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Výroční zpráva o činnosti
Evangelické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze

za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále:
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 ETF na svých pracovištích uskutečňuje. Zahrnuje také aktivity ETF a jejích pracovníků
navenek, zejména zahraniční vztahy.
Přílohou zprávy jsou zpráva o hospodaření a zpráva Centra biblických studií AV ČR a UK
v Praze.
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1

Akademické orgány

1. 1

Akademický senát

Složení Akademického senátu (dále: AS 1 ) v roce 2009:
- akademičtí
pracovníci:

odb. as. Jan Kranát, Ph.D.

(předseda AS)

doc. Pavel Hošek, Th.D.
odb. as. Dr. Pieter Morée
odb. as. Petr Sláma, Th.D.
odb. as. ThDr. Pavel Keřkovský

- studenti:

Alexandra Hauserová
Pavel Hany ch
Martin Soběslavský

(místopředseda AS)

Ondřej Zikmund
Filip Ženatý
Zápisy ze zasedání jakož i další texty, jež dokumentují činnost AS, jsou k dispozici na děkanátu
a jsou průběžně zveřejňovány na webu AS (http://web. etf. cuni. cz/ETF-36. html).
1. 2

Děkan a kolegium děkana

V roce 2009 pracovalo kolegium děkana ve stejném složení jako v roce předchozím:
děkan:

doc. ThDr. Martin Prudký

proděkani:

prof. ThDr. Pavel Filipi

pro vědu a doktorské studium

doc. ThDr. Jindřich Halama

pro studijní záležitosti

doc. Jiří Mrázek, Th. D.

pro rozvoj

odb. as. Jan Roskovec, Th. D.

pro zahraniční styky

členové kolegia:

doc. ThDr. Petr Macek
prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan

tajemnice:

Ing. Eva Svobodová

Kolegium děkana zasedalo v roce 2009 celkem šestnáctkrát Zápisy a související dokumenty
jsou archivovány na děkanátu.

1

Podle čl. 11 odst. 3 statutu ETF má AS celkem deset členů – pět akademických pracovníků a pět studentů.
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Vědecká rada

V roce 2009 pracovala vědecká rada v následujícím složení:
předseda:

doc. ThDr. Martin Prudký

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.

ÚVVŠ v Praze

prof. ThDr. Jan Štefan
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

FF JČU v Č. Budějovicích

doc. ThDr. Martin Wernisch
Vědecká rada byla svolána celkem ke dvěma řádným zasedáním (16. ledna a 29. května).
Projednávala zejména habilitační řízení (Zdeněk Vojtíšek, Věra Tydlitátová), bylo započato
profesorské řízení (Petr Macek) , dále žádosti o /re/akreditace studijních programů a koncepční
otázky oblasti vědy a výzkumu, jakož i rozvoje fakulty. Zápisy z jednání jsou k dispozici na
děkanátu.

1. 4

Disciplinární komise

Disciplinární komise měla v roce 2009 toto složení:
předsedkyně:

prof. PhDr. Noemi Rejchrtová

– členové za učitele:
doc. ThDr. Petr Macek
odb. as. Filip Čapek, Th.D.
odb. as. Ladislav Beneš, Th.D.
– členové za studenty:

Lukáš Borecki
Tereza Bajerová
Mgr. Petr Tomášek
Josef Křížek

– náhradníci:

odb. as. Ota Halama, Th.D.
odb. as. Pavel Keřkovský, Th.D.
Mgr. Ivana Procházková

Disciplinární komise neobdržela v roce 2009 žádný podnět k projednání, a proto nezasedala.
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Akademičtí pracovníci a zaměstnanci fakulty

V roce 2009 pokračovala jak postupná generační obměna akademických pracovníků, tak
kvalifikační růst mladší generace (příprava k habilitačnímu a profesorskému řízení).
2.1

Počty zaměstnanců

Celkové počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích uvádí následující tabulka (uveden stav
k 31. prosinci 2009):
(nepřepočítáno)

z toho žen

6

Profesor

2

7

Docent

1

10

Odborný asistent

1

2

Asistent

0

16

Vědecký pracovník

4

1

Lektor

1

31

Technicko hospodářský pracovník

21

73

Tj. celkem

30

2.1.1 Personální změny v učitelském sboru
K 30.6.2009 ukončil svůj pracovní poměr na Katedře církevních dějin PhDr. Michal Flegl.
V letním semestru AR 2008/2009 čerpal doc. M. Wernisch tvůrčí volno (dle § 76 zákona
č. 111/1998 Sb.). Z zimním semestru 2009/2010 čerpal tvůrčí volno dle výše uvedeného zákona
O. Halama, Th.D.
2.1.2 Personální změny mezi ostatními pracovníky
K 12.7.2009 ukončila svůj pracovní poměr na oddělení vědy a grantů Mgr. Zita Nidlová, na toto
místo nastoupil od 2.11.2009 p. Jaroslav Kysilko. Od 2.9.2009 nastoupila Mgr. Blanka
Košáková na pozici referenta fakultních časopisů.
Od 1.10.2009 spravuje budovu fakulty (Černá 9, Praha 1) nová správcovská firma B&J
Holding, Praha – správce Ing. Petr Hofta.
2.2

Habilitační a jmenovací řízení

MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D. (Ústav pro humanitní studia v lékařství, 1. lékařská fakulta
UK), byl na základě úspěšného habilitačního řízení jmenován docentem k 1.2.2009.
Habilitační řízení Mgr. Věry Tydlitátové, Th.D. (vedoucí Centra blízkovýchodních studií na
Katedře antropologických a historických věd Západočeské univerzity v Plzni) bylo rozhodnutím
vědecké rady zastaveno k 16.1.2009.
Habilitační řízení PhDr. Zdeňka Vojtíška, Th.D. bylo na základě habilitační práce „Nová
náboženská hnutí a kolektivní násilí“ zahájeno dne 15.1.2009, docentem jmenován k 1.7.2009.
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3

Studenti a výuka

3.1

Studijní obory, akreditace

ETF v roce 2009 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. magisterský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie (formou prezenční
i kombinovanou),
4. magisterský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie dvouoborová
(formou prezenční),
5. doktorský studijní program Teologie, obor Biblická teologie (formou prezenční
i kombinovanou),
6. doktorský studijní program Teologie, obor Historická teologie a teologie náboženství
(formou prezenční i kombinovanou),
7. doktorský studijní program Teologie, obor Systematická a praktická teologie (formou
prezenční i kombinovanou),
8. doktorský studijní
i kombinovanou).

program

Filozofie,

obor

Filozofie

(formou

prezenční

V AR 2009/2010 byla zahájena výuka v následujících studijních programech:
1. bakalářský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie dvouoborová (formou
prezenční),
2. bakalářský studijní program Teologie, obor Teologie křesťanských tradic (formou
prezenční),
3. bakalářský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie (formou prezenční )
4. navazující magisterský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie (formou
prezenční i kombinovanou),
5. navazující magisterský studijní program Theology, obor Protestant Theology (formou
prezenční i kombinovanou),
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).
Zahájením výuky v nově akreditovaných bakalářských studijních programech a v navazujících
dvouletých magisterských studijních programech byla na ETF dokončena základní etapa
implementace děleného studia v rámci tzv. boloňské reformy vysokoškolského studia.
ETF připravila pro reakreditaci doktorské studijní programy Teologie s čtyřletou standardní
dobou studia. Akreditace byla udělena s platností do 31.12.2017. Pro dosavadní doktorské
studijní programy Teologie s tříletou standardní dobou studia byla akreditace udělena pouze na
dostudování stávajících studentů (do 31.10.2013).
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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. 2009
– v magisterském studiu
z toho
107

48 mužů
59 žen

z toho
– v bakalářském studiu

548

z toho

9 cizinců
142 mužů
406 žen

– v doktorském studiu

66

z toho

19 cizinců

z toho

45 mužů
21 žen

z toho
tj. celkem:

721

z toho

10 cizinců
229 mužů
482 žen

z toho

3.2.2 Přijímací řízení
–
navazující/magisterské uchazečů
studium

– doktorské studium

84

přijatých

43

nepřijatých

38

nedostavilo se
– bakalářské studium

34 cizinců

3

uchazečů

393

přijatých

294

nepřijatých

28

nedostavilo se

50

uchazečů

16

přijatých

16

nedostavilo se

0
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3.2.3 Počty absolventů
– magisterské studium

24

– bakalářské studium

45

– doktorské studium

5

3.2.4 Jmenovitý přehled absolventů doktorského studia
Jméno
Obor
Název práce
Pavol Bargár, Th.D.

Historická teologie
a teologie náboženství

Mýty súčasného člověka. (Aplikácia
metódy „ mýtického čítania“ na vybrané
diela svetovej literatúry 20. a 21. storočia.

Kateřina Bauerová,
Th.D.

Systematická
a praktická teologie

Znovuobjevení symbolu u Louise-Marie
Chauveta.

Lenka Klodnerová
Novotná, Th.D.

Historická teologie
a teologie náboženství

Pokus o postižení role posvátna v hudbě.
Povaha a uplatnění posvátna v hudbě R.
Wagnera.

PhDr. Pavel Kůrka,
Th.D.

Historická teologie
a teologie náboženství

Samospráva farnosti v utrakvismu.

Miloš Mrázek, Th.D.

