
    
Zápis 

z jednání kolegia děkana ETF v úterý dne 12. března 2019 od 9,30 hod. 
 

 
Přítomni: děkan J. Mrázek (řídil jednání), proděkani L. Beneš,  P. Gallus, M. Prudký 
  J. Roskovec, členka E. Svobodová,  čestný člen J. Halama 
Omluven:   čestný člen J. S. Trojan  
 
 
Biblické čtení: Žalm 91. 
 
 
1.Schválení zápisu 
Zápis z kolegia dne 19. 2. 2019   byl  schválen. 
 

 
2) Děkanát – děkan Mrázek 
 
a) Marathon 
Do plánované přestavby budou v prostorách sídlit pracovníci projektu Primus. Projekt 
byl převzat a podepsán. 
 
b) Hospodářský výsledek 
ETF za rok 2018 je cca +940 tis. Kč. 
 
c) Návrh rozpočtu na rok 2019 
Předloženy tabulky pracovního návrhu přidělených finančních prostředků 
 
 
3) Tajemnice Svobodová 
 
a) Podána informace o instalaci bezpečnostní kamery na budově na úrovni velké 

posluchárny. Magistrát bude platit měsíční nájem. 
 

 
b) SIS – správce ETF 
Pí tajemnice tlumočila potřebu správce Studijního a informačního systému na ETF. 
Po diskusi kolegia se přítomní shodli, že nejlepším řešením bude, aby správu převzala 
pracovnice studijního oddělení, pro začátek bude sjednána výpomoc z jiné fakulty UK na 
DPP – realizaci zajistí proděkan Beneš. 
 
c) Evidence docházky 
Byla vyhotovena nová tabulka pro evidenci docházky pedagogů. 

 
 
 
 
 
 



4) Věda - proděkan Prudký 
 
 
a)Vědecká rada – pátek 22. 3. 2019 od 10 hodin 
Předběžný program: 

- změny ve složení oborové rady PETTE  
- změna garanta studijního oboru KKPP – diakonika 
- změna ve vedení Katedry PSP. 

Podklady pro jednání budou členům VR zaslány v nejbližších dnech. 
 
b) GAČR 
Žádosti na rok 2020 – termín podání 8. 4. 2019. 
 
d) Nominace monografií za rok 2017 
Po diskusi kolegia byly vybrány následující publikace: 
Mrázek, Jiří. Kázání na hoře. 
Kušnieriková, Michaela, Acting for Others. 
Sláma, Petr. The New Theologies of the Old Testament and History. 
 
 
5) Studijní - proděkan Beneš 
 
a) CŽV Nemocniční kaplan 
Slavnostní předání osvědčení je plánována na 3. května 2019. Budou pozváni: děkan KTF, a 
zástupci církví, případně zástupci nemocnic, kde se konaly praxe. Zajistí proděkan Beneš. 
 
b) Den s Diakonií – 23.10.2019 
Garant akce - exkurze, která se bude konat v Jablonci n. Nisou, je dr. Hana Janečková. 
V prostorách fakulty se bude pravděpodobně konat tematická výstava. 
 
c) Počty přihlášek  k 12. 3. 2019: 
bc. studia 30, NMgr. studia 19 uchazečů. Konečný termín podání přihlášek je 31. 3. 2019. 
 
d)Došla přihláška Mgr. Z. Marjanka k rigoróznímu řízení. 
 
e)Informace o neslyšící uchazečce do NMgr. studia. Vedoucí příslušných kateder byli požádáni, 
aby pro přijímací řízení uzpůsobili materiály tak, aby mohla uchazečku přijímací zkoušku 
absolvovat. 
 
 
6) Zahraničí – proděkan Roskovec  
 
a)Jednání s delegací edinburské církve byla úspěšná. Pokud jde o smlouvu Erasmus, tato zatím 
nepřipadá v úvahu. Zástupci církve byly nabídnuty studijní stáže v Edinburghu pro doktorandy. 
 
b)Přípravy oslav století evangelické teologie 
Oslava proběhne v úterý 12. listopadu 2019.  
Komise pro přípravu, v jejímž čele je proděkan Roskovec, připraví návrh denního programu i 
slavnostního večera. V komisi budou dále proděkani a historik doc. Ota Halama. 
 
c) Návštěva bratislavské fakulty – 1. – 2. dubna 2019 
Zatím delegace ve složení: děkan Mrázek, proděkan Roskovec, J. Kranát . J. Zámečník,  V. Fritzová.  
a P. Moskala 
 



d)Tlumočen požadavek zahraničního odd. – pí Mgr. Fritzové o evidenci výjezdů pedagogů do 
zahraničí. Budou stanoveny příslušné priority,  zejména vzhledem k finančnímu krytí z RUK. 
 
Po diskusi došlo kolegium k následujícímu závěru: ustanovena komise ve složení děkan Mrázek 
a proděkané Prudký a Roskovec. Bude vydáno opatření děkana „Pravidla pro výjezdy do 
zahraničí“. 
 
e)Columbia Theological Seminary 
Bude zaslán děkovný dopis za dosavadní spolupráci. 

 
 
 
7) Rozvoj – P. Gallus 
 
a)Sběr dat na ETF 
Termín dodání podkladů pro výroční zprávu UK je 12. 3. 2019. 
 
b) Úspěšné projekty ETF 
Centrum excelence (GAČR)– skončilo k 31. 12. 2018. 
Centrum biblických studií (spolu s AV ČR) – stále trvá. 
Na základě smlouvy s Uni Jerusalem se uskutečnily výjezdy pedagogů i studentů, dále pokračuje 
i v roce 2019. 
PROGRES – příslušná zpráva prof. Prudkého k dispozici. 
 
c)Plánovaná přestavba – stav 
Na RUK zaslán návrh zadávací dokumentace na projekt. Koncem roku 2019 by mělo být 
zažádáno o stavební povolení, na jaře 2020 by mělo proběhnou výběrové řízení na dodavatele 
stavby a od 1. 1. 2021 přestavba započne. 
 
 
8) Různé  
Informace doc. Halamy o 3 absolventech double-degree, studijní program ukončen k 1. 3. 2019. 
  
 

Termíny příštích schůzí - úterky od 9,30 hodin, a to: 
 
26. března, (předběžně i 9. dubna), 30. dubna a 21. května 2019. 
 
 
Další termíny na fakultním webu v aktualitách. 
 
 
 
Zapsala: Vlad. Dubinová 
Schválil: doc. Jiří Mrázek, Th.D., děkan 
 


