
Zápis z jednání kolegia děkana
v úterý dne 30. května 2017 od 9,30 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: Iz 42
Uvítání přítomných.

1.Schválení zápisu
zápis z kolegia dne 16. 5. 2017 byl schválen.

2. Děkan Mrázek
a) Výjezdní zasedání 9. – 11. 6. 2017 – Olešnice v Orlických horách
Předběžný program:
pátek večer – studijní agenda (PřZk, nové předpisy)- L. Beneš, poté diskuse v plénu
sobota dopoledne – 2 Lutherské bloky (J. Štefan, P. Gallus), odpoledne výlet, k večeru 3. Lutherský 
blok (J. Kranát)
neděle po snídani odjezd do sboru ČCE v Třebechovicích p. Orebem (F. Čapek)
Závěr: cena 500 Kč příspěvek účastníků pro ETF- dle vypracovaného seznamu bude strženo ze mzdy.

b) Excelentní monografe
Děkan poskytl přítomným příslušné tabulky výsledků.

c) Příspěvek UK na mezinárodní projekty
došel ve výši Kč 132 ts., předáno proděkanu Halamovi a pí Semecké.

3. Tajemnice Svobodová
a) Informace z porady tajemníků:
- upozornění na Opatření 35/2017
- pracovní úvazky
- nutná směrnice ETF na publikační náklady
- Stanovy UK v Aj – objednány 2 výtsky.

b) Zálohy na zahraniční cesty – dle vyjádření obou právniček z RUK je třeba dodržet postup, tj. zálohy 
hotově z pokladny ETF. 
Závěr: pí tajemnice pověřena, aby učinila dotaz na NKÚ, zda lze jinak.

4. Věda – proděkan Prudký
a) Vědecká rada – v pátek 2. června
od 9,30 hodin habilitační přednáška Dr. Stefana Höschele
od 10,30 hodin projednávání habilitačního řízení.

Dalšími body by mělo být schválení návrhu na garanta doktorských studijních programů, a to M. 
Prudkého, a informace o Donato prof. Pokorného.

b) Přijímací řízení doktorského studia pro AR 2017/2018
Letos celkem 9 uchazečů, příslušné zkušební komise zasednou v červnu.
Uchazeči: BT – 3, Filozofe náboženství – 4, PETTE – 2. 
Pro systematku a historickou teologii žádný uchazeč.

c) Hodnocení studia doktorandů za AR 2016/2017



Návrh HMG: student vyplní v SISu do konce léta, školitelé zpracují v první polovině září, oborové rady 
od cca půlky září.
Závěr: V této souvislost bude vypracováno nové opatření děkana.

d) Doktorandi – samoplátci.
Pokud jde o prezenční samoplátce, tto by měli též dostávat měsíčně stpendium s účinností od 
1.10.2017.

d) Informace o možnost změny ttulu Th.D. na Ph.D.
Učitelé, kterých se týká budou osloveni s tím, že by byla příslušná žádost na UK podána hromadně.

5. Studijní agenda- proděkan Beneš
a) Předání osvědčení absolvování kurzu "Nemocniční kaplan" se bude konat v pátek 2. t. m. od 15 
hodin (místo bude upřesněno).

b) Počty uchazečů k 30.5. 2017
bc. EvT – 33, z toho 14 kombinovaná forma
 PSP – 76, z toho 44 komb.
 TKT – 14
bc. celkem 123

NMgr. EvT – 11, z toho 5 kombinovaná forma
NMgr. KKPP – 28, z toho 22 komb.
Mgr. celkem 39

Závěr: CELKEM k 30.5.2017 – 162 uchazečů.

c) Na studenty se specifckými potřebami obdržela ETF 190 ts. Kč.

d) Informace o zařazení naší knihovny mezi ty specifcké v rámci UK, které zpracovávají dokumenty 
a texty.

6. Zahraničí – proděkan Roskovec
a) Dny UK v Nizozemí – 8. – 9. 11. 2017
Zástupcem ETF bude prof. Prudký.

b) Stav smlouvy s KU Leuven
Bude rámcová mezi ETF a teologickou fakultou v Leuven. Navázány kontakty i během pobytu 
doktoranda Cielontka.

c)SOMEF 2017 – Budapešť 1. – 4. 7. 2017
Místo konání: Károli Gáspár Uni Budapest
Téma: Impulsen der Reforrmaton für Foschung und Lehre.
Garant za ETF Dr. Morée.
Závěr: Kolegium se shoduje, že by reprezentace za ETF měla být širší – jako v letech minulých.

c) Objednávka na architektonickou studii byla arch. Fišerovi zaslána, doc. Halama zaurguje vyjádření, 
kdy můžeme očekávat hotovou studii. Poté bude na fakultě schůzka všech, kterých se bude týkat.

8. RŮZNÉ
a) Výsledky výběrového řízení



pracovníků pro Katedu PSP: úvazek 0,5 dr. Mašková pro psychologii, 0,5 dr. Pěnkava pro sociální 
práci. Oba od 1.9.2017.

b) Proděkan Halama informuje o docentce sociální práce pro UK. Bude přijata patrně na FF, důležité 
pro budoucí insttucionální akreditaci UK.

c) Dar pro Petra Slámu k 50. narozeninám – koš na oheň byl již Dr. Roskovcem zakoupen. Sbírka 
v sekretariátě zatím pokračuje, k dnešnímu dni máme Kč 800. Bude předáno na výjezdním zasedání.

Příšt schůze kolegia v úterý dne 30. května od 9, 30 hodin.

Další termíny na stránkách v "Kalendáři".

Zapsala: Dubinová, schválil děkan Mrázek.
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