Historická teologie
a teologie náboženství

Nárok na pravdu a výzva náboženského
pluralismu: Stav diskuse v současném
křesťanství.

3.3

Ocenění a čestné ceny studentům

Cena děkana se vyhlašuje od roku 2000 formou soutěže o nejlepší studentskou kvalifikační
práci, a to ve třech kategoriích: bakalářská, magisterská diplomová, resp. doktorská disertační
práce.
Za práce obhájené v roce 2009 byla cena v kategorii bakalářských prací udělena Bc. Lence
Žákové za práci na téma Cesta ke svobodě: inspirováno svatým Janem z Kříže; v kategorii
magisterských prací Mgr. Kristýně Kupfové za práci na téma Duch svatý ve velikonočním
dění. Kříž a zmrtvýchvstání v pneumatologiích S. Bulgakova, Y. Congara a J. Moltmanna;
v kategorii doktorských dizertačních prací Pavolu Bargárovi, Th.D., za práci na téma . Mýty
súčasného člověka.(Aplikácia metódy „mýtického čítania“ na vybrané diela svetovej literatúry
20.a 21. storočia.“

3.5

Akce a události

Ve středu 14. 5. uspořádala fakulta v rámci „rektorského sportovního dne“ celodenní výlet na
Levý Hradec (přes Kozí hřbety). Počasí bylo vlídné a pohoda skupiny poutníků výtečná – jako
vždy.
Podobně jako v posledních třech letech se v září jeden týden výuky intenzivních jazykových
kurzů konal v rekreačním středisku ČCE v Chotěboři (13.–18. září). Kromě studentů 1. a 2.
ročníku, jichž se týká jazykový kurz (řečtina, hebrejština), se pobytu dobrovolně zúčastnilo asi
osm studentů vyšších ročníků, pro něž byl připraven blokový seminář „Lítostivý a milostivý –
proměny Božího milosrdenství v Bibli“ pod vedením doc. Prudkého a dr. Slámy.
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Ve dnech 19. – 22. listopadu 2009 si ETF několika akcemi připomenula 90. výročí svého
zřízení a zahájení výuky. Ve čtvrtek 19. 11. byl na návrh ETF na slavnostním zasedání VR UK
v Karolinu udělen čestný titul „doktor teologie honoris causa“ prof. Dr. Karlu Deurloo
(Amsterdam, Nizozemí) a prof. Dr. Gerhardu Sauterovi (Bonn, BRD). V pátek 20. 11. fakulta v
rámci prezentace výsledků výzkumného záměru uspořádala konferenci s mezinárodní účastí na
téma „Smysl a význam textu v křesťanské tradici - Dekalog“ (viz níže, kap. 4.1). V souvislosti s
tím, že se tyto jubilejní akce konaly v týdnu, kdy si akademická obec i celá naše společnost
připomínala 20. výročí listopadových událostí z roku 1989, uspořádala ETF v pátek 20. 11. ve
večerních hodinách také setkání členů stávkového výboru a „revoluční“ Akademické rady a
Akademického senátu se současnými členy Akademického senátu a představiteli fakulty. V
sobotu 21. 11. se konalo tradiční výroční setkání Spolku přátel ETF a v neděli se fakultní
akademická obec shromáždila při bohoslužbách ve sboru ČCE v Praze 1 u Salvátora, při nichž
kázal prof. Karel Deurloo na text Lk 10,25-37.
Fotografická, částečně i textová a zvuková dokumentace těchto akcí je dostupná na fakultním
webu http://www.etf.cuni.cz/zezivota/.
Významnou změnou, od níž lze očekávat dlouhodobou proměnu atmosféry a způsobu života na
fakultě (v budově v Černé 9, Praha 1), bylo ukončení provozu hostinských apartmánů v 5. a 3.
poschodí a proměnu režimu užívání těchto prostor. Místnosti ve 3. poschodí budou nadále
užívány jako kanceláře děkanátu a pracovny učitelů (ke konci r. 2009 se do těchto prostor
přesunula detašovaná kancelář studijního oddělení z Vyšehradské ul.). Veškeré prostory v 5.
poschodí jsou od 1. října 2009 určeny pro ubytovnu studentů. Opatřeními děkana byla nově
stanovena Pravidla ubytovny a ceník poskytovaných služeb (opatření děkana č. 2 a 3, 2009).
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Věda a výzkum

Základní informace a aktuální přehled činnosti uvádí web fakulty v rubrice Věda a výzkum
(http://web.etf.cuni.cz/ETF-17.html).

4.1

Výzkumný záměr

Rok 2009 byl pátým rokem řešení výzkumného záměru Hermeneutika křesťanské, zvláště české
protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy (MSM0021620802); hlavním řešitelem je
doc. M. Prudký. V hlavní kategorii spolupracovníků (kategorie D1) se na řešení úkolů
výzkumného záměru podílelo celkem 23 akademických pracovníků (12,3 přepočtených
úvazků). Od 1. ledna 2009 bylo v návaznosti na úspěšné hodnocení při kontrole provedené
komisí MŠMT navýšeno financování VZ (přeřazení projektu z kategorie B do kategorie A).
Všechny základní ukazatele plnění záměru – zejména knižní a časopisecké publikace,
konference, vedení doktorských projektů – se podařilo naplnit. Periodická zpráva o plnění
záměru bude podle požadavků poskytovatele zpracována za dvouleté období 2009–2010
koncem roku 2010.
Významným počinem v rámci řešení VZ bylo uspořádání společné konference z Teologickou
fakultou Univerzity v Lipsku (v souvislosti s 600. jubileem založení univerzity v Lipsku)
k tématu „Stát a církev“ (26.–29. října 2009, Lipsko) a konference s mezinárodní účastí k
tématu „Smysl a význam textu v křesťanské tradici – Dekalog“ (20. listopadu 2009 v Praze). Zde
přednesené příspěvky budou publikovány v časopise Studie a texty ETF v roce 2010.
Podobně jako v předchozích letech bylo pro řešitelský kolektiv uspořádáno jednodenní interní
sympozium v rámci výjezdního zasedání akademických pracovníků fakulty (12. – 14. června
2009 v Prosečnici).

4.2

Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze

Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze (dále: CBS) je platformou 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
webstránce http://www.etf.cuni.cz/cbs).
Zpráva o činnosti CBS za rok 2009 je přílohou této zprávy.

4.3

Výzkumné centrum

Výzkumné centrum biblistiky (LC538) je navázáno na Centrum biblických studií. Jeho činnost,
poskytuje zejména možnost pracovního zapojení doktorandů do výzkumných projektů formou
částečných pracovních úvazků.
V roce 2009 byla schválena žádost o prodloužení působnosti Výzkumného centra na rok 2010.
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Vědecké projekty a granty

V roce 2009 byli akademičtí pracovníci a studenti ETF řešiteli celkem 14 vědeckých projektů
podporovaných grantovými agenturami a institucemi na podporu vědy a výzkumu (l×
Výzkumný záměr MŠMT, l× Výzkumné centrum MŠMT, 2× projekt GAČR, 6× projekt
GAAV, 1× projekt GAUK a 3× rozvojový projekt MŠMT). Kromě toho se pracovníci i
doktorandi ETF podíleli na řadě dalších tuzemských i zahraničních projektů jako
spolupracovníci.
4.4.1 Nové granty (zahájené roku 2009)
Poskytovatel

Evidenční číslo

Název projektu

Řešitel

Doba
trvání

GAAV

KJB901830902

Hermeneutika liturgické tradice
Jednoty bratrské

T. Landová

20092011

GAAV

KJB901830904

Úloha církví v národním životě
Libanonu. Teologické
hodnocení církevně-politického
vývoje.

M. Šlajerová

20092011

GAAV

IAA901830902

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

J. Mrázek

20092011

MŠMT

7a)

Podpora mladých absolventů

J. Halama

2009

MŠMT

1c)

Stipendijní pobyty

V. Fritzová

2009

MŠMT

1

Přístrojové vybavení a
zabezpečení ETF UK

J. Mrázek

2009

4.4.2 Dřívější granty (ukončené v roce 2009 nebo pokračující)
Poskytovatel

Evidenční číslo

Název projektu

Řešitel

Doba
trvání

J. Just

401/08/P544

Bratrská biskupská sídla jako
komunikační centra nekatolické
opozice mezi Majestátem a
českým povstáním

20082010

J. Dušek

GAČR

401/07/P454

Kritická analýza nových
epigrafických nálezů k dějinám
Samaří od 4. stol př. K do 1.
stol po K.

20072009

IAA801830801

Josef Lukl Hromádka (18891969) a český protestantismus v
letech 1945-1989

P. Morée

GAAV

20082011

GAAV

A901830701

Rétorika - společný fenomén
raně křesťanské literatury

J. Lukeš

20072009

GAČR
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GAAV

IAA901830702

Hermeneutika narativních a
právních textů Starého zákona

P. Sláma

20072009

57908

"Bůh je král", výstavba
metaforického významu v
žalmech

I. Procházková

GAUK

20082010

MŠMT

LC538

Výzkumné centrum – Centrum
biblistiky

P. Pokorný

20052010

M. Prudký

20052011

MSM21620802

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

MŠMT

4.5. Účast v mezinárodních a republikových vědeckých projektech
Nejdůležitějšími projekty mezinárodní a naduniverzitní spolupráce, na nichž se akademičtí
pracovníci ETF v roce 2009 podíleli, jsou:
•

Synchronní literární metody v biblistice – spolupráce se 14. jednotkou (teologie-filozofie)
univerzity Dortmund (doc. J. Mrázek).

