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Z KOLEGIA DĚKANA

Oslavy 100 let fakulty 9.–12.11.
» Kolegium se intenzivně zabývalo přípravami programu oslav sta let fakulty, které proběh-

nou 9.-12. listopadu (v sobotu setkání spolku přátel ETF; v neděli večer bohoslužby 
u Martina ve zdi; v pondělí odpoledne v Karolinu udělení čestného doktorátu prof. M. Oe-
mingovi z Heidelbergu, poté slavnost s udílením fakultních medailí; v úterý na fakultě jed-
nodenní sympozium). Podrobné informace budou viset na webu, facebooku i na vývěs-
kách.  

» Při příležitosti oslav nechala fakulta vyrobit fakultní propagační předměty: nové prapory, 
hrníčky, propisky, složky a také další várku fakultních triček, tentokrát v černé barvě. S žá-
dostí o využití pro propagační účely se obracejte na našeho PR pracovníka Mgr. O. Lukáše.

» Vyjde také aktualizovaný almanach s medailony všech dosavadních vyučujících (editoři dr. 
J. Roskovec a doc. O. Halama) a v rámci SaT sborník s příspěvky z jubilejního sympozia 
(editoři doc. O. Halama, dr. P. Gallus).

Rekonstrukce budovy
» Výběrové řízení na projekt generální rekonstrukce vyhrál Ateliér MEPRO, s nímž byla uza-

vřena smlouva a který se hned pustil do díla. Projekční práce budou probíhat cca 1 rok, 
jejich cílem je vypracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení a vypra-
cování stavební dokumentace. 

» Na základě stavebního povolení pak může fakulta požádat o dotaci z grantu MŠMT na 
údržbu budov VŠ.

» Od stavebního povolení a udělení dotace se pak odvíjejí všechny další termíny. Prozatímní 
plán počítá se započetním přestavby na jaře 2021. (Rekonstrukci má ideově na starosti 
proděkan pro rozvoj.)

Další
» Kolegium souhlasilo s návrhem na uzavření erasmovské smlouvy s �e Waldesian Faculty 

of �eology v Římě.
» Rozběhly se kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku, které mají od letoš-

ního AR novou strukturu. Těžištěm jsou paralelně běžící dvouleté kurzy Úvod do evange-
lické teologie 1 a 2, v nichž se postupně vystřídají všechny teologické katedry (Úvod 1: 
SZ, NZ, CD a REL; Úvod 2: ST, TE, PT a FIL). Kurz Úvod 1 vyučuje fakulta nově také v Olo-
mouci, což se setkalo s velkým ohlasem zájemců. Vedle těchto kurzů je možné v rámci 
CŽV studovat také staré jazyky. V některých semestrech bude tato nabídka rozšířena ještě 
o některé další jednosemestrální kurzy. (CŽV má na starosti rámcově dr. P. Gallus, studijní 
agendu CŽV Mgr. K. Maturová)

» 18.11. proběhne pravidelné každoroční setkání kolegia se synodní radou ČCE.
» Fakulta nově otevřela zápis do doktorských studijních programů i v zimním termínu: 

podání přihlášek do 31.12., začátek studia od 1.3.
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RŮZNÉ
» Od září pracuje na ekonomickém oddělení nová finanční účetní, paní Zuzana Veselá.
» Od poloviny října bylo posíleno studijní oddělení: nově zde pracuje na částečný úvazek 

MgA. Vladěna Ptáčková. Na starosti má agendu EvT, TSE a DI, kterou převzala po Mgr. 
K. Maturové. Ta vedle studijních záležitostí PSP (Jabok) nově věnuje část svého úvazku 
správě fakultního SISu.

» Bylo vyhlášeno další grantové kolo GAUK. Přihlášky možno podávat do 11.11.
» Od 18.11. do 2.12. proběhne na ETF kurz pro středoškoláky "Sami, nebo spolu," který za-

jišťuje katedra PSP. Přihlášky možno zasílat na lukas@etf.cuni.cz. Více na webu.
» Výjezdní zasedání zaměstnanců fakulty v tomto AR se bude konat 12.-14.6.2020 v Rožmi-

tále pod Třemšínem.

Informace sestavil a všemožné podněty rád přijme     Petr Gallus, Ph.D.
proděkan pro rozvoj

Další informace najdete na fakultním webu, facebooku a na fakultních vývěskách.

Z AKADEMICKÝCH SENÁTŮ
O práci akademického senátu – univerzitního i fakultního – se obecně málo ví a je to tak 
v zásadě dobře. Nejsou-li potíže a probíhá-li vše, jak má, bývá práce akademické samosprávy 
poměrně nudná. Vždy je zajímavější exekutiva než legislativa. To všechno dobře vím, a přesto 
vítám příležitost o senátní práci krátce informovat. Pokusím se to neudělat nudně:

Akademický senát UK
» Poslední „velký“ senát 18. října zcela ovládla známá aféra s partnerskou smlouvou mezi UK 

a firmou Home Credit. Už dva týdny předtím jsme my senátoři dostávali nejrůznější 
dotazy a protesty z naší i univerzitní akademické obce. Problém byl samozřejmě v mediál-
ním obraze (a zřejmě i faktické činnosti) této úvěrové firmy, v jejích čínských aktivitách 
a zejména v poměrně nízké částce, za niž se univerzitní partnerství prodává (500 000,- 
Kč ročně za „hlavní partnerství“). Ano, je to skutečně tak. „Generální partnerství“ stojí 
Českou spořitelnu 1 milión ročně, „hlavní“ a všechna ostatní partnerství přiměřeně méně, 
celkově vynese prodej „partnerství“ asi 2 milióny pro celou univerzitu. Pro srovnání: jenom 
rozpočet ETF je na tento rok plánován ve výši 61 miliónů. Rektor prof. Tomáš Zima na 
vlnu protestů zareagoval rychle, Home Credit ještě rychleji a od smlouvy už 10. října od-
stoupil. Akademický senát v reakci na to ustavil alespoň komisi, která se bude podmínkami 
sponzorství zabývat. Uvidíme.

Akademický senát ETF
» Fakultní senát, zejména jeho studentská komora, se již delší dobu věnuje organizaci studia 

(sestavování rozvrhu, kolizi předmětů, anotacím v SISu…). Za trpělivost a vstřícný postoj 
je třeba poděkovat zejména panu studijnímu proděkanu dr. Ladislavu Benešovi, zvláště 
proto, že řada problémů má jistou setrvačnost a nejde je vyřešit ze dne na den (či spíše 
ze semestru na semestr). Dílčí zlepšení jsme konstatovali už 17. září, řadu věcí ale půjde 
řešit až s novou akreditací studijního programu Evangelická teologie, k níž se senát ze zá-
kona vyjadřuje. Uvidíme.

» A krátká novinka na konec: výrazný senátor Martin Béreš žel ukončil studium a tím ztratil 
mandát. Ve fakultním senátu ho nahradila Mgr. Denisa Krumpová, v univerzitním Ondřej 
Horký.

Jan Kranát, Ph.D., předseda AS ETF
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