
Zápis z jednání kolegia děkana
v úterý dne 3. ledna 2017 od 9:30 hod.

Přítomni: děkan J. Mrázek (řídil jednání), proděkani L. Beneš, J. Halama, J. Roskovec, 
člen J. S. Trojan, tajemnice E. Svobodová

Omluven: proděkan M. Prudký

Biblické čtení: Lk 6,36-38

1.Schválení zápisu
z kolegia dne 13. 12. 2016: schválen bez připomínek.

2. Děkan Mrázek
a) Prof. Nechutová
V úterý dne 10. ledna 2017 od 11 hodin fakultní konvokace (E, 3.p.) na téma Mistr Jan Hus, 
Panna Maria a Ovidius. Poté společný oběd kolegia.
Před konvokační přednáškou pronese děkan Mrázek úvod, poté proděkan Prudký laudato.
Společný dar kolegia (šátek, května) obstará pí Dubinová, novou publikaci prof. Finkelsteina 
proděkan Roskovec.
b) Výjezdní zasedání – místo:
Předběžné rezervace na Chatě Slunečná a v Hotelu Eduard budou stornovány. Ještě vyčkáme 
na reakci z Chaty Čihalka a tp proděkana Beneše. Pokud bude obsazeno, poohlédneme se 
i mimo Orlické hory.

3. Tajemnice Svobodová
a) Podána informace o novém zámku na vstupních dveřích do fakulty.
b) Pokud jde o správcovskou firmu, proběhla diskuse kolegia.
Závěr: pí tajemnice zajist do příštho jednání nabídku úklidové firmy a projedná 
s p. Benešem možné varianty jeho dalšího působení.
c) Podána informace o nutnost zveřejňování uzavřených smluv nad Kč 50 ts. na registru 
smluv.

4. Věda – děkan Mrázek
a) Vědecké rada 
V lednu by měla VR schválit per rollam návrh projektu Donato.
Habilitační řízení dr. Höschele: zatm pouze jeden oponentský posudek, zbývající se očekávají do 
konce ledna.
b) Zájemce o habilitační řízení dr. Bilinský: stále čilá korespondence.
c) Konference doktorandů biblických oborů se bude konat v termínu 23. – 24. února 2017. Na 
programu budou přednášky 7 doktorandů (3 z ETF, 2 z KTF a 2 ze zahraničí, resp. Češi studující 
doktorské programy v cizině).
d) Informace o přípisu rektora Zimy: publikační činnost vzniklá během přerušení doktorského studia 
se bude započítávat do publikační činnost doktoranda (na vědomí prof. Prudkému).

5) Studijní – proděkan Beneš
a) Den otevřených dveří
se bude konat v pondělí 16. ledna od 14 do 18 hodin. Další informace na webu fakulty.
b) Veletrh pražských VŠ



se bude konat ve čtvrtek 2. února v Karolinu., ETF zastoupí dr. Janečková. V této souvislost opět 
připomenuta potřeba nových propagačních materiálů!!!
c) CŽV a U3V
v LS 2016/2017 by měla realizovat katedra systematky, komplexně za ETF P. Gallus namísto 
proděkana Beneše.
d) SZZ EvT se budou konat 1. února (3 absolvent). SZZ PSP 30. 1. – 1.2. – rozpis není zatm kompletní.
e) Budoucnost PřZk na ETF
Proběhal diskuse kolegia, zda zrušit, či ponechat ve stávající formě. Bylo by aktuální až od AR 
2018/2019, čas na rozhodnut je do 30.9.2017. 
Závěr: Proděkan Beneš pozván do AS dne 21.2., kde bude tlumočit názor kolegia, tj. spíše ponechat.

6) Zahraničí – proděkan Roskovec
a) Dny UK ve Velké Británii
se budou konat v březnu 2017, do 23. t. m. požaduje RUK sdělení jmen zástupců fakulty pro 
univerzitní delegaci.
Návrhy kolegia: proděkan Roskovec, dále docent Sláma a Hošek, kteří budou osloveni.
b) Informace o plánované návštěvě univerzitního kaplana z Edinburgu na ETF.

7) Rozvoj – proděkan Halama
a) Podána informace o připravované zprávě projektu Via lucis s termínem do konce ledna, která by 
měla obsahovat "využit pořízených zařízení".
b) Jednání s arch. Fišerem, tj. prohlídka fakulty a rozhovor o případné studii, proběhne ve středu dne 
11. t. m. Pokud jde o financování, RUKu bude nutno vykázat do konce června 2017.

8) RŮZNÉ

Došla pozvánka na oslavu výročí 97 let založení CČSH dne 7.1. od 15 hodin. Vzhledem 
k výuce dálkařů zašleme omluvu.

Na došlý dar z Pittsburg Presbytery bude vystavena a zaslána darovací smlouva spolu 
s děkovným dopisem děkana.

Příšt schůze kolegia – úterý 14. února 2017 od 9, 30 hodin.
(V případě potřeby 31. ledna či per rollam.)

Další termíny na stránkách v "Kalendáři".

Zapsala: V. Dubinová
Schválil: děkan Mrázek


