
Zápis jednání kolegia děkana UK ETF 

konaného v úterý 30. 4. 2019 v 9.30 

 

Přitomni: děkan doc. J. Mrázek; proděkani: prof. M. Prudký, dr. J. Roskovec, dr. L. Beneš, dr. 

P. Gallus; tajemnice ing. E. Svobodová; člen kolegia doc. J. Halama. Omluvena sekretářka V. 

Dubinová a čestný člen prof. emeritus J. S. Trojan. 

 

1. biblický úvod – děkan (1 Pe 2,1-11) 

 

2. zápis z minulé schůze schválen s opravou u přípravy projektu rekonstrukce (provede P. 

Gallus); 

 

3. z rozšířeného kolegia rektora – informace vzaty na vědomí, hodnotitelé pro mezinárodní 

hodnocení fakulty (řijen/listopad) rovněž; 

 

4. tajemnice: 

nová metodika v administrativních věcech – vzato na vědomí; 

Sběr materiálu pro Fond ohrožených dětí – bude na fakultě koordinován u tajemnice; 

 

5. věda (prof. Prudký): 

a) Organizační záležitosti ke jmenovacímu řízení doc. M. Wernische; 

b) Návrh na udělení čestného doktorátu M. Oemingovi je předložen, schvalovací řízení se dá 

do běhu; 

c) Doktorská promoce 3.6., máme dvě absolventky; 

d) Obhajoba disertace R. Fialové 4.6.; 

e) Přihlášky do doktorského studia, sdělen předběžný počet, rozhovor o náležitostech a dosud 

neuzavřených přihláškách; 

f) harmonogram hodnocení doktorských studií – potřeba upřesnit, návrh prof. Prudký. 

Odsouhlaseno, prof. Prudký připraví novelizaci opatření děkana. 

g) hodnocení vědy – nový interní systém byl spuštěn od března t.r., příprava podkladů za naši 

fakultu probíhá (hodnocení za léta 2014-2018); 

doladit údaje v OBD – bude kontrolováno koordinátorkou, do poloviny května; 

h) grantové přihlášky – přehled podaných do GAČR (6); 

i) letošní colloquium biblicum bylo rozsáhlejší (33 účastníků); 

j) změna oborové rady PETTE – nutno ještě změnit v akreditační databázi (vykoná prof. 

Prudký); 

k) financování programu Progres potvrzeno; 

l) zařazení biblické archeologie do CBS – bude zvážen návrh vytvoření sekcí nebo 

badatelských teamů. Je odůvodněno, biblická archeologie se v naší vědecké i pedagogické 

práci v posledních letech dynamicky rozvíjí. O konkrétních podmínkách bude jednat ředitel 

CBS. 

 

6. studium (dr. Beneš) 

a) Příprava studijních plánů pro nadcházející ak. rok; 

b) úprava rozvrhů kombinovaného studia podle nové akreditace (zvýšení objemu kontaktní 

výuky); předběžné návrhy možných úprav budou projednány s garanty programů a následně 

finalizovány; 

c) doplňky k harmonogramu AR 2019/2020 budou zapracovány; 

d) OR k pokračování ve studiu ve stejném nebo podobném programu – potřeba důkladně 

zvážit a aplikovat; 



e) příspěvky na studenty se zvl. potřebami; 

f) vybavení učeben audiovizuální technikou je třeba dobudovat; 

g) návrh knihovny na změnu podmínek odevzdávání tištěných exemplářů kvalifikačních prací 

– souhlas, novelizovat opatření děkana; 

h) CŽV – zakončení kurzu nemocničních kaplanů, předání certifikátů děkanem; 

 

7. zahraničí 

Oslavy sto let fakulty – domluva s prof. Schwarzem (prof. Prudký); 

Dr. Roskovec svolá komisi pro přípravu co nejdříve; 

 

8. rozvoj 

Výběrové řízení na projekt rekonstrukce dosud nevyhlášeno, je ve schvalovacím procesu na 

RUK – v nejbližší době by mělo být připraveno; 

 

9. různé 

Fakultní výlet 14. 5. 

příští kolegium 21. 5. a poté 11. 6. 

 

zapsal J. Halama 

v předvečer filipojakubské noci 