•

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,
prof. W. Oerter), Humboldt Universität, Berlin (Výzkum a interpretace textů z Nag
Hammádí).

•

Aramejská epigrafika – edice samařských nápisů (Dr. Jan Dušek), École biblique et
archéologique française, Jeruzalém; Katolický Institut, Paříž; Institut semitských studií na
Collège de France, Paříž.

4.6

Účast akademických pracovníků v práci jiných vědeckých institucí,

odborných společnostech a grémiích
4.6.1 Instituce tuzemské
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.)
Centrum biblických studií, ředitel prof. ThDr. P. Pokorný, 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.
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Časopis AKTA (vydává FF ZČU Plzeň) – (člen redakční rady doc. P. Hošek)
časopis Církevní dějiny (členka redakční rady doc. I. Noble)
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, členové redakční rady
prof. J. S. Trojan, prof. M. Balabán )
časopis Protestant, nezávislý evangelický měsíčník (členové redakční rady ThDr. P. Keřkovský,
Mgr. J. Dus, Th.D.)
časopis Psychosom (členka redakční rady B.Baštecká, Ph.D.)
časopis Reflexe (člen redakční rady prof. L. Hejdánek)
časopis RELIGIO (členové redakční rady prof. M. Balabán, prof. P. Pokorný)
časopis Teologická reflexe (redaktor doc. J. Halama, členové redakční rady prof. M. Balabán,
prof. J. Štefan, doc. M. Prudký, doc. J. Mrázek, prof. P. Filipi, prof. L. Karfíková,
doc. M. Wernisch)
časopis Theologia (člen redakční rady Mgr. J. Dus, Th.D.)
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 (členové prof. L. Karfíková a Mgr. J. Dus, Th.D.)
Česká platónská společnost (členka doc. L. Karfíková)
Česká společnost pro studium náboženství (členové prof. M. Balabán, prof. P. Pokorný, doc. M.
Prudký)
Českomoravská komise pro srovnávací církevní dějiny (členové prof. N. Rejchrtová,
Dr. P. Morée)
Českomoravská psychologická společnost (členka B. Baštecká, Ph.D.)
Český ekumenický komentář (CBS) – člen ediční rady J. Roskovec, Th.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)
Ekumenická rada církví v ČR (člen komise pro mezináboženský dialog doc. P. Hošek)
Folia historica bohemica (Historický ústav AV ČR) – členka redakční rady prof. N. Rejchrtová
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (vedoucí pracovní skupiny B.Baštecká,
Ph.D.)
Grantová agentura AV ČR (člen oborové rady Mgr. J. Dus, Th.D.)
Grantová agentura UK, sekce společenské vědy (členové prof. L. Karfíková a J. Dušek, Ph.D.)
Jednota klasických filologů (členové PhDr. M. Přecechtělová, prof. P. Pokorný)
Nadace Divoké husy (předseda Dr. P. Morée)
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Nadace Komensky Institute of Prague (člen správní rady doc. P. Hošek)
Nadace Světový étos – centrum Prokopios (členové správní rady doc. P. Hošek,
Mgr. M. Vaňáč)
Oborové rady PDS na CMTF UP v Olomouci (členové doc. L. Karfíková a doc. M. Prudký)
Oborové rady PDS filosofie a religionistika na FF UK (členka doc. L. Karfíková)
Oborová rada PDS lékařská etika 1. LF UK (člen doc. J. Halama)
Oborová rada PDS filozofieFF ZČU Plzeň (člen doc. P. Hošek)
Oborová rada PDS filozofie/religionistika FF Uni Pardubice (člen doc. P. Hošek)
Oborová rada PDS teologie TF JČU (člen doc. M. Prudký)
Oborová rada PDS judaistika UK HTF (členové doc. M. Prudký a P. Sláma, Th.D.)
Oborová rada systematické teologie a křesťanské filozofie CMTF UP (člen prof. P. Filipi)
OIKOYMENH, Praha (členové ediční rady prof. L. Hejdánek, prof. L. Karfíková,
prof. J. S. Trojan, prof. M. Balabán)
Rada vlády ČR pro lidská práva (člen Dr. P. Morée)
Rafae, o.s. (odborná garantka B.Baštecká, Ph.D.)
Remedium Praha, o.s. (odborná garantka supervizních výcviků B. Baštecká, Ph.D.)
Římský klub, česká pobočka (člen 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 (místopředseda doc. P. Hošek, členové výboru., prof. P. Pokorný, P.
Sláma, Th.D., doc. M. Prudký)
Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů (člen výboru doc. P. Hošek)
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. a doc. J. Halama)
Učená společnost ČR (členové prof. L. Hejdánek, prof. P. Pokorný)
Vědecká rada FF ZČU Plzeň (člen doc. P. Hošek)
Vědecká rada HTF UK (člen prof. P. Filipi)
Vědecká rada CMTF UP (prof. L. Karfíková a doc. M. Prudký)
Vědecká rada KTF UK (člen prof. J. S. Trojan)
Vědecká rada UK (členové doc. I. Noble a prof. P. Pokorný, čestný člen 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)
Arbeitskreis "Studium in Israel", SRN (člen kuratoria doc. M. Prudký, člen pracovního výboru
P. Sláma, Th.D.)
Association Internationale Bible et Informatique, Maredsous, Belgie (člen doc. M. Prudký)
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Center of Theological Inquiry, Princeton (člen prof. P. Pokorný)
European Association for Biblical Studies (členové: doc. M. Prudký, J. Duše, Ph.D.)
Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie, Freiburg (členka prof. L. Karfíková)
European Ethics Network, Belgie (členové: prof. J. S. Trojan a doc. J. Halama)
Gesselschaft 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)
Journal for the Graeco-Roman Christianity and Judaism, Los Angeles (člen redakční rady prof.
P. Pokorný)
Luther-Gesellschaft, Lipsko (národní redaktor doc. M. Wernisch)
Schleiermacher-Gesellschaft e.V., Halle (člen J. Kranát, Ph.D.)
Societas Oecumenica (prezidentka doc. I. Noble, člen prof. J. Štefan)
Société d´études samaritaines (člen J. Dušek, Ph.D.)
Society for Jewish and Biblical Studies in Central Europe (člen sekce „Ancienit 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.)
Spiritual Directors Europe (členka doc. I. Noble)
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, prof. J. Štefan)
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Publikační činnost fakulty

Fakulta vydává tři vědecké časopisy:
1. Communio viatorum (ISSN 0010-3713) – cizojazyčný čtvrtletník;
2. Teologická reflexe (ISSN 1211-1872) – časopis v češtině, s cizojazyčnými sumáři;
3. Studie a texty Evangelické teologické fakulty (ISSN 1802-6818) – časopis v češtině,
s cizojazyčnými sumáři.
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 transformací z dřívější neperiodické sborníkové edice, nadále vychází s půlroční
periodicitou podle standardů recenzovaných vědeckých časopisů.
Podrobné informace (složení redakčních rad, obsahy ročníků, abstrakta, informace pro autory a
fulltextové prezentace starších ročníků) uvádějí příslušné weby časopisů:

4.8

•

http://www. etf. cuni. cz/cv/

•

http://www. etf. cuni. cz/tref/

•

http://www. etf. cuni. cz/sat/
Publikační činnost pracovníků fakulty

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).
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Knihovna – centrum vědeckých informací

Knihovna 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
počet odebíraných titulů periodik
registrovaných čtenářů
dokumentů zapůjčených mimo knihovnu v rámci MVS
dokumentů vypůjčených z jiné knihovny
Celkový počet výpůjček
rešerše a bibliografie zpracované knihovnou
vzdělávací a výchovné akce pro uživatele
počet míst ve studovnách
pracovníci knihovny – úvazků celkem

5.2

137 188 (přírůstky za rok 2009: 2295)
199
2853
220
66 (převážně z UB v Tübingen)
31 125
2
4
55
5,9

Doplňování a dostupnost informačních fondů

Jako i v minulých letech probíhalo doplňování knižního fondu plynule díky systému
financování navazujícímu na výzkumné záměry, granty, specifický výzkum. Část fondu byla
rozšířena také díky nadaci HEKS, čtenářskými dary a věnovaným knihovním celkům (prof.
Vymětal, pozůstalost po prof. Smolíkovi – zpracování ještě není zcela dokončeno).
Knihovna se i nadále podílí na spolupráci se Souborným katalogem UK, národním katalogem
Caslin (předávání záznamů) a souborem autorit Národní knihovny.
Dále pokračuje zanášení 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. Pokračuje i převádění zvukových záznamů
vybraných přednášek pronesených v minulosti na půdě ETF UK do digitální podoby.
Pokračujeme v doplňování digitálního portálu k multimediálním elektronickým informačním
zdrojům www.catharina.cz spolu s dalšími teologickými fakultami a fakultou filozofickou.

