené oblast 
a připraví děkanovi vyjádření pro RUK.

2. Tajemnice Svobodová
a) Podala informaci o proběhnuvším výběrovém řízení na čklidovou frmu. Od 1.3.2017 by 
měla uklízet frma AB Cleaning.

b) Odstoupení od smlouvy s frmou Stavba a interiér připraveno děkanovi k podpisu.
V této souvislost podána informace, že p. Pavel Beneš bude zaměstnancem ETF a příslušní 
vrátní s platnou zkouškou budou zaměstnáni na DPP.

c) Umístnění antény O2
na střeše ETF: O2 nabízí 90 ts. Kč ročněě tato cena se jeví jako velice nízká, pí tajemnice 
pověřena, aby jednala o navýšení ceny.
Také musí být zajištěno technicky, aby nebyla poničena střešní krytna, která je v záruce.
Závěr: pí tajemnice projedná jak cenu, tak technické zajištění a bude informovat na příštm 
jednání kolegia.

d) Elektronická spisová služba
Školení dne 23. 2. se zččastní pí tajemnice, která navrhuje, aby po zavedení na ETF tuto 
službu zajišťovaly 2 osoby z dlvodu vzájemného zastoupení.

e) Smlouva s Jabokem
Je nutno připravit smlouvu týkající se praxí studentl tak, aby se na jejím základě dalo 
fakturovat. Dlležitý je bod týkající se pojištění studentl během praxe.
Závěr: zajist pí tajemnice ve spolupráci s dr. Janečkovou.

f) V týdnu od 20. 2. proběhne na ETF kontrola HZS (hasiči).
g) Podána informace o povinnostech pedagogl při ččast na zahraničních konferencí v SRN 
a Rakousku. 

h) DPP pro TKT



19 předložených žádost na vystavení DPP s podpisem proděkana Beneše bude vyřízeno . 
V této souvislost zmíněna koncepce výuky TKT, v budoucnu by některou mohli zajišťovat 
kmenoví pedagogové ETF.
Závěr: Bude zařazeno jako bod na výjezdním jednání.

4. Věda – děkan Mrázek
a) Návrhy na DONATIO – na UK celkem 19 uchazečl, z ETF prof. Pokorný. Bude vybráno 5 uchazečl.

b) PRIMUS a UNCE
Termíny podání návrhl: PRIMUS do 1. dubna 2017, UNCE do 15.7.2017.

c) Informace o hostovském pobytu Dr. Yuvala Gadota z Tel Aviv University. Veškeré informace na 
webu ETF, pozvánky rozeslány.

d) Termín setkání s KTF (na jejich pldě) se změnil na pátek 31. března. Téma setkání v jednání.

e) Obhajoba dizertace a SDZ R. Labaje se konají v pátek 24.2. U habilitačního řízení "Höschele" 
čekáme na třet posudek, habilitační komise by se měla sejít v čnoru/březnu, řízení před VR do léta.

f) Výkaz ETF o krátkodobých studijních pobytech doktorandl byl již dříve aktualizováně odpověď na 
dopis rektora ze dne 31. 1. t.r. zajist proděkan Prudký.

5) Studijní – proděkan Beneš
a) Řád přijímacího řízení
nový – platný od 1.1.2017 umožňuje vyhlášení dodatečného přijímacího řízení (bez žádost na UK).
Kolegium se shoduje, že bude letos vyhlášeno u všech studijních oborl. Přijímací řízení by proběhlo 
v září.

b) Propagace studia na ETF
Stále chybí příslušné propagační materiály. Nutno také inzerovat v církevních tsku a na webu fakulty.
V této souvislost zmíněna ččast zájemcl při dni otevřených dveří.

c) Poplatky za studium
pro AR 2017/2018, jakož i poplatky za přijímací řízení pro AR 2018/2019 budou zveřejněny 
v oznámení děkana na čřední desce (zajist Dubinová).

d) DPP
Proděkan Beneš osloví vedoucí kateder s tm, aby s dostatečným předsthem nahlásili zaměstnávání 
pedagogl na DPP.

6) Zahraničí – proděkan Roskovec

a) Dny UK ve Velké Británii
se budou konat v březnu 2017. Za ETF by se měl zččastnit proděkan Roskovec.

b) Smlouvu s Leuven,
teologickou fakultou děkan po menších formálních čpravách podepíše.



c) Podána informace o materiálech ze školení "Krizové situace", které se zččastnila pí Fritzová (viz 
opatření rektora o krizové komunikaci). Jedná se m.j. o pojištění studentl a nahlášení do systému 
MZV "Drozd".
Závěr: kolegium se shoduje, že styčnou osobou na ETF bude pí Fritzová, zástupcem P. Stephens.

d) Návštěva Dr. F. Borggrefe
na ETF v čterý dne 4. dubna v 11 hodin v pracovně děkana. Účast též proděkané Roskovec a Beneš, 
poté společný oběd.

e) Avizo návštěvy prof. Lipschitze a dalších spolupracovníkl z partnerské university v Tel Avivu. Přivítá 
je pan prorektor Škrha a proděkan Roskovec. 

7) Rozvoj – proděkan Halama

a) Předložen materiál na dokončení rekonstrukce budovy.
Dále podána informace o přípravách studie a termínech realizace, jednání s arch. Fišerem.
Proběhla diskuse kolegia týkající se budoucích čprav v budově – 2. a 4. patro, řešení přízemí apod.
Závěr: arch. Fišerovi bude zadáno vypracování koncepční studie (cena cca 93 ts. Kč bez DPH). Hotova 
by měla být v prlběhu jara 2017.

b) Strategický plán rozvoje – roční aktualizace – zajist proděkan Halama.

c) Podána informace o plánovaném habilitačním řízení dr. Křížové na FF ( v oboru sociologie, sociální 
práce na FF nelze).

d) V termínu 31.1.2017 podána monitorovací zpráva Via lucis. Vyjádření z MŠMT zatm nedošlo.

8) RŮZNÉ

Došla pozvánka na vysvěcení nového biskupa starokatolické církve na 1.4. Z dlvodl časové 
zaneprázdněnost děkana bude s díky odmítnuta.

Tipy na fakultní výlet – vybrána vycházka k zajímavým pískovcovým čtvarlm "Pokličky" 
v oblast Mšena. Bude realizováno ve spolupráci se studentským farářem Štefanem. Jedná se 
o středu 17. května (tradiční Rektorský den).

Příšt schůze kolegia – úterk  od 9  30 hodin:
7. března  28. března  25. dubna  16. května a 30. května.

Další termíny na stránkách v "Kalendáři".

Zapsala: V. Dubinová
Schválil: děkan Mrázek


