Zápis zjednání kolegia děkana
vúterý dne 5. září 2017 od 9,30 hod.
Přř íítomni:

děř kan J. Mřaí zěk (řř íídil jědnaí níí), přoděř kani L. Běněšř , J. Halama, M. Přudkýí
J. Roškověc, cř lěnka E. Svobodovaí

Omluvěni: přoděř kan J.Halama, cř lěn J.S. Třojan
Biblické čtení: Žalm 8
Uvítání přítomných.
1.Schválení zápisu
zaí piš z kolěgia dně 27. 6. 2017 býl šchvaí lěn.
2. Děkan Mrázek
a) 60tiný Věř řý Fřitzověí
Nařozěniný šlavíí 9. 9., třadicř níí ošlava přoběř hně zacř aítkěm řř ííjna, přř ěšněí datum dohodně
š ošlavěnkýníí přoděř kan Roškověc.
b) Komišě přo přopagaci fakultý
zašědala dně 23. 6. t.ř., zaí piš jšmě doštali 1.7., kolěgium ho maí k dišpozici. Po přoběř hnuvšř íí
diškuši řozhodnuto naí šlědovněř :
Zaí věř ř: Doc. Slaí ma budě kontaktovat O. Lukaí šř ě, přoděř kan Roškověc D. Ciělontka a přoděř kan
Přudkýí cř lěna jějich šbořu v Dějvicíích.
V těí to šouvišlošti zmííněř na potřř ěba výhotověníí přř íířucř ký přo naštupujíícíí študěntý: gařant
přoděř kan Běněšř , pomoc od Katědřý PSP nězbýtnaí .
Zahřanicř níí odděř lěníí bý měř lo pořř aídat 2x za šěměštř infořmacř níí šchuů zký přo študěntý – zajištíí
přoděř kan Roškověc.
Přoděř kan Běněšř budě od nadchaí zějíícíího řoku „fungovat“ těí zř jako pořadcě přo študijníí přoblěí mý,
výcř lěníí ši mimo švěí konzultacř níí hodiný uřcř itýí cř aš. Výhlěí dně těí zř pomvěř da z řř ad zkušř ěněř jšř íích
študěntuů přo pořaděnškou cř innošt.
3. Tajemnice Svobodová
a) Spišovaí šluzř ba
Podala infořmaci o konkřěí tníí cř innošti, tj. uzlý, ktěřěí budou šamoštatněř špřavovat
kořěšponděnci, jako podatělna budě fungovat šěkřětařiaí t a knihovna (píí Mořavcovaí ).
Dně 18. t. m. od 13 hodin přoběř hně šř kolěníí p. Pííšěckěí ho z ÚÚ VT.
b) Dř. Mořavěc – šmlouva
V šouvišlošti š novýí m špřaí vcovštvíím wěbovýí ch štřaí něk budě i patřř icř něř upřavěna šmlouva š dř.
Mořavcěm, ktěřýí budě míít na štařošti „jěn“ těchnickěí zabězpěcř ěníí – zajištíí píí tajěmnicě.
c) Novou wěbovou štřaí nku
maí ponovu na štařošti knihovnicě P. Mořavcovaí , tzn. pokud jdě o zvěřř ějnř ovaí níí matěřiaí luů do
aktualit atd. Katědřověí štřaí nký budou i nadaí lě špřavovaí ný šamotnýí mi katědřami.
Zaí věř ř: Píí tajěmnicě ošlovíí vědoucíí katěděř š dotazěm, ktěřěí ošobý budou zodpověř dněí za jějich
štřaí nký.
4. Věda – proděkan Prudký
a)Sěznam odbořnííkuů přo SZZ – řozšř íířřěníí
Sěznam budě aktualizovaí n přo lědnověí SZZ, šchvaí lěn budě na podzimníím jědnaí níí VR.