5.2.1 Nově předplacené databáze v roce 2009
• ebrary - Philosophy, Religion, Classical Studies
Databáze ebrary s kolekcemi Religion, Philosophy and Classics nabízí prostřednictvím
svých vlastních nástrojů "ebrary Reader" a "ebrary InfoTools" plné texty knih z oborů
teologie, náboženství, filozofie a klasická studia.
•

Oxford Scholarship Online - Philosophy, Religion, Classics
Kolekce elektronických knih nakladatelství Oxford University Press z oboru
politologie, filozofie a náboženství, knihy z kolekce ekonomika a finance jsou přístupné
pouze v podobě abstraktů. Fakulta má zpřístupněné obory – Philosophy, Religion,
Classical Studies

•

Atla Historical Monographs Collection – Series 1
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Kolekce 30 000 klasických teologických děl z 16.-19. stol v elektronické podobě
z amerických teologických knihoven
Od roku 2010:
•

PIO a PAO – univerzita se zřekla předplatného, fakulta nově bude zpřístupňovat
z vlastních zdrojů.

5.2.2 Pokračující předplatné
• ATLA/ATLAS – nyní plně přes webové rozhraní
•

Philosophers´ Index

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 (tzv. vzdálený přístup; viz: http://web. etf. cuni. cz/ETFLIB-51. html).

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 pod vedením PhDr. Barbory Drobíkové poskytuje školení v oblasti knihovnické
informační gramotnosti pro zájemce z řad studentů i pedagogů fakulty.
V lednu proběhl kurz efektivního čtení pod vedením PhDr. Richarda Papík, Ph.D. v rámci
řešení projektu Vztah člověk-počítač v humanitních vědách, který byl řešen za spoluúčasti
knihovny UK ETF.
V dubnu B. Drobíková za UK ETF přednesla přednášku pro vysokoškolské knihovníky v rámci
klubu VŠ klub SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) o problematice zpracování
elektronických informačních zdrojů do knihovních katalogů.
V průběhu jara probíhaly individuální kurzy práce s elektronickými informačními zdroji pro
vyučující fakulty. Vyškoleno bylo 12 vyučujících.
V červenci se stala knihovna významným koordinátorem konsorcia pro předplácení oborových
elektronických informačních zdrojů v rámci programu INFOZ MŠMT- projekt Litterae ante
portas. Projekt byl přijat. B. Drobíková je spoluřešitelkou.
Během podzimu knihovna uspořádala několik seminářů školení práce s elektronickými
informačními zdroji speciálně pro studenty kombinovaného studia.
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6. Zahraniční styky
6.1. Studijní pobyty pedagogů v zahraničí – v rámci meziuniverzitních dohod
ThDr. Ladislav Beneš
- badatelský pobyt, Univerzita Heidelberg, Německo, 1. – 12.9.2009
Filip Čapek, Th.D.
- badatelský pobyt, Univerzita Heidelberg, Německo, 9. – 14.11.2009
doc. Martin Wernisch
- badatelský pobyt, Univerzita Wien, Rakousko, 23.3. – 4.4.2009

