ZÁPIS Č. 2 KD 2021/2/2. 2. 2021

z kolegia děkana konaného 2. 2. 2021 v 9,30 hod.
(online)

Přítomni (přes ZOOM): děkan doc. J Mrázek, proděkani Dr. L. Beneš, P. Gallus, Ph.D., prof. M. Prudký,
J. Roskovec, Ph.D., člen doc. J. Halama, Dr., tajemnice Ing. Eva Svobodová

úvod

Izaiáš 55:11

schválení zápisu - zápis z minulé schůze byl schválen
děkan
-

-

žádné novinky instrukce k vládním opatřením (covid-19) nebyly zaslány – výdejní okénko
knihovny je stále v provozu

symposium k tolerančnímu patentu – hlavním organizátorem J. Roskovec, Ph.D. – spolupráce by
měla v rámci fakulty probíhat zejména s Dr, Peterem Morée a doc. Otou Halamou, Th.D. (bude
domluvena společná schůzka) – padl návrh na přizvání i semiakademických a neakademických
institucí – například Amnesty International nebo zástupce právnické obce
prof. Balke – byla odeslána kondolence pozůstalým; na webových stránkách fakulty byl vyvěšen
nekrolog

tajemnice
-

věda
-

nový pracovník na částečný úvazek - Mgr. Pavol Bargár, Th.D. – bude mu připravena dohoda –
připraví Ing. Svobodová
náklady Katedry sociální práce zůstanou v účetnictví započítávány odděleně
bude vypsán inzerát na místo pracovnice na zahraniční oddělení – jedna z pracovnic podala
výpověď – bude vyvěšen jak na stránkách UK, tak na webu Jobs.cz i jiných tematicky zaměřených
stránkách – je nezbytně nutné, aby uchazeč splňoval požadavek náboženského přehledu
Informace o nedávných usneseních VR:

VR korespondenční formou dne 25. ledna 2021 schválila návrh na doplnění seznamu
odborníků oprávněných zkoušet při státních závěrečných zkouškách (podle § 53 odst. 2
zákona č. 111/1998) o tyto čtyři osoby: PhDr. Marta KOLÁŘOVÁ, Ph.D., Mgr. Ondřej
MACEK, Ph.D., Mgr. Monika ULRICHOVÁ, Ph.D. a Mgr. František Štěch, Th.D.
o VR korespondenční formou dne 28. ledna 2021 schválila návrh habilitační komise pro
řízení s Mgr. Petrem Gallusem, Ph.D. ve složení: Prof. Ivana Noble, PhD. (ETF UK, Praha –
předsedkyně), Doc. ThDr. Petr Macek, Ph.D. (ETF UK), Prof. Dr. Friederike Nüssel
(Universität Heidelberg), Prof. Dr. Christoph Schwöbel (University St. Andrews), Prof.
ThDr. Lubomír Žák (UP Olomouc / Řím).
V lednu se nakonec nekonalo žádné přijímací řízení do doktorského studia. Jediný přihlášený
uchazeč (v programu PETTE, školitel doc. Tim Noble) nástup odložil, hodlá se ucházet o studium v
pozdějším termínu.
V připravovaných programech na podporu vědeckých činností Cooperatio (na roky 2022–2026)
se stále jedná o struktuře programu/programů v oblasti Filosofie a náboženství. Děkan FF podal
návrh na oddělení Filosofie a Teologie do dvou programů (viz tabulka – RKR-210115_Cooperatioo

-

-

-

struktura.xlsx). Prorektor Konvalinka svolal k věci jednání všech dotčených fakult. Termín ještě
není přesně znám, schůzka by měla proběhnout v příštím týdnu.
Obdrželi jsme k vyjádření návrh zprávy hodnotící vědeckou činnost ETF v rámci vnitřního
hodnocení vědy UK za roky 2014–2018 (zasláno členům kolegia). Kromě dvou věcných
jednotlivostí je zpráva neproblematická, k ETF vcelku pozitivní. M. Prudký odešle na RUK do 5.
února vyjádření za ETF (tzv. feedback).

studium
-

-

-

-

„Na týden studentem VŠ“ – měl by pomoci s propagací fakulty, stejně tak jako další plánovaný
Den/dny otevřených dveří – je zapotřebí na DOD upozornit a dát důraz na jeho propagaci – měl
by se o to postarat nový PR pracovník (v příštím týdnu proběhne pohovor s kandidátem na toto
místo) – obsahově tuto akci prozatím zaštítí Dr. L. Beneš
setkání vyučujících (přes ZOOM) s vedením fakulty – návrh termínu 9.2. 2021 v 10:00 – je potřeba
připomenout instrukce k vládním opatřením, připomenout i potřebu kvalitního obsahu v systému
MOODLE; prodiskutovat případně i návrhy na vylepšení či změnu z pohledu vyučujících
anotace předmětů, které si mohou přečíst zájemci o studium, nejsou v nejlepším stavu – je
potřeba kontrola – jak obsahově, tak i jazykově (například aby anotace pro předmět v anglickém
jazyce nebyla v českém jazyce)
jedním z pozitiv nucené distanční výuky je možnost přizvat zahraniční lektory do přednášek
na Katedře sociální práce se v příštím akademickém roce předpokládá větší množství
závěrečných prací – v předpisu UK je jasně daný maximální počet bakalářských, diplomových i
disertačních prací, které může jeden pedagog vést jako vedoucí práce. Vzhledem k vyššímu počtu
bude nejspíše potřeba oslovit i nějaké externí pracovníky, kteří by mohli vést tyto závěrečné
práce studentů ETF UK.

zahraničí
-

rozvoj
-

-

různé
-

prof. Römer z Collège de France - bude kontaktován s dotazem, zda má zájem v příštím
akademickém roce (2021/2022) navštívit ETF UK a uskutečnit tak návštěvu, která byla z důvodu
pandemie Covid 19 odložena
stavební povolení stále není schváleno – avšak začala příprava grantové přihlášky
na uvolněné místo PR pracovníka je stále hledán nový pracovník
Univerzita třetího věku a Celoživotní vzdělávání – výuka v letním semestru bude zrušena s tím, že
přihlášení účastníci budou obesláni s touto informací a také s informací, že podzimní semestr
bude již výuka spuštěna a to dle aktuální epidemiologické situace – tzn. může být zavedena
distanční výuka
9. 2. 2020 10:00 – setkání s vyučujícími přes ZOOM

datum další schůze
- 23. 2. 2021 v 9:30

