
    
Zápis 

z jednání kolegia děkana ETF v úterý dne 21. května 2019 od 9,30 hod. 
 

Přítomni: děkan J. Mrázek (řídil jednání), proděkani L. Beneš,  P. Gallus, M. Prudký 
  J. Roskovec, členka E. Svobodová 
Omluveni:   čestní  členové  J. S. Trojan a J. Halama 
 
 

Biblické čtení: Žalm 31, 1-6.. 
 
1.Schválení zápisu 
Zápis z kolegia dne 30. 4. 2019   byl  schválen. 
 

2) Děkanát – děkan Mrázek 
a) Výroční zpráva o činnosti ETF 
bude předložena ke schválení na jednání AS dne 28. t. m. 
 
b) Pronájem 
Žádosti EA Praha o pronájem bude vyhověno (místnost G, 3. patro). 
 
c) Jabok 
Podána informace o jednání, které se týkalo plateb ETF Jaboku (studenti, praxe). 
Příslušný dodatek ke stávající smlouvě zajistí pí tajemnice Svobodová. 
 
d) „Fakultní byty“ 
Podána informace o stavu tzv. fakultních bytů, aktuálně v ul. U Pošty. 
 
e) Výjezdní zasedání 
Program zajišťuje letos Katedra Starého zákona. 
 
 
3) Tajemnice Svobodová 
a) Podána informace o chystaném podpisovém řádu. 
 
4) Věda - proděkan Prudký 
a)Řízení ke jmenování profesorem 
doc. Martina Wernische, Dr.  bylo zahájeno dne 7. 5. 2019. 

 
b) Uchazeči Ph.D. studia 
Celkem 9 uchazečů (2 – Biblická teologie, 2 – Praktická  teologie, 4 – Ekumenická teologie, 1 – 
Filozofie náboženství). 
 
c) Centrum biblických studií 
Na podnět doc. Čapka bude v rámci CBS vytvořena tzv. výzkumná skupina. 
 
d) GAUK 
Je třeba nominovat zástupce ETF do oborové rady za končícího doc. Wernische. Děkan osloví 
navržené kandidáty. 
 
 



e) Prof. Karl Schwarz 
Podána informace o rezignaci prof. Schwarze na členství v Mezinárodní radě UK. 
 
Na podzim 2019 se zúčastní dvou akcí : (1) prezentace své publikace dne 8. 10.2019 (místo bude 
upřesněno); (2) oslav 100. výročí založení ETF v termínu 11. – 12. listopadu 2019. 
 
 
5) Studijní - proděkan Beneš 
a)Počty přihlášek   
ke studiu zůstávají beze změny. Druhé kolo přijímacího řízení proběhne v srpnu. 
 
b) Harmonogram AR 2019/2020 + rozvrh 
Podána informace o chystaných změnách ve výuce. Údaje rozvrhu zanese do systému doktorand 
J. Šenkyřík za finanční odměnu. 
 
c) Správce SISu 
Podán inzerát na obsazení místa správce Studijního a informačního systému. 
 
d) Návrh na změnu evidence vykonaných zkoušek studentů doktorského studia: budou zadávat 
zkoušející sami – zajistí proděkan Prudký. 
 
 
6) Zahraničí – proděkan Roskovec  
 
b)Přípravy oslav století evangelické teologie 
Oslava proběhne v úterý 12. listopadu 2019 na půdě ETF, v předvečer proběhne slavnostní 
setkání ve Vlasteneckém sále.  
Komise pro přípravu pod vedením proděkana Roskovce se sejde dne 24. t. m. od 9,30 hodin.,  
 
b) 4EU+ - spolupráce evropských univerzit 
Podána informace o nejnovějších vývoji spolupráce, bude jedním z bodu na výjezdním zasedání. 
 
7) Rozvoj – P. Gallus 
 
a)Plánovaná přestavba – stav 
Žádost o půjčku na projektovou dokumentaci na projekt byla Rektorátem UK kladně vyřízena.  
 
 
8) Různé  
a) Byla jmenována nová garantka studijního oboru Diakonika – doc. Tabita Landová, Ph.D. 
b) Došly výsledky Fondu mobility UK. 
c) Děkana bude v termínu 27. – 31. 5. 2019 v plném rozsahu zastupovat proděkan Prudký. 
 

 
Příští jednání je plánováno na úterý 11. června od 9,30 hodin. 
 
Další termíny na fakultním webu v aktualitách. 
 
 
Zapsala: Vlad. Dubinová 
Schválil: doc. Jiří Mrázek, Th.D., děkan 
 