6.2. Přednáškové a jiné pobyty pedagogů v zahraničí
ThDr. Ladislav Beneš
- účast na 6. kongresu „Südostmitteleuropäischer Fakultätentag“ (SOMEF) na téma tématu Die
Bibel als Herausforderung von Kirchen und Gesellschaft., Sibiu, Rumunsko, 9.–12.7. 2009
- účast na symposiu Internationales Bugenhagen-Symposium: „Bibelwort und Kanzelsprache –
Homiletik und Hermeneutik im Dialog“. Pořádá „Atelier Sprache e.V.“, Braunschweig,
Německo, 8.-11.10.2009
- účast na mezinárodním sympopsiu Theologische Tage in Leipzig v rámci 600. výročí
založení university v Lipsku; příspěvek na téma:„Perspektivy církve v 21. století“, Lipsko, 26.29.10. 2009
Filip Čapek, Th.D.
- přednáškový pobyt v rámci programu Erasmus-LLP , přednášky: „Archeologie versus
očekávání – Sonda do nejnovějšího archeologického bádání v Izraeli“, „ Nejnovější teologie
Starého zákona. 1997-2008“, „Postmoderní interpretace Starého zákona“, „Bible a
Archeologie“, příspěvek v rámci semináře „Dějiny Izraele“, EBF UK Bratislava, Slovensko,
23.-27.3.2009
Jan Dušek, Th.D.
- účast na konferenci konané na Univerzitě Pázmány Péter; pořádala společnost Society for
Jewish and Biblical Studies in Central Europe, úvodní přednáška na téma „Are the Samaritans
Strangers for the Judaeans?“; 1.-2.2. 2009, Piliscsaba, Maďarsko
- studijní pobyt v knihovně BOSEB (Bibliothèque Oecuménique et Scientifique d’Etudes
Bibliques) na pařížském Katolickém Institutu a knihovny Institutu semitských studií na Collège
de France; Paříž, 7.-12.6. 2009
- studijní pobyt na École biblique et archéologique française, práce na monografii Aramaic and
Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria in the Hellenistic Period; Jeruzalém, Izrael,
5.-20.7.2009
- účast na mezinárodní konferenci European Associacion for Biblical Studies, přednáška
„Paleography of the Aramaic Inscriptions from Mt. Gerizim“, kterou proslovil v sekci
„Samaritan Studies“, Lincoln, Velká Británie, 26.-30. 7. 2009
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- studijní pobyt v knihovně Bibliothèque Oecuménique et Scientifique d’Etudes Bibliques na
pařížském Katolickém Institutu, práce na kolektivní monografii o písemnictví starověkého
předního Východu, Paříž, 2.-6.11. 2009
prof. ThDr. Pavel Filipi
- účast na zasedání „Osteuropatage“ švýcarských církví, pozvání od HEKS, přednáška
„Diakonie in Tschechien“ v Bernu 17.1., Curych, Bern, Švýcarsko, 15.-19. 1. 2009
- účast v pracovní skupině k přípravě programu Kirchentagu 2009, Berlín, Německo, 27. 2.
2009
- přednáškový pobyt na Kirchentagu, 23.5. přednáška na téma: Wo kommst du her, und wo
willst du hin? na text Genesis 16., Brémy, Německo, 21.-24. 5. 2009
- přednáškový pobyt v Bad Alexandersbad, přednáška: „Vom Prager Frühling zum Prager
Herbst“ v rámci akcí SR CČE k výročí 17. listopadu 1989, 15.-16. 10.2009
Ing. Mgr. Ondřej Fischer
- odborná stáž na Evangelische Jugendhilfe Verein e.V., Berlin, Německo, 2. - 28.11.2009
doc. ThDr. Jindřich Halama
– účast na mezinárodní teologické konferenci “Concepts of Freedom”, pořadatelé Universita
Heidelberg a EK in Baden, Düsseldorf, 15. – 18. 1.2009
- účast na zasedání pracovní skupiny „GEKE“ (Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in
Europa), Mnichov, 26. 1.2009
- účast na výroční konferenci Gesellschaft für evangelische Theologie, Evangelische
Akademie Hofgeismar, Německo, 16.- 18. 2.2009
- účast na pracovní konferenci „GEKE“ (Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in
Europa), Gallneukirchen, Rakousko, 11. – 14. 4.2009
- účast na výroční konferenci Rat der GEKE, Ženeva, 1.- 4. 10.2009
- účast na zasedání pracovní skupiny „GEKE“ (Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in
Europa), Mnichov, 2.12.2009
doc. Pavel Hošek, Th.D.
- účast jako vicepresident ICCJ Czech Republic na mezinárodním setkání Intercultural
journey with Mosaiky o.s. Platform Dialogue, Instanbul, Turecko, 25.-30. 6. 2009
- účast jako vicepresident ICCJ Czech Republic na mezinárodní konferenci International
Council of Christians and Jews, Berlin, Německo, 5.-9. 7. 2009
- účast jako vicepresident ICCJ Czech Republic na Simchat Tora v synagoze v Kolíně na
Rýnem, Německo, 10.-11. 10. 2009
- série prednášek na téma „Skandal partikularity“ na Bilingvalnom Gymnasiu C. S. Lewise,
Bratislava, Slovensko, 27.-28. 11. 2009
Jan Kranát, Ph.D.
- účast na mezinárodní konferenci Schleiermacher-Gesellschaft, „Schleiermacher,Aufklärung
und Juden“, Halle, Německo, 15.-18.3.2009
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- badatelský pobyt na Friedrich-Alexander Universität Erlangen, Německo, 31.8.-4.9.2009
- účast na mezinárodním symposiu Schleiermacher-Gesellschaft, „Schleiermachers Begriff der
Geschichte“, Wittenberg, Německo, 1.-4.10.2009
Dr. Peter Morée
- účast na mezinárodní konferenci „Theologische Tage: Staat und Kirche“, Lipsko, Německo,
26. – 29.10.2009
doc. Ivana Noble, PhD.
- účast na mezinárodní „Evropská konferenci o duchovním doprovázení“, pořadatel: Spiritual
Directors Europe, Bahlwille, Holandsko, 11.-17.3. 2009
- účast na mezinárodní konferenci „International Colloquium on Religion and Viloence“,
aktivní účast ve workshopu „Mimesis and Reconstructing of Europe“, Londýn, Velká Británie,
4.-10. 7.2009
- účast na mezinárodní konferenci „Amsterdam 400“, Holandsko, 23.-26. 7. 2009
- účast na mezinárodní konferenci “Rozpoznávat stvoření v roztříštěném světě” " Leuven
Encounters in Systematic VII, Lovaň, Belgie, 28.10. – 1.11. 2009
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
- přednáška „Bible and Culture“ na otevření výstavy Czech Bible Through the Centuries,
Brusel, Belgie, 2. 2.2009
- přednáška „Jesus´ Proclamation of the Kingdom of God and its Dealyed Coming“ (Ježíšova
zvěst o království Božím a jeho odložený příchod) na mezinárodním semináři 3rd Session of the
Princeton- Prague Biennale for Jesus Research, 24. 5.2009
- účast na výročním zasedání Studiorum Novi Testamenti Societas, spolu s I. Gruenwaldem
(Tel Aviv), předseda sekce: Tradice o Ježíšovi, Vídeň, Rakousko, 4. – 7. 8. 2009
- účast na symposiu: The Letter of Mara bar Serapion in Context (Dopis Mary bar Serapiona v
kontextu), dne 12. 12. přednáška: Jesus as ever-living Lawgiver in the Letter of Mara bar
Serapion (Ježíš jako stále živý zákonodárce v listu MbS),– Utrecht, Nizozemí, 10. - 12.12.2009
doc. ThDr. Martin Prudký
- účast na mezinárodní konferenci „International Meeting, Society for Biblical Literature,
aktivní účast při prezentaci nové encyklopedie: H. Spieckermann, Ch.-L. Seow, H.-J. Klauck, P.
Mendes-Flohr, and E. Ziolkowski (eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception. Vol. 1: A
(Aleph) - Anthropology, Berlin / New York: de Gruyter 2009 , 30.6. – 4.7.2009
- účast a reprezentace ETF na sympoziu pořádaném k poctě paní Dr. Hebe Kohlbrügge při
příležitosti jejích 95. narozenin, pořadatel: nadace Stichting kerkelijke gemeente opbouw in
Oost-Europa, Utrecht, Nizozemí, 3. – 5.4.2009
- účast na mezinárodní konferenci „Human Flourishing“, aktivní účast v části programu
„Response to Presentation I. (Sources), jednání o spolupráci na společných projektech
v oblasti biblické teologie, zvl. starozákonního výzkumu, v oblasti historického výzkumu
židovsko-křesťanských vztahů, v oblasti akademické mobility, PThU Kampen, Amsterdam,
Nizozemí, 7. – 10.6.2009
- účast na mezinárodní konferenci „Theologische Tage: Staat und Kirche“, Lipsko, Německo,
26. – 29.10.2009; přednáška: Königtum in Israel aus kritischer Sicht der deuteronomischen
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Texten (Koncept království v Izraeli v kritickém podání deuteronomistických textů), Lipsko
27.10.2009.
Jan Roskovec, Th.D.
- účast na 6. kongresu „Südostmitteleuropäischer Fakultätentag“ (SOMEF) na téma tématu Die
Bibel als Herausforderung von Kirchen und Gesellschaft., Sibiu, Rumunsko, 9.–12.7. 2009
- účast na symposiu k 75. výročí přiznání statutu fakulty Evajelické bohoslovecké fakultě
Univerzity Komenského v Bratislavě, Bratislava, Slovensko, 30.9 – 1.10.2009
Petr Sláma, Th.D.
- účast na konferenci Geschichte Israels und neuere Archeologie, vedení workshopu
„Metodologie: Textliche und nichttextliche Quellen“, Hofgeismar, Německo, 2.-4.1. 2009
- studijní pobyt související s publikačními výstupy grantového projektu „The Hermeneutics of
Narrative and Legal Texts of the Old Testament“ Oxford, Velká Británie, 9. – 19.9. 2009
prof. ThDr. Jan Štefan
- účast na zasedání Gesellschaft für Evangelische Theologie, Hofgeismar, Německo, 16.-18.2.
2009
- účast na mezinárodní konferenci „Theologische Tage: Staat und Kirche“, Lipsko, Německo,
26. – 29.10.2009
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6.3. Přednášky a další akce akademických pracovníků se zahraniční účastí v ČR
ThDr. Ladislav Beneš
– účast na semináři generálních tajemníků LWB a WARC na ETF, přednáška na téma: „Dialog
mezi luterskou a reformovanou tradicí“, 15.5.2009
- účast na mezinárodním symposiu „Smysl a význam textu v křesťanské tradici - Dekalog“,
přednáška „Dekalog v kázání a vyučování církve“, ETF, 19.-22.11.2009
- organizace semináře s prof. Günterem Gassmannem (někdejší ředitel Komise Faith and Order
SRC v Ženevě) v rámci výuky ekumenické teologie, ETF, 1.12.2009
Filip Čapek, ThD.
- účast na mezinárodní konferenci „The Hermeneutics of Narrative and Legal Texts of the Old
Testament“, přednáška “David´s Ambiguous Testimony”, ETF, 20. -21.4.2009
Jan Amos Dus, Th.D.
- účast na konferenci Apoštol Pavel a Písmo, přednáška „Apoštol Pavel v listech Ignatia
Antiochejského“, Olomouc, 4.6.2009
- účast a moderování bloku na konferenci „Colloquium Dionysiacum“ věnované dílu Dionýsia
Areopagity, ETF, 30.-31.10. 2009
– organizace + účast na semináři nizozemského teologa Nico ter Lindena: „Od exegeze ke
kázání“, ETF, 21.10.2009
Jan Dušek, Th.D.
- účast na mezinárodní konferenci „ XVII. Colloquium Biblicum“, úvodní přednáška
„Samaritan Pentateuch at Qumran? – an unpublished fragment“, ETF, 15.-18. 4. 2009
- účast na mezinárodní konferenci „Historický Ježíš“, AV Praha, 22.-24. 4. 2009
prof. ThDr. Pavel Filipi
- přijetí + organizace přednáškového pobytu prof. dr.G. Gassmanna, překlad jeho přednášky
v kolokviu Ekumenické teologie, jednání o jeho dalším pedagogickém působení na ETF, 1.12.
2009
- účast na mezinárodním semináři „Ekumenismus v ČR a jeho budoucnost“, přednáška
„Ekumenismus v ČR – výzvy a úskalí“, akce byla pořádána ve spolupráci s ERC v ČR, ETF,
4.12.2009
doc. ThDr. Jindřich Halama
- účast na mezinárodním symposiu „Smysl a význam textu v křesťanské tradici - Dekalog“,
přednáška „Dekalog v evangelické etice dvacátého století“, ETF, 19.-22.11.2009
Ota Halama, Th.D.
- účast na mezinárodním symposiu „Smysl a význam textu v křesťanské tradici - Dekalog“,
přednáška „Interpretace Dekalogu v českých dějinách církve“, ETF, 19.-22.11.2009
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doc. Pavel Hošek, Th.D.
– účast na mezinárodním symposiu „Smysl a význam textu v křesťanské tradici - Dekalog“,
přednáška „The Influence of Decalogue on Hans Küngs Project of Global Ethic“, ETF, 19.22.11.2009
- přednáška Islám a křesťanství na slavnostním večeru pořádaném nadací Mosaiky o.s. Platform
Dialogue, Praha, 7. 1. 2009
- přednáška na svátku Tu bi-svat, Konzervativní židovská obec Praha, 8. 2. 2009
prof. Lenka Karfíková
- účast, příprava a organizace mezinárodní konference „Colloquium Dionysiacum“ věnované
dílu Dionýsia Areopagity, přednáška „Der Alte der Tage“. Gott als Zeit nach DDN 10,2-3 vor
dem Hintergrund des platonischen Parmenides, ETF, 30.-31.10. 2009
Jan Kranát, Ph.D.
- účast, příprava a organizace mezinárodní konference „Colloquium Dionysiacum“ věnované
dílu Dionýsia Areopagity, ETF, 30.-31.10. 2009
Doc. ThDr. Jiří Mrázek
- účast na mezinárodním symposiu „Smysl a význam textu v křesťanské tradici - Dekalog“,
přednáška „Recepce Dekalogu v Matoušově evangeliu“, ETF, 19.-22.11.2009
doc. Ivana Noble, Th.D.
- účast na mezinárodním pracovním setkání teologů a náboženských pedagogů:
„Proč hlásat evangelium v nábožensky pluralitní společnosti?“, přednáška “Konverze
v nábožensky pluralitní společnosti“, České Budějovice, 27.-28.2. 2009
- účast + organizace studentské konference s mezinárodní účastí na téma „Konverze“
ve spolupráci s Historickým ústavem MU Brno, ETF, 27.-28.4.2009
prof. ThDr. Petr Pokorný
- účast na symposiu „Feminismus – jedna z doznívajících mód západu?“ (ČKA) přednáška
„Role ženy v Novém zákoně“, Praha, 18. 2.2009
- přednáška „Historický Ježíš“, v rámci pastorální konference ČCE, Brno, 10. 3.2009
- přednáška „Jesus´ Expectation of the Kingdom of God and Post-Easter Eschatology (Ježíšovo
očekávání království Božího a povelikonoční eschatologie) v rámci mezinárodní konference
„Historický Ježíš“, AV ČR, 22. -24.4.2009
- účast na symposiu „Evropského hnutí v ČR) „Bratrství: lék pro evropskou společnost“,
příspěvek: „Volnost – rovnost bratrství“ (European values), Praha, 15. 5. 2009
- přednáška „Otázka historického Ježíše“ na otevření výstavy Česká bible v průběhu staletí,
Liberec, 19. 10. 2009
- účast na konferenci Senátu ČR na téma Otázka české vzdělanosti: příspěvek v rámci bloku:
Účel vysokoškolského vzdělání, Praha, 14. 10.2009
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- přednáška „Naděje církve v dobách krize“ v rámci sborového dne ČCE, Boskovice,
25.10.2009
- přednáška „Křesťanské vyznání dnes“ (ČKA), Prostějov, 8. 11. 2009
doc. ThDr. Martin Prudký
- účast + pořadatel mezinárodního symposia „XVII. Colloquium biblicum“ na téma
„Aufschreiben und Vorlesen – hermeneutische Aspekte der Verschriftlichung des
Gotteswortes“, přednáška «So sagt der Herr» und/oder «wie geschrieben ist»: Argumentieren
mit dem Gotteswort in der Schrift, ETF, 15. – 18.4.2009
- účast na mezinárodní konferenci „The Hermeneutics of Narrative and Legal Texts of the Old
Testament“, přednáška “The function of direct speech in Narrative exemplified on Gen 22.”,
ETF, 20. -21.4.2009
- účast + pořadatel mezinárodního symposia „Smysl a význam textu v křesťanské tradici Dekalog“, přednáška „Dekalog v biblické teologii“, ETF, 19.-22.11.2009
Jan Roskovec, Th.D.
- účast na mezinárodním symposiu „Smysl a význam textu v křesťanské tradici - Dekalog“,
přednáška „The Impact of Decalogue in the Writings of Apostle Paul“, ETF, 19.-22.11.2009
Petr Sláma, Th.D.
- účast + pořadatel mezinárodní konference „The Hermeneutics of Narrative and Legal Texts of
the Old Testament“, přednáška „History, Narrative, and Old Testament Theology“,(21.4.), ETF,
20. -21.4.2009
Mgr. Martin Vaňáč
- účast na mezinárodním semináři „Ekumenismus v ČR a jeho budoucnost“, přednáška
„Římskokatolická církev a ekumenismus – zamyšlení nad současnou situací“, akce byla
pořádána ve spolupráci s ERC v ČR , ETF, 4.12.2009
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6.4. Přednáškové a jiné pobyty akademických pracovníků ze zahraničí na ETF

