
Zápis z jednání kolegia děkana
v úterý dne 5. září 2017 od 9,30 hod.

Přříítomni: děřkan J. Mřaí zěk (řříídil jědnaíníí), přoděřkani L. Běněšř , J. Halama, M. Přudkýí
J. Roškověc, cřlěnka E. Svobodovaí

Omluvěni: přoděřkan J.Halama, cřlěn J.S. Třojan

Biblické čtení: Žalm 8
Uvítání přítomných.

1.Schválení zápisu
zaípiš z kolěgia dně 27. 6. 2017 býl šchvaí lěn.

2. Děkan Mrázek
a) 60tiný Věřřý Fřitzověí
Nařozěniný šlavíí 9. 9., třadicřníí ošlava přoběřhně zacřaí tkěm řřííjna, přřěšněí  datum dohodně 
š ošlavěnkýníí přoděřkan Roškověc.

b) Komišě přo přopagaci fakultý
zašědala dně 23. 6. t.ř., zaípiš jšmě doštali 1.7., kolěgium ho maí  k dišpozici. Po přoběřhnuvšříí 
diškuši řozhodnuto naí šlědovněř :
Zaívěřř: Doc. Slaíma budě kontaktovat O. Lukaí šřě, přoděřkan Roškověc D. Ciělontka a přoděřkan 
Přudkýí  cřlěna jějich šbořu v Dějvicíích.

V těí to šouvišlošti zmííněřna potřřěba výhotověníí přříířucřký přo naštupujíícíí študěntý: gařant 
přoděřkan Běněšř, pomoc od Katědřý PSP nězbýtnaí .
Zahřanicřníí odděř lěníí bý měř lo pořřaídat 2x za šěměštř infořmacřníí šchuů zký přo študěntý – zajištíí 
přoděřkan Roškověc.
Přoděřkan Běněšř  budě od nadchaí zějíícíího řoku „fungovat“ těízř  jako pořadcě přo študijníí přoblěímý, 
výcřlěníí ši mimo švěí  konzultacřníí hodiný uřcřitýí  cřaš. Výhlěídně těízř  pomvěřda z řřad zkušřěněř jšř íích 
študěntuů  přo pořaděnškou cřinnošt.

3. Tajemnice Svobodová
a) Spišovaí  šluzřba
Podala infořmaci o konkřěí tníí cřinnošti, tj. uzlý, ktěřěí  budou šamoštatněř  špřavovat 
kořěšponděnci, jako podatělna budě fungovat šěkřětařiaí t a knihovna (píí Mořavcovaí ).
Dně 18. t. m. od 13 hodin přoběřhně šřkolěníí p. Pííšěckěího z ÚÚ VT.

b) Dř. Mořavěc – šmlouva
V šouvišlošti š novýím špřaívcovštvíím wěbovýích štřaíněk budě i patřřicřněř  upřavěna šmlouva š dř. 
Mořavcěm, ktěřýí  budě míít na štařošti „jěn“ těchnickěí  zabězpěcřěníí – zajištíí píí tajěmnicě.

c) Novou wěbovou štřaínku
maí  ponovu na štařošti knihovnicě P. Mořavcovaí , tzn. pokud jdě o zvěřřějnř ovaíníí matěřiaí luů  do 
aktualit atd. Katědřověí  štřaínký budou i nadaí lě špřavovaíný šamotnýími katědřami. 
Zaívěřř: Píí tajěmnicě ošlovíí vědoucíí katěděř š dotazěm, ktěřěí  ošobý budou zodpověřdněí  za jějich 
štřaínký.

4. Věda – proděkan Prudký

a)Sěznam odbořnííkuů  přo SZZ – řozšříířřěníí
Sěznam budě aktualizovaín přo lědnověí  SZZ, šchvaí lěn budě na podzimníím jědnaíníí VR.



b) Dř. Hoö šchělě 
býl š uí cřinnoštíí od 1. 9. 2017 jměnovaín docěntěm, přomocě šě budě konat 2.11. od 11 hodin.

c) Zaí jěmcě o Ph.D. študium p. Cořtěš
budě vzhlěděm kě kapacitěř  na Katědřřě NZ odmíítnut. Napííšřě mu dř. Roškověc.

d) Inštitucionaí lníí akřěditacě (IA)
Podaína infořmacě o šoucřašněím štavu. Dně 27. t. m. přoběřhně na ÚK kulatýí  štuů l, ktěřěího šě z našříí 
fakultý zuí cřaštníí přoděřkaněí  Přudkýí  a Běněšř . Potěí  (do koncě zaí řříí) navšřtíívíí našři fakultu píí 
Klabalovaí , ktěřaí  přojědnaí  šě zaí štupci dalšříí poštup.
Budě šě jědnat o naí šlědujíícíí řěakřěditacě (akřěditacě koncříícíí v ř. 2019): PSP, KKPP (v cřěškěím 
i anglickěím jazýcě) a Social Sěřvicěš (š CČ .Těřšřííněm).

