
ZÁPIS Č. 1 KD 2022/01/04.01. 2022 
z kolegia děkana konaného 07. 12. 2021 v 9:30 hod. 

(děkanská pracovna, dveře č. 213) 

Přítomni: děkan doc. J Mrázek, proděkani dr. L. Beneš, prof. M. Prudký, doc. P. Gallus, J. Roskovec, Dr. 

Omluven: člen doc. J. Halama, Ing. E. Svobodová 

úvod 

Žalm 57 

děkan 
- finální podoba Kariérního řádu bude konzultována s J. Kranátem i akademickým 

senátem, poté vznikne Opatření děkana, které Kariérní řád uvede v platnost a 

účinnost. Termíny platnosti a účinnosti budou ještě upřesněny. 

- volba děkana – dle harmonogramu akademického senátu bude 15.2. 2022 

vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana ETF , 22.2. 2022 bude zvolen nový 

děkan ETF, který se své funkce ujme od června 2022 

- Ceny děkana – předání cen se uskuteční na další schůzi kolegia, tj. 20.1. 2022   

- výjezdní zasedání se uskuteční buď v termínu 3.-5. června 2022 nebo 

10.-12. června 2022 – dle kapacitních možností ubytovacího zařízení – návrhy na 

místo konání budou dodány do příštího kolegia 

tajemnice  

věda 
- Dne 16. 12. 2021 proběhla velká vědecká rada UK, kde byl úspěšně projednán a 

schválen návrh na jmenování doc. F. Čapka profesorem. 

- Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK – kniha Ivany Noble „Essays in 

Ecimenical Theology I. Aims, methods, Themes, and Contexts“.Leiden: Brill 2019 se 

umístila na 4.-5. místě (z 68 nominovaných) 

- Cooperatio – prof. Prudký rozešle okružní mail s aktuálními informacemi. 

Zároveň proběhnou i samostatná setkání s vedoucími kateder, kteří by 

představili své plány vědeckých aktivit do dalších let v rámci programu 

Cooperatio. Jednotlivých setkání se zúčastní prof. Prudký, možností je i účast 

děkana doc. Mrázka, který by mohl prodiskutovat s vedoucími kateder i další 

aktivity mimo program Cooperatio. 



- vědecká rada – zasedání se uskuteční v zatím blíže nespecifikovaném termínu 

v měsíci březnu nebo dubnu 2022  

 
studium 

 
- ke státním závěrečným zkouškám se přihlásilo 5 studentů z různých oborů 