6.4.1 krátkodobé přednáškové pobyty rámci Centra biblických studií
15.10.2009 - prof. dr. Ch. Oikonomou z Aristotelovy univerzity v Tesalonice, Řecko,
přednáška „St. Paul: From Jewish Introversion to His Ecumenical Mission“ (Apostle Paul
according to the Acts of Apostles)

6.4.2 přednáškové a jiné pobyty jednotlivých zahraničních hostů
21.4.2009 – prof. John Barton, Oxford, Velká Británie, konvokační přednáška „Law and
Narrative in the Pentateuch“
27.-28.4.2009 - dr. Gesa Thiessen, Milltown Institute, Dublin, Irsko, účast na studentské
konferenci na téma „Konverze“ pořádané v rámci výuky oboru Teologie křesťanských tradic
4. - 5.5.2009 – prof. dr. Siegfried Kreuzer, Wuppertal, Německo, konvokační přednáška „
Die Septuaginta – hebräische Wahrheit in griechischem Gewand“, přednáškový pobyt v rámci
výuky na katedře Praktické teologie, dohoda LLP-Erasmus
25. -29.5.2009 – prof. Kjell Olav Sannes, University of Oslo, přednášky v rámci výuky na
katedře Systematické teologie, dohoda LLP-Erasmus, garant doc. ThDr.Petr Macek
8. – 10.6.2009 – prof. Jostein Adna, School of Mision and Theology, Stavanger, Norsko,
pracovní návštěva, jednání o uzavření dohody LLP-Erasmus, garant dr. Jan Roskovec
3.-9. 10.2009 - hostovská návštěva Marieke Maes (FONTES College, Amsterdam)
přednáška a seminář: Hermeneutika svědectví u Paula Ricoeura, pořádáno v rámci výuky
oboru Teologie křesťanských tradic
21.10.2009 – dr. Nico ter Linden, Amsterdam, Nizozemí, přednáška „From exegesis to
preaching“
26.11. – 2.12.2009 – prof. Günther Gassmann, Bonn, Německo, přednáška a konzultace
v rámci semináře a výuky na katedře Praktické teologie
4.12.2009 – prof. Franz Segbers, Německo, přednáška „ Ekumenismus a globalizace“ v rámci
semináře „Ekumenismus v ČR a jeho budoucnost“, akce byla pořádána ve spolupráci s ERC v
ČR
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6.4.3 přednášky v rámci mezinárodních konferencí pořádaných na ETF
zahraniční hosté a příspěvky na XVII. Colloquiu biblicu na téma „Aufschreiben und
Vorlesen – hermeneutische Aspekte der Verschriftlichung des Gotteswortes“, 15. – 18.4.2009
- Martin Prudký – «So sagt der Herr» und/oder «wie geschrieben ist»: Argumentieren mit dem
Gotteswort in der Schrift
- Karel Deurloo – Das Buch im Tempel, der Tempel im Buch
- Paul Sanders – Argumenta ad Deum in Hittite, Mesopotamian and Israelite Prayers
- Klaas Spronk – Scribal Culture and the Book of Judges: An Evaluation of Karel van der
Toorn's Theory about the Making of the Hebrew Bible
- Joep Dubbink – Beamte und Schriftgelehrte: Schreibkultur in Esra-Nehemia
- Petr Chalupa – Erneuerung des Bundes in Neh 8–10?
- Thomas Römer – Von Maulwürfen und verhinderten Propheten: Hulda, Jeremia und das Buch
- Uwe F. W. Bauer – Ein Schriftbild zu 2 Kön 22,3-20
- Uwe F. W. Bauer – Schrift trinken – lesen lernen (Num 5,11-31)
- Veit Dinkelaker – Heilige Schrift auf Putz!? – Archaeologische Erinnerung an ein Phänomen
zwischen "Bileam" von Deir 'alla, Behistun und Achiqar von Elephantine
- Jan Dušek – Samaritan Pentateuch at Qumran? – An Unpublished Fragment
- Gerrit van Ek – ‘I adjure by the Lord to have this letter read to all the brethren’ (1 Thess 5:27)
– Why did Paul give this command?
- Edgar Kellenberger-Sassi – Aufschreiben und anders erzählen: Warum ist die griechische und
syrische Überlieferung von «Susanna im Bade» so pluriform?
- Bernd J. Diebner – Hat «Muhammad» verschiedentlich aus der Bibel abgeschrieben und setzt
er gelegentlich die Kenntnis bestimmter biblischer Texte voraus? :
Überlegungen zu eingen bemerkenswerten Textpassagen des Qur`an
- Tobias Schlichter – Die gescheiterte Integration? Der Beginn der römischen Herrschaft über
Ägypten und seine Folgen für die Juden Alexandriens
- Ivana Procházková – «In Salem is His lair, and His hidding place in Zion»: Royal Metaphors
in Psalm 76.
- Claudia Nauerth – Die traditio legis in der frühchristlichen Kunst: Wie der erhöhte Herr sein
novum mandatum den Repräsentanten der Kirche vermittelt
- Benedikt Hensel – Van Ruler über die Verhältnisbestimmung von AT und NT als
Voraussetzung für eine konsequente Verhältnisbestimmung von Kirche und
Izrael
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zahraniční hosté a přednesené příspěvky na mezinárodní konferenci „The Hermeneutics of
Narrative and Legal Texts of the Old Testament“, ETF, 20. - 21.4.2009
- John Barton (Oxford) “Orality and narratology”
- David Javornický (Prague) “Plot of the Old Testament narratives”
- Thomas Römer (Lausanne) “The Two Decalogues and the Mosaic mediation of the Law”
- Viktor Ber (Prague) “Nomos and narrative in Exodus”
- Bernd J.Diebner (Heidelberg) „Die Erzählung von Ruth in den Ketuvim des TaNaKh als
haggadisch-narrative und historisch-situative Kritik an der Halachah Dtn 23,47 in der Thorah“
- Jan Rückl (Lausanne) “Deuteronomy 12,20-28 and the Formation of the Pentateuch
- Joachim Vette
(Heidelberg) „Der letzte Richter? Methodische Überlegungen zur
Charaktergestaltung in 1Sam 11“
- Petr Chalupa (Olomouc) „Elemente der narrativen Analyse in der Hiskijas Erkrankung und
Genesung (2Kön 20)“
- Filip Čapek (Prague) “David´s Ambiguous Testimony”
- Juraj Bándy (Bratislava) “Cain and Abel: Interpretation of a myth”
- Martin Prudký (Prague) “The function of direct speech in Narrative exemplified on Gen 22.”
- John Barton (Oxford) “Law and Narrative in the Pentateuch”
- Daniel Slivka (Prešov) “Catholic Hermeneutics after Second Vatican Council”
- Joep Dubbink (Amsterdam) “Reality is highly overrated: God in language and reality in
Brueggemann’s Theology of the Old Testament”
- Petr Sláma (Prague) “The grid for diagnosing Old Testament Theologies”
zahraniční hosté a přednesené příspěvky na mezinárodní konferenci „ Historický Ježíš“,
oficiální název konference: „Třetí zasedání Bienále Ježíšovských studií Praha – Princeton“,
Akademie věd ČR, 22. -24.4.2009
Garanty konference byli prof. Petr Pokorný, ředitel Centra biblických studií AV ČR a UK, a
James Charlesworth, ředitel ústavu pro výzkum kumránských svitků (Dead Sea Scroll Institute),
z Teologického semináře v Princetonu, USA.
Přednesené příspěvky:
- H.-G. Bethge: Neuinterpretationen der Jesustradition in Codex Tsacos (Nové interpretace
Ježíšovské tradice v kodexu Tchacos)
- C. Breytenbach: From Mark´s Son of God to Jesus of Nazareth: a cul-de-sac? (Od „Syna
Božího“ v Markově evangeliu k „Ježíšovi z Nazareta“: slepá ulička?)
- J. Charlesworth: The Historical Jesus in the Fourth Gospel: A Paradigm Shift (Historický Ježíš
ve čtvrtém evangeliu: Posun paradigmatu)
- T. Fornberg: Mark 9:1 -- A Reference to the Transfiguration and/or the Parousia? (Marek 9,1
– Odkaz k Proměnění na hoře a/nebo k Parousii?)
- I. Gruenwald: Of What Are Jews Guilty: A New Answer (Matthew 27, 25) (Čím jsou Židé
vinní: Nový pohled na Mt 27,2)
- J. Klimeš: Jesus' gradual acceptation of an identity of suffering Messiah from the point of view
of psychology (Ježíšovo postupné přijímání identity trpícího mesiáše z pohledu
psychologie)
29 / 37