Pokud jdě o nověí  študijníí přogřamý, do koncě zaí řříí přoběřhně přacovníí šětkaíníí, ktěřěího šě 
zuí cřaštníí děřkan a přoděřkaněí  Běněšř , Halama a Přudkýí .
Přřííšlušřnaí  tabulka budě na RÚK zašlaína takěí  do koncě měřšíícě zaí řříí.

Kontaktníí ošobou přo IA budě přoděřkan Běněšř  (budě zaněšěno do zdějšř íího přřěhlědu).

ě) Hodnocěníí monogřafiíí (MSČMT)
výšřlýích v řocě 2016. ETF podala naívřh na 6 tituluů , 5 knih a 1 kapitolu. Podobnýí  šěznam 
k nahlěídnutíí u přoděřkana Přudkěího.

f) Ph.D. študium
Do 1. řocřnííku býlo přřijato 6 uchazěcřuů , „klašickýí“ zaípiš přoběřhně v týídnu od 18.9.
Pokud jdě o hodnocěníí štaí vajíícíích študěntuů , toto přovědou přřííšlušřněí  obořověí  řadý v zaí řříí.
Těřmíín jizř  maí  pěvněř  uřcřěn OR Filozofiě (po 25.9. od 14,30 hod.), dalšř íí jšou v jědnaíníí.

Pokud jdě o hodnocěníí doktořanduů  za AR 2016/2017, RÚK pošunul těřmíín do koncě t.ř. 
Přřědběřzřněř  bý měř la přojědnat našřě VR v lištopadu.

T.cř. šě chýštaí  obhajoba a SDZ Mgř. Pavla Roubííka. Přo lištopadověí  (špolěcřněí ) doktořškěí  
přomocě (těřmíín zatíím něníí uřcřěn) jě jizř  abšolvěnt D.R. Mouliš.

g) Naívřh hodnotitěluů
Došřla nabíídka uí cřašti na Wořkšhopu přo hodnotitělě přojěktuů  H2020. Vhodněí  přo pědagogý, 
ktěřříí uvazřujíí v budoucnošti o podaíníí ěvřopškěího gřantu.

h) Bolzanova cěna
za „mimořřaídněř  objěvněí  přaí cě š výnikajíícíím tvuů řcříím obšahěm a intěřdišciplinaí řníím přřěšahěm“.
Naívřhý podaívajíí šami študěnti na IPSC – těřmíín do 31.10.2017. Jědnaí  šě o přaí cě obhaí jěněí  v AR 
2016/2017. Přoděřkan Přudkýí  ošlovíí výucřujíícíí ohlědněř  podaíníí naí vřhuů  a na kolěgiu dně 26. t. m. 
budě zhodnocěno.

i)Cěna řěktořa
„přo nějlěpšříí abšolvěntý bc. a mgř. študia“.
Těřmíín podaíníí jě 31.10.2017, naívřh zašřlě děřkan na Odboř přo študium RÚK. Přoděřkan Přudkýí  
ošlovíí výucřujíícíí – daí lě viz výíšřě.

5. Studijní – proděkan Beneš

a)Podmíínký přřijíímacíího řříízěníí přo AR 2018/2019



býl měř l přojědnat naí šř  AS dně 26.9. Naívřh býl upřavěn po diškuši na výí jězdníím zašědaíníí. Těřmíín 
dořucřěníí na RÚK jě 30.9.2017. Děřkan přřědal přřědšědovi AS ETF

b) Sěznamovacíí dný
přo študěntý naštupujíícíí do 1. řocřnííku přoběřhnou vě dněch 3. – 5.10. Vě štřřědu 4.10. budě přo 
študěntý zřušřěna výíuka, ně plošřněř  výínošěm děřkana, alě pědagogověí  budou infořmovaíni, zřě 
študěnti majíí jinýí  přogřam.

Na uí vodníí bohošluzřbý vě štřřědu 4. 10. budě děřkaněm pozvaín i šýnodníí šěnioř. Měř lý bý šě konat 
u Mařtina vě zdi. Naívřh na zacřaí těk vě 13 hodin. Oštatníí dětailý přojědnaí  děřkan šě študěntškýím 
fařaí řřěm J. SČ těfaněm.

Zaívěřř: Kolěgium navřhujě, abý býl přřííšř tíí akaděmickýí  řok zahaí jěn šlavnoštněř , špolěcřněř  přo 
všřěchný študijníí obořý.

6. Zahraničí – proděkan Roskovec

a) Fond mobilitý
Z RÚKu došřla výízva na přřědlozřěníí naí vřhu – budě přřědaíno píí Fřitzověí  k výřříízěníí.

b) Eřašmuš – Rěfořmovanaí  TF Komaí řno
Od děřkana fakultý Dř. Attilý Lěívaiě došřěl naívřh na uzavřřěníí ěřašmovškěí  šmlouvý, š cříímzř  
kolěgium šouhlašíí. Jědnalo bý šě o „výíměřnu“ 2 študěntuů  a 2 pědagoguů .

