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Z KOLEGIA DĚKANA
» Kolegium děkuje všem, kdo se podíleli na vydařeném průběhu oslav 100 let fakulty 

9.–12. listopadu. Vyšel aktualizovaný almanach (ed. dr. J. Roskovec a doc. O. Halama), 
který zachycuje vývoj fakulty, všech jejích kateder a vyučujících až po současný stav. Na 
webu fakulty visí několik fotografií z uspořádaného sympozia (záložka O fakultě / Foto-
galerie), sborník s přednesenými příspěvky se připravuje. 

» V rámci slavnosti v Karolinu děkan udělil také ceny za vynikající studentské práce: za 
nejlepší bakalářskou práci Bc. Š. Paluchníkové, za nelepší magisterské práce Mgr. J. To-
mešovi a Mgr. P. Turtákové, za nejlepší disertační práci dr. F. H. Härtelovi.

» Fakulta připravuje novou akreditaci všech oborů mimo Diakoniky a PSP (koordinuje prof. 
M. Prudký). Kolegium souhlasilo s návrhem akreditovat také bc. studium evangelické 
teologie v angličtině, s nímž by mj. bylo možné provázat stávající výuku pro studenty 
Erasmu a jiných výměnných programů. Akreditační materiály projednal AS ETF a projed-
ná je také vědecká rada fakulty. 

» Postupují práce na projektové dokumentaci ke generální rekonstrukci budovy (koordinu-
je dr. P. Gallus). Proběhlo zpracování současného stavu budovy a začaly vlastní projekční 
práce, jejichž cílem je získání stavebního povolení. Záměr rekonstrukce bude nejprve 
konzultován s památkáři. Ministerstvo školství mezitím vypsalo další kolo výzvy dotační-
ho titulu na technické zhodnocení a rozvoj VŠ, do níž se chceme hned po získání sta-
vebního povolení – tedy ještě letos – přihlásit. Dotace od MŠMT bude hlavním zdrojem 
financování rekonstrukce, 15% musí fakulta uhradit z vlastních zdrojů. 

» Zároveň vyvstává otázka, zda provádět rekonstrukci za provozu fakulty, což je varianta 
delší a patrně i dražší, anebo se z budovy cca na rok vystěhovat, aby práce mohly probí-
hat co nejrychleji a v potřebných návaznostech. Kolegium zatím zvažuje obě varianty. 

» Proběhlo pravidelné setkání kolegia se Synodní radou ČCE; děkan doc. J. Mrázek byl na 
oslavách 100 let naší sesterské fakulty v Bratislavě, na pohřbu prof. U. Luze a na pravi-
delném novoročním setkání u rektora univerzity, kterého informoval o aktuálním stavu 
fakulty i o plánech do budoucna.

» Rozpočet fakulty za rok 2019 skončil kladným hospodářským výsledkem. Děkujeme 
všem, kdo spravují finanční toky (děkan, tajemnice, grantové a ekonomické oddělení),    
i těm, kdo fakultě přinášejí další finanční prostředky (řešitelé grantů aj.).
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+ Prof. �Dr. PETR POKORNÝ, DrSc., dr.h.c. 
(1933–2020)
V ranních hodinách 18. ledna 2020 zemřel ve věku 86 let Petr Pokorný, 
profesor Nového zákona a někdejší děkan naší fakulty. Fakulta v něm 
ztrácí výrazného a oblíbeného učitele, pronikavého badatele meziná-
rodního věhlasu a neúnavného organizátora vědecké práce, který hlu-
bokou erudici v biblistice, teologii, filologii i filosofii spojoval s přátelsky 
otevřenou určitostí svědka křesťanské víry. 

http://www.etf.cuni.cz/zezivota/
http://www.etf.cuni.cz/zezivota/
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-622.html?news=8386&locale=cz


RŮZNÉ
» 2. listopadu 2019 zemřel Miroslav Vilímek, někdejší dlouholetý vedoucí hodin tělocviku 

a plavání na naší fakultě.
» Vědecká rada ETF podala rektorovi návrh na jmenování doc. M. Wernische profesorem.
» Ve výběrovém řízení na nové pracovníky katedry praktické teologie uspěli dr. O. Macek 

a Mgr. Magdaléna Trgalová.
» V pondělí 27. ledna od 10 do 16 hodin proběhne na fakultě Den otevřených dveří       

s představením jednotlivých studijních programů. Děkujeme všem za podporu akce. Pro 
více informací kontaktujte Mgr. O. Lukáše (lukas@etf.cuni.cz).

» 27.-31. ledna bude v aule PedF probíhat tradiční Farářský kurz pro kazatele ČCE, tento-
krát s názvem „Hádala se duše s tělem“. Program viz spek.evangnet.cz.

» V letním semestru budou pokračovat kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího 
věku: v rámci Úvodu do EvT 1 přijde na řadu Nový zákon, v rámci Úvodu do EvT 2 Teo-
logická etika. Vedle toho bude nově probíhat religionistický úvod do problematiky sekt 
(doc. Z. Vojtíšek) a také série exkurzí po protestantské Praze (doc. O. Halama). Úvod 
do EvT v Olomouci bude pokračovat přednáškami ze Starého zákona.

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

Akademický senát UK
» Stejně jako minule společnost Home Credit, zaměstnalo senát 29. 11. 2019 Česko-čín-

ské centrum UK, jež mělo původně zastřešovat aktivity UK s čínskými akademickými 
institucemi. Vzniklo však podezření, že jím pořádané konference o hedvábných stezkách 
a digitální budoucnosti financovala vposledku čínská ambasáda přes Středisko bezpeč-
nostní politiky s. r. o., soukromou firmu tajemníka ČČC dr. Miloše Balabána, vedoucího 
Střediska bezpečnostní politiky FSV UK. Mělo se jednat o částky kolem 600 000 Kč na 
konferenci. Rektor prof. Tomáš Zima k 13. 11. činnost ČČC ukončil, dr. Balabán rezigno-
val a podivná činnost SBP FSV UK a SBP s. r. o. se prošetřuje.

» Na zasedání senátu 24. 1. 2020 byly zveřejněny výsledky interního auditu, podle nichž  
v účetnictví UK nejsou evidovány žádné finanční toky od čínských státních orgánů. Ne-
zbývá než věc dále sledovat...

Akademický senát ETF
» Jak známo, UK získala institucionální akreditaci (2018). V jejím rámci nyní probíhají  

„vnitřní“ akreditace jednotlivých studijních programů. Na svém posledním zasedání 17. 
12. 2019 senát projednal akreditační dokumenty studijních programů ET, TKT a TSE, 
jakož i všech čtyř programů doktorských. Alespoň jedna zajímavost: výuka latiny by se 
měla přenést až do 3. ročníku studia. Ulehčí se tak zejména „dálkařům“, kteří nebudou 
muset kvůli intenzivním kurzům vyčerpat celou dovolenou, zdůvodnil předkladatel 
návrhu David Cielontko.

» Senát rovněž schválil novou disciplinární komisi. Ta vzápětí na svém ustavujícím zasedání 
zvolila svou novou předsedkyní dr. Olgu Navrátilovou. Od nynějška se na ni můžete ob-
racet s podněty stran disciplinárních přestupků studentů (což v minulosti byly v zásadě 
jen „opsané“ práce). Náš dík také patří dosavadnímu dlouholetému předsedovi komise doc. 
Petru Mackovi, který vždy svěřený úřad vykonával svědomitě a s potřebným nadhledem.

Jan Kranát, předseda AS ETF
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