ETF UK

výroční zpráva 2009

- U. Luz: Jesus in den fruehchristlichen Briefen (Ježíš v raně křesťanských listech)
- P. Mareček: The Appearance of Jesus on the Road to Emmaus (Lk 24:13-35) Its Historicity
and Significance (Zjevení Ježíše na cestě do Emauz [Lk 24,13-35], jeho
historicita a význam)
- L. M. McDonald: Jesus Knowledge and Use of So-called Non-canonical Texts (Ježíš a použití
takzvaných nekanonických textů)
- A. Merz: Jesus and Mara bar Sarapion on possessions: a comparison (Ježíš a Mara bar
Sarapion o majetku: srovnání)
- M. Myllykoski: The Descent of the Spirit and the Voice of the Father. The Text of Mark 1:1011 and its Parallels (Sestoupení Ducha a zaznění hlasu Otce. Text z evangelia
podle Marka 1,10-11 a jeho paralely)
- P. Pokorný: Jesus´ Expectation of the Kingdom of God and Post-Easter Eschatology (Ježíšovo
očekávání království Božího a povelikonoční eschatologie)
- W. Pratscher: Die Jesustraditionen im 2. Clemensbrief (Ježíšovká tradice v Druhém
Klementově listě)
- M. Ryšková: Paulus und die Tradition der Jesusworte (Pavel a tradice Ježíšových výroků)
- G. Theissen: Historischer Jesus und kerygmatischer Christus (Historický a kerygmatický
Ježíš)
- E. Tsalampouni: Judas´ Death: a Case of Early Christian damnatio memoriae? (Jidášova smrt:
Případ damnatio memoriae v raném křesťanství?)
- V. Vitkovskiy: Hat Jesus historische Parallelen? Methodologische Erwaegungen (Existují k
postavě Ježíše Krista historické paralely? Metodologické úvahy)
- M. Wojciechowski: The Symbolic Acts of Jesus (Ježíšovy symbolické skutky)
zahraniční hosté a příspěvky přednesené na „Colloquium Dionysiacum“, Dionýsovská
konference, ETF, konference věnovaná dílu Dionýsia Areopagity, Praha, 30.-31.10. 2009
- Ysabel de Andia (Paris), La tradition mystique dionysienne
- Ari Ojell (Helsinki), The ethical significance of the divine names from Gregory of Nyssa to
Pseudo-Dionysius Areopagita
- Anniken Johansen (Oslo), Dionysius the Areopagite and the Origenist movement
- Emiliano Fiori (Bologna), The topic of mixture as philosophical key to the understanding of
the Divine Names
- Torstein T. Tollefsen (Oslo), The Doctrine of Creation according to Dionysius the Areopagite
- Ivan Christov (Sofia), The Two-Level Emanation of Divinity and the Plurality in Mystical
Vision
- Václav Němec (Praha), Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der
„gestuften Transzendenz“ bei Dionysios
- Lenka Karfíková (Praha), „Der Alte der Tage“. Gott als Zeit nach DDN 10,2-3 vor dem
Hintergrund des platonischen Parmenides
- Staale Johannes Kristiansen (Bergen), Iconic participation. Dionysius’ symbolic theology and
its relevance for the art historical discourse on interpretation of pictures
- Jaroslav Rytíř (Praha), Is there any idolatry of mind? From Marion’s to Dionysius’ theology
- Gorazd Kociančič (Ljubljana), The Name of God and the name of the Author
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zahraniční hosté a přednesené příspěvky na mezinárodním symposiu na téma „Smysl a
význam textu v křesťanské tradici - Dekalog“, ETF, 19.-22.11.2009, pořádáno při příležitosti
90. výročí založení Evangelické teologické fakulty
- Ladislav Beneš – „Dekalog v kázání a vyučování církve“
- Jindřich Halama – „Dekalog v evangelické etice dvacátého století“
- Ota Halama – „Interpretace Dekalogu v českých dějinách církve“
- Pavel Hošek – „The Influence of Decalogue on Hans Küngs Project of Global Ethic“
- Jiří Mrázek – „Recepce Dekalogu v Matoušově evangeliu“
-Tim Noble – „Telling It Like It Is“: Cecil B. De Mille and Krzysztof Kieslowski on the Ten
Commandments
- Martin Prudký – „Dekalog v biblické teologii: Text Desatera a jeho význam pro Bibli a její
teologii“
- Jan Roskovec – „The Impact of Decalogue in the Writings of Apostle Paul“

6.5. Jiné akce se zahraniční účastí organizované na ETF

- návštěva skupiny německých vikářů z Bádenské církve, pracovní jednání s proděkanem pro
zahraniční vztahy Janem Roskovcem, Th.D., 6.1.2009
- studijní pobyt a učitelů a studentů z Columbia Theological Seminary, Atlanta, USA, na
ETF v rámci mezifakultní spolupráce, garant zahr. odd., 8. - 13.1.2009
- pracovní návštěva Dr. Pirjo Hakala a Riika Halikka, Diakonia University of Applied
Sciences, Helsinki, Finsko, jednání o možnosti spolupráce na novém studijním programu „Joint
degree“, 23.1.2009
- pracovní návštěva p. Dagmar Adnouf, Theologische Fakultät, Humboldt Universität Berlin,
jednání na téma studentské mobility, ETF, 6.4.2009
- pracovní návštěva dr.Burkharda Paetzolda, zástupce Presbyterian Church of USA pro
střední a východní Evropu, 16. -17.4.2009
- setkání se zástupci nizozemské nadace Stichting kerkelijke gemeente opbouw in OostEuropa, Utrecht, koloquium jako poděkování a oslava dlouholeté spolupráce s nizozemským
farářem Hansem van der Horstem, 26. -30.4.2009
- setkání s generálními tajemníky Luterského světového svazu (LWF) a Avětové Aliance
Reformovaných Církví (WARC) v rámci mezinárodního semináře „Dialog mezi luterskou a
reformovanou tradicí“, hosté Dr. Ishmael Noko (LWF) , Dr. Setri Nyomi (WARC), akce byla
pořádána ve spolupráci se Synodní radou ČCE, 15.5.2009
- návštěva skupiny německých farářů z oblasti Hannoveru, vyslechli přednášku dr. Petera
Morée „Die Bömische reformation in der Geschichte“, ETF, 24.6.2009
- pracovní návštěva dr. Friedhelma Piepera z ústředí Landeskirche Hessen-Nassau, jednání o
další spolupráci, 13. – 15.9.2009
- pracovní návštěva dr. Andrease Hesse a členů HEKS (Švýcarsko) se skupinou (29 osob) ze
Schaffhausenu, 30.9.2009
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- výroční setkání Spolku přátel ETF (10. výročí založení ) v rámci mezinárodního symposia
pořádaného na ETF na téma „Smysl a význam textu v křesťanské tradici - Dekalog“, ETF, 19.22.11.2009

6.6. Studentská mobilita a zahraniční studenti v mgr. a dr. programech
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, ale také země bývalého východního bloku jako např. Slovensko,
Ukrajina atp.
Magisterské studium v oboru Evangelické teologie hodlají na naší fakultě absolvovat tito
zahraniční studenti: Slovensko – 4, Litva - 1,
V navazujícím magisterském studiu v oboru Křesťanská humanitární a pastorační práce diakonika studují tito zahraniční studenti: Slovensko – 1, Německo – 1,
V bakalářských oborech studují tito zahraniční studenti: Slovensko – 10, Ruská federace – 3,
Polsko – 1, Kazachstán – 2,
Počty zahraničních studentů doktorského programu jsou: Slovensko – 9, Libye – 1, USA – 1,
Ukrajina – 1.
Mobilita studentů v rámci univerzitních dohod, bilaterálních fakultních dohod, programu
CEEPUS, „free movers“ i v rámci programu LLP-ERASMUS na dobu 1-2 semestrů:
Zahraniční studenti na ETF