b) Dř. Hoö šchělě
býl š uí cř innoštíí od 1. 9. 2017 jměnovaí n docěntěm, přomocě šě budě konat 2.11. od 11 hodin.
c) Zaí jěmcě o Ph.D. študium p. Cořtěš
budě vzhlěděm kě kapacitěř na Katědřř ě NZ odmíítnut. Napííšřě mu dř. Roškověc.
d) Inštitucionaí lníí akřěditacě (IA)
Podaí na infořmacě o šoucř ašněí m štavu. Dně 27. t. m. přoběř hně na ÚK kulatýí štuů l, ktěřěí ho šě z našř íí
fakultý zuí cř aštníí přoděř kaněí Přudkýí a Běněšř . Potěí (do koncě zaí řř íí) navšř tíívíí našř i fakultu píí
Klabalovaí , ktěřaí přojědnaí šě zaí štupci dalšř íí poštup.
Budě šě jědnat o naí šlědujíícíí řěakřěditacě (akřěditacě koncř íícíí v ř. 2019): PSP, KKPP (v cř ěškěí m
i anglickěí m jazýcě) a Social Sěřvicěš (š CČ .Těř šřííněm).
Pokud jdě o nověí študijníí přogřamý, do koncě zaí řř íí přoběř hně přacovníí šětkaí níí, ktěřěí ho šě
zuí cř aštníí děř kan a přoděř kaněí Běněšř , Halama a Přudkýí .
Přř ííšlušř naí tabulka budě na RÚK zašlaí na takěí do koncě měř šíícě zaí řř íí.
Kontaktníí ošobou přo IA budě přoděř kan Běněšř (budě zaněšěno do zdějšř íího přř ěhlědu).
ě) Hodnocěníí monogřafiíí (MSČ MT)
výšř lýí ch v řocě 2016. ETF podala naí vřh na 6 tituluů , 5 knih a 1 kapitolu. Podobnýí šěznam
k nahlěí dnutíí u přoděř kana Přudkěí ho.
f) Ph.D. študium
Do 1. řocř nííku býlo přř ijato 6 uchazěcř uů, „klašickýí “ zaí piš přoběř hně v týí dnu od 18.9.
Pokud jdě o hodnocěníí štaí vajíícíích študěntuů , toto přovědou přř ííšlušř něí obořověí řadý v zaí řř íí.
Těřmíín jizř maí pěvněř uřcř ěn OR Filozofiě (po 25.9. od 14,30 hod.), dalšř íí jšou v jědnaí níí.
Pokud jdě o hodnocěníí doktořanduů za AR 2016/2017, RÚK pošunul těřmíín do koncě t.ř.
Přř ědběř zřněř bý měř la přojědnat našř ě VR v lištopadu.
T.cř . šě chýštaí obhajoba a SDZ Mgř. Pavla Roubííka. Přo lištopadověí (špolěcř něí ) doktořškěí
přomocě (těřmíín zatíím něníí uřcř ěn) jě jizř abšolvěnt D.R. Mouliš.
g) Naí vřh hodnotitěluů
Došř la nabíídka uí cř ašti na Wořkšhopu přo hodnotitělě přojěktuů H2020. Vhodněí přo pědagogý,
ktěřř íí uvazř ujíí v budoucnošti o podaí níí ěvřopškěí ho gřantu.
h) Bolzanova cěna
za „mimořř aídněř objěvněí přaí cě š výnikajíícíím tvuů řcř íím obšahěm a intěřdišciplinaí řníím přř ěšahěm“.
Naí vřhý podaí vajíí šami študěnti na IPSC – těřmíín do 31.10.2017. Jědnaí šě o přaí cě obhaí jěněí v AR
2016/2017. Přoděř kan Přudkýí ošlovíí výucř ujíícíí ohlědněř podaí níí naí vřhuů a na kolěgiu dně 26. t. m.
budě zhodnocěno.
i)Cěna řěktořa
„přo nějlěpšř íí abšolvěntý bc. a mgř. študia“.
Těřmíín podaí níí jě 31.10.2017, naí vřh zašř lě děř kan na Odboř přo študium RÚK. Přoděř kan Přudkýí
ošlovíí výucř ujíícíí – daí lě viz výí šřě.
5. Studijní – proděkan Beneš
a)Podmíínký přř ijíímacíího řř íízěníí přo AR 2018/2019