V těí to šouvišlošti zmííněřno, zřě pozvaínka na inauguřaci řěktořa Únivěřzitý J. Sělýěho v Komaí řněř  , 
ktěřaí  šě konaí  dně 14. t. m. , budě š omluvou něvýuzř ita.

c)Infořmacě o zaí jěmci o študium z Jihoafřickěí  řěpubliký – budě odmíítnut š tíím, zřě němaímě 
mozřnošt financřníí podpořý jěho študia.

d) Přof. Sautěř – pozvaíníí na řok 2018
Přoděřkan Přudkýí  infořmoval o švěím šětkaíníí v Bonnu. Přof. Sautěř řaíd přřííšř tíí řok přřijědě, abý 
přoněšl konvokacřníí přřědnaí šřku. Kolěgium štanovujě jako vhodnýí  těřmíín uí těřýí  15.5.2018 – budě 
zaněšěno do kalěndaí řřě a šděř lěno těízř  přof. SČ těfanovi, ktěřýí  jě š níím přuů běřzřněř  v pííšěmněím štýku.

7. Rozvoj – v. z. proděkan Roskovec
Podal infořmaci o jědnaíníí š ařch. Fišřěřěm a přřědlozř il upřavěněí  plaíný, hlavněř  knihovný, kdě 
přoběřhnou věř tšř íí změřný, takěí  2. a 4. patřa.
Býlo zadaíno výpřacovaíníí děfinitivníí študiě. 

8. RŮZNÉ
a) Zahaí jěníí AR na KTF: šlavnoštníí bohošluzřbý Věni Sanctě v koštěl Panný Mařiě přřěd Týíněm šě 
dně 2.10. od 9 hodin zuí cřaštníí děřkan Mřaí zěk ošobněř .

b)Pozvaínka na ěkuměnickou bohošluzřbu za řěktořa od AS ÚK. Budě šě konat v paí těk dně 20. 
řřííjna od 8,30 hod. v koštělě šv. Havla. Pozřadujíí uí cřašt jědnoho fařaí řřě CČCE a študěnta.
Budě přřědaíno doc. Slaímovi, abý zajištil (Roman Mazuř? Běnjamin Roll?).

c) Dř. Bašřtěckaí  – šějitíí Boařd of Ethicš
v něděř li dně 18.10. ZČ aídošt výřříídíí píí tajěmnicě vcř. zajišřtěřníí přřííšlušřnýích přoštoř.

d) Došřlaí  pozvaínka na ošlavu 300 lět budový CMTF Olomouc budě š omluvou něvýuzř ita.



ě) Kandidaí t na řěktořa přof.. Jan CČěřnýí  z PřřF ÚK budě v řaímci švěí  kampaněř  pozvaín na ETF. Budě 
přřědaíno našřěmu AS k výřříízěníí. Budě pozvaín do řozšříířřěněího zašědaíníí našřěho AS.

f) Kancělaí řř  píí Křcřmaí řřověí  na Jaboku budě jěšřtěř  přo lětošřníí AR zachovaína v nězměřněřněí  podoběř . 
Pokud jdě o změřnu uí řřědníích hodin na Jaboku, toto přojědnaí  píí tajěmnicě š píí Křcřmaí řřovou.

g) Infořmacřníí šýštěím – přoděřkan Roškověc
infořmujě o koněcřněí  podoběř  šýštěímu, ktěřýí  budě štaí t cca 30 tiš. Kcř. Měř lo bý býí t hřazěno 
z řozvojovýích pěněřz (přojědnaí  š přoděřkaněm Halamou).

h) Logo fakultý
Přoběřhla diškušě o gřafickěí  uí přavěř  štaí vajíícíího loga fakultý. Budou ošlověni znaímíí gřafici (dotaz 
a kontakt zajištíí přoděřkaněí  Přudkýí  a Roškověc).

i)Děřkanškěí  volno budě výhlaí šřěno na paí těk 29. zaí řříí 2017.

Příští schůze kolegia: úterky dne 10. a 31. října, poté 21. listopadu tradičně od 9, 30 
hodin.

Dalšříí těřmííný budou na novýích wěbovýích štřaínkaí ch.

Zapšala: Dubinovaí , šchvaí lil děřkan Mřaí zěk.
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	Bude předáno doc. Slámovi, aby zajistil (Roman Mazur? Benjamin Roll?).
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	g) Informační systém – proděkan Roskovec
	informuje o konečné podobě systému, který bude stát cca 30 tis. Kč. Mělo by být hrazeno z rozvojových peněz (projedná s proděkanem Halamou).
	h) Logo fakulty
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