Studenti ETZF v zahraničí

Finsko

Německo

6

Finsko

2

1

Německo

13

Bělorusko

1

Velká Británie

11

Slovensko

3

Belgie

1

Maďarsko

1

Holandsko

1

USA

3

Francie

1

CELKEM:

22

Velká Británie

6

Belgie

1

Čína, Hong-Kong
CELKEM:

1
30

Jiná mobilita:
Studenti doktorského programu i magisterského ETF využívají v posledních letech také
možností dlouhodobých i krátkodobých studijních a badatelských pobytů, které jsou
financovány z Transformačních a rozvojových programů MŠMT ČR ve spolupráci se
zahraničním odborem RUK. Tyto pobyty probíhají zejména na univerzitách v zemích Evropské
Unie.
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1/ Transformační a rozvojové programy MŠMT ČR: celkem 8 studentů
1 student doktorského programu na UNI Amsterdam
1 student doktorského programu na UNI Erlangen
2 studenti doktorského programu na UNI Heidelberg
1 student doktorského programu na UNI Lausanne
2 studenti doktorského programu na UNI Leuven
1 student magisterského programu na UNI Heidelberg
2/ Dvě studentky ETF se zúčastnily mezinárodní konference „European Study Visit“ v rámci
mezifakultní spolupráce s Roehampton University, International Student Trust (Londýn, Velká
Británie), místo konání Poznaň, Polsko, 8.- 14.11.2009
Přehled aktualizovaných smluv ETF se zahraničními partnery v rámci programu LLPErasmus (Lifelong Learning Programme - Erasmus) v akademickém roce 2009/2010:
1/ Vrije Universiteit Amsterdam
2/ Univerzita Martina Béla Banská Bystrica
3/ Humboldt Universität Berlin
4/ Universität Bern
5/ Universität Bonn
6/ Univerzita Komenského Bratislava
7/ Reformed Theological University Debrecen
8/ Universität Dortmund
9/ Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
10/ Evangelische Fachhochschule Freiburg
11/ University of Glasgow
12/ Ruprecht-Karls Universität Heidelberg
13/ University of Helsinki
14/ Diaconia University of Applied Sciences (Diak)Helsinki
15) Heytrop College, University of London
16/ Universität Jena
17/ Protestant Theological University Kampen
18/ Christian-Albrechts Universität zu Kiel
19/ University of Leeds
20/ Universität Leipzig
21/ Katholieke Universiteit Leuven
22/ Evangelische Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg
23/ Johannes Gutenberg Universität Mainz

33 / 37

ETF UK

výroční zpráva 2009

24/ Radboud Universiteit Nijmegen
25/ MF Norwegian Lutheran School of Theology Oslo
26/ University of Portsmouth
27/ Universität Rostock
28/ University of Surrey, St. Mary's College, London
29/ Université Strasbourg
30/ Eberhard-Karls- Universität Tübingen
31/ Universität Wien
32/ Kirchliche Hochschule Wuppertal
33/ Universität Zürich

6.7. Jiné formy zahraniční spolupráce
ETF v současné době spolupracuje s Univerzitou Heidelberg, s pracovištěm Diakoniewissenschaftliches Institut na tvorbě společného navazujícího magisterského programu
„Diaconia and Christian Social Practice“, který bude vyučován v angličtině v rámci
vzdělávacích programů Evropské Unie.
Naše spolupráce na tomto programu byla schválena rektorem UK v březnu 2005. Plánované
uvedení programu do studijní nabídky všech zúčastněných subjektů je plánováno pro
akademický v rok 2010/11.
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Sympozia a významnější akce

14.1.2009

vzpomínkový večer k výročí smrti Jana Palacha „Ticho spěchá dál….“

16.1.2009

veřejná habilitační přednáška Mgr. V. Tydlitátové, Th.D. „Zjevení Baala nebo
Hospodina? Alternativní tradice Hebrejské bible.“

15. – 18.4.2009 XVII. Colloquium biblicum – „Aufschreiben und Vorlesen – hermeneutische
Aspekte der Verschriftlichung des Gotteswortes.“
20. – 21.4.2009 mezinárodní konference „Hermeneutice of Narrative and Legal Texts of the
Old Testament“
21.4.2009

hostovská přednáška Prof. J. Bartona (Oxford) na téma „Law and Narrative in
the Pentateuch.“

22. – 24.4.2009 mezinárodní konference„The 3rd Session of the Princeton-Prague Biennale for
Jesus Research“
5.5.2009

hostovská přednáška Prof. Dr. S. Kreuzera (Wuppertal) na téma „Die
Septuaginta – hebräische Wahrheit in griechischem Gewand.“

29.5.2009

veřejná habilitační přednáška Dr. Z. Vojtíška, Th.D. na téma „Dynamika
nových náboženských hnutí.“

29.9.2009

slavnostní imatrikulace nově přijatých studentů

9.10.2009

konvokační přednáška prof. Balabána na téma „Píseň písní: světla mystických a
erotických lamp“ následovaná sympoziem na téma „Víra! Ne osud.“ (u
příležitosti 80. narozenin)

30. – 31.10.2009 mezinárodní konference „Colloquium Dionysiacum“
4.11.2009

slavnostní promoce absolventů bakalářského studia PSP a TKT

25.11.2009

slavnostní promoce absolventů magisterského studia

8

Úmrtí emeritních pedagogických pracovníků

Dne 4. února 2009 zemřel emeritní učitel fakulty, prof. ThDr. Josef Smolík (na fakultě působil v
letech 1950–2000). Na jeho pohřbu, konaném 14. února 2009 ve sboru ČCE v Praze u
Salvátora, promluvil za ETF děkan, doc. M. Prudký.
Textová a fotografická dokumentace viz http://www.etf.cuni.cz/zezivota/umrti_JSmolik/.
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Hospodaření a správa fakulty

V roce 2009 i přes maximální snahu o šetření při vynakládání finančních prostředků došlo opět
k negativnímu výsledku hospodaření. Celkový hospodářský výsledek činí -3 976 tis. Kč. V roce
2008 byl hospodářský výsledek -1 948 tis. Kč. V hlavní činnosti došlo ke zhoršení
hospodářského výsledku o 2 095 tis. Kč na -3 774 tis. Kč. V doplňkové činnosti se hospodářský
výsledek proti roku 2008 zlepšil o 67 tis. Kč, přesto zůstává ve ztrátě 202 tis. Kč. ETF obdržela
dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ve výši 40 064 tis. Kč, což je nárůst oproti roku 2008 o
1 467 tis. Kč. Počet pracovníků klesl o 1, bylo vyplaceno o 311 tis. Kč méně mzdových
prostředků.
V roce 2009 došlo na základě Opatření rektora č. 35/2007 k rozdělení výsledku hospodaření
UK, na ETF došlo ke snížení ztráty z minulých let o dalších 1 913 tis.Kč, ovšem není v
možnostech ETF ztrátu z minulých let vyrovnat. Finanční ztráta za provoz ubytovny, vedla k
rozhodnutí, změnit její činnost tak, že se stala pouze studentskou ubytovnou (viz výše, kap. 3.5).
Výše nájemného zůstává trvale zatěžující položkou. Nadto je pravidelně zvyšováno o inflaci.
Pro rok 2009 bylo navýšeno o inflační nárůst o 6,3%, t.j. o 104 tis. Kč na celkovou částku 1 846
tis. Kč ročně.
Zpráva o hospodaření ETF v roce 2009 je přílohou.

10

Rozvojová činnost

Kromě rozvojových projektů zmíněných v podkapitolách jiných oblastí činnosti fakulty
uvádíme na tomto místě samostatně tyto rozvojové projekty:
1.
Projekt přístrojové vybavení a zabezpečení fakulty (řešitel Jiří Mrázek): (a) fakulta byla
zabezpečena elektronickými zámky, které spolupracují s průkazy studentů a učitelů. (b) ve
fakultní knihovně a na katedrách byly nevyhovující zastaralé počítače nahrazeny výkonnějšími
2.
Projekt stipendijní pobyty Podpora mezinárodní mobility studentů (řešitel: Věra
Fritzová) – 2 stipendijní pobyty: stipendium pro 1-2 studenty mgr. nebo dr. studia na RuprechtKarls- Universität Heidelberg (1 roční nebo 2 semestrální pobyty v rámci meziuniverzitní
dohody);stipendium pro 2-4 studenty mgr. nebo dr. studia formou „fee movers“
3.
Projekt Podpora mladých absolventů dr. studia na UK-ETF (řešitel Jindřich Halama) –
pokračoval z předchozího roku

11

Kontrolní činnost

Podle platných předpisů proběhly řádně průběžné kontroly hospodaření a kontrola inventární.
Na pokyn kvestora UK byla zpracována Roční zpráva o provádění a vyhodnocování finančních
kontrol za uplynulý rok.
V roce 2009 nebyly při kontrolách shledány žádné závažné nedostatky. Kontrolami ze strany
univerzitních či státních orgánů nebyly v roce 2009 uloženy žádné pokuty či penále.
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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

–––––––––––––––––––––––
doc. ThDr. Martin Prudký
děkan

Akademický senát výroční zprávu schválil dne ……...........................

–––––––––––––––––––––––
Jan Kranát, Ph.D.
předseda AS ETF
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