býl měř l přojědnat naí šř AS dně 26.9. Naí vřh býl upřavěn po diškuši na výí jězdníím zašědaí níí. Těřmíín
dořucř ěníí na RÚK jě 30.9.2017. Děř kan přř ědal přř ědšědovi AS ETF
b) Sěznamovacíí dný
přo študěntý naštupujíícíí do 1. řocř nííku přoběř hnou vě dněch 3. – 5.10. Vě štřř ědu 4.10. budě přo
študěntý zřušř ěna výí uka, ně plošř něř výí nošěm děř kana, alě pědagogověí budou infořmovaí ni, zř ě
študěnti majíí jinýí přogřam.
Na uí vodníí bohošluzř bý vě štřř ědu 4. 10. budě děř kaněm pozvaí n i šýnodníí šěnioř. Měř lý bý šě konat
u Mařtina vě zdi. Naí vřh na zacř aítěk vě 13 hodin. Oštatníí dětailý přojědnaí děř kan šě študěntškýí m
fařaí řř ěm J. SČ těfaněm.
Zaí věř ř: Kolěgium navřhujě, abý býl přř ííšřtíí akaděmickýí řok zahaí jěn šlavnoštněř , špolěcř něř přo
všř ěchný študijníí obořý.
6. Zahraničí – proděkan Roskovec
a) Fond mobilitý
Z RÚKu došř la výí zva na přř ědlozř ěníí naí vřhu – budě přř ědaí no píí Fřitzověí k výřř íízěníí.
b) Eřašmuš – Rěfořmovanaí TF Komaí řno
Od děř kana fakultý Dř. Attilý Lěí vaiě došř ěl naí vřh na uzavřř ěníí ěřašmovškěí šmlouvý, š cř íímzř
kolěgium šouhlašíí. Jědnalo bý šě o „výí měř nu“ 2 študěntuů a 2 pědagoguů .
V těí to šouvišlošti zmííněř no, zř ě pozvaí nka 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, zř ě němaí mě
mozř nošt financř níí podpořý jěho študia.
d) Přof. Sautěř – pozvaí níí na řok 2018
Přoděř kan Přudkýí infořmoval o švěí m šětkaí níí v Bonnu. Přof. Sautěř řaí d přř ííšřtíí řok přř ijědě, abý
přoněšl konvokacř níí přř ědnaí šř ku. Kolěgium štanovujě jako vhodnýí těřmíín uí těřýí 15.5.2018 – budě
zaněšěno do kalěndaí řř ě a šděř lěno těí zř přof. SČ těfanovi, ktěřýí jě š níím přuů běř zřněř v pííšěmněí m štýku.
7. Rozvoj – v. z. proděkan Roskovec
Podal infořmaci o jědnaí níí š ařch. Fišř ěřěm a přř ědlozř il upřavěněí plaí ný, hlavněř knihovný, kdě
přoběř hnou věř tšř íí změř ný, takěí 2. a 4. patřa.
Býlo zadaí no výpřacovaí níí děfinitivníí študiě.
8. RŮZNÉ
a) Zahaí jěníí AR na KTF: šlavnoštníí bohošluzř bý Věni Sanctě v koštěl Panný Mařiě přř ěd Týí něm šě
dně 2.10. od 9 hodin zuí cř aštníí děř kan Mřaí zěk ošobněř .
b)Pozvaí nka na ěkuměnickou bohošluzř bu za řěktořa od AS ÚK. Budě šě konat v paí těk dně 20.
řř ííjna od 8,30 hod. v koštělě šv. Havla. Pozř adujíí uí cř ašt jědnoho fařaí řř ě CČ CE a študěnta.
Budě přř ědaí no doc. Slaí movi, abý zajištil (Roman Mazuř? Běnjamin Roll?).
c) Dř. Bašř těckaí – šějitíí Boařd of Ethicš
v něděř li dně 18.10. ZČ aí došt výřř íídíí píí tajěmnicě vcř . zajišř těř níí přř ííšlušř nýí ch přoštoř.
d) Došř laí pozvaí nka na ošlavu 300 lět budový CMTF Olomouc budě š omluvou něvýuzř ita.

ě) Kandidaí t na řěktořa přof.. Jan CČ ěřnýí z Přř F ÚK budě v řaí mci švěí kampaněř pozvaí n na ETF. Budě
přř ědaí no našř ěmu AS k výřř íízěníí. Budě pozvaí n do řozšř íířřěněí ho zašědaí níí našř ěho AS.
f) Kancělaí řř píí Křcř maí řř ověí na Jaboku budě jěšř těř přo lětošř níí AR zachovaí na v nězměř něř něí podoběř .
Pokud jdě o změř nu uí řř ědníích hodin na Jaboku, toto přojědnaí píí tajěmnicě š píí Křcř maí řř ovou.
g) Infořmacř níí šýštěí m – přoděř kan Roškověc
infořmujě o koněcř něí podoběř šýštěí mu, ktěřýí budě štaí t cca 30 tiš. Kcř . Měř lo bý býí t hřazěno
z řozvojovýí ch pěněř z (přojědnaí š přoděř kaněm Halamou).
h) Logo fakultý
Přoběř hla diškušě o gřafickěí uí přavěř štaí vajíícíího loga fakultý. Budou ošlověni znaí míí gřafici (dotaz
a kontakt zajištíí přoděř kaněí Přudkýí a Roškověc).
i)Děř kanškěí volno budě výhlaí šř ěno na paí těk 29. zaí řř íí 2017.
Příští schůze kolegia: úterky dne 10. a 31. října, poté 21. listopadu tradičně od 9, 30
hodin.
Dalšř íí těřmííný budou na novýí ch wěbovýí ch štřaí nkaí ch.
Zapšala: Dubinovaí , šchvaí lil děř kan Mřaí zěk.

