
 
Zápis  

z jednání kolegia děkana ETF v pátek dne 8. prosince 2017 od 13 hod. 
 

 
Přítomni: děkan J. Mrázek (řídil jednání), proděkani L. Beneš, J. Halama, M. Prudký 
  J. Roskovec,  člen J.S. Trojan,  členka E. Svobodová 
 
 
Biblické čtení:  
Lukáš , 17. kapitola.  
 
1.Schválení zápisu 
Zápis z kolegia dne 29. 11. 2017 byl  schválen. 
 

2) Děkan Mrázek 
a) Z kolegia rektora: 
- informace o úspěšnosti doktorských studií na UK; 
- plánované granty s univerzitami v Nizozemí; 
- IA – NAÚ již stanovil evaluační komisi; 
- upozornění na novinky v novelách řádů, zvl. SZŘ; 
- GDPR (ochrana osobních údajů) nabyde účinnosti od 1.5.2017; kontaktní osoba: Olga 
Navrátilová 
- informace o rozpočtu na rok 2018; 
- informace o nových oborových radách; 
- počátkem ledna setkání rektora s děkany a řediteli součástí; členové kolegia dodají 
podklady do 31. 12. 2017 
- termín podání návrhů na akci „nábyteček“ je 26.1.2018. 
 
b) Jednání se SPEKem 
Na programu bylo jak  studium EvT, tak příprava studentů pro církevní službu. 
 
c) Setkání se SR ČCE 
v pondělí 11. prosince od 18 hodin . 
Program: 
- kurz „nemocniční kaplan“; 
- získávání nových studentů; 
- výročí ČCE v r. 2018 a ETF v r. 2019; 
- praxe studentů v zahraničí. 
 
3) Tajemnice Svobodová  
Podána informace o vrátné službě. Kolegium ukládá pí tajemnici zjistit a spočítat budoucí 
možnosti – termín 9. 1. 2018. 
 
 

4) Věda - proděkan Prudký 
a) Cena rektora 
Zatím nejsou známy výsledky. 
 



b) Termín podávání návrhů do nové VR UK – 15.12.2017. Naše návrhy: stávající členové Martin 
Prudký a Ivana Noble 
 
 
 
 
5) Studijní - proděkan Beneš 
a) Nemocniční kaplan 
Na kurz, který proběhne od jara 2018 a bude společný s KTF, došlo k dnešnímu dni 6 přihlášek, 
termín prodloužen do 15.12.2017. 
 
b) Hodnocení studia 
již doc. Slámou vypracováno – termín  RUK - 15.12.2017. 
 
c) Podána informace o budoucí personální situaci na studijním oddělení. 
 
d) Úřední deska ETF 
Kolegium pověřuje pí tajemnici, aby zjistila, zda je třeba současná podoba (fyzicky v přízemí). 
 
e) Seminární místnost „C“ 
je velice chladná, bude zateplena „vlastními zdroji“. 
 
 
6) Zahraničí - proděkan Roskovec 
PF 2018 – předložen návrh, kolegium souhlasí, realizace jako v letech minulých. 
 
 
7) Rozvoj – proděkan Halama 
a) Architektonická studie na přestavbu ETF je na stavebním odboru RUK, příslušné jednání 
proběhne ještě do konce roku 2017. 
Doplnění studie o kapli: jednání s  arch. Fišerem proběhne dne 15. t. m. 
 
b) Výzva MŠMT „nábyteček“:  návrh ETF bude do 15. t. m.  doručen na RUK. 
 
8) Různé 
Výjezdní zasedání se bude konat v termínu 8. – 10. 6. 2018. 
 
 

 
Příští schůze kolegia:  v  úterý 9. ledna od 9,30 hodin. 
 
 
 
Další termíny na fakultním webu  v kalendáři. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Vlad. Dubinová  
Schválil: doc. Jiří Mrázek, Th.D., děkan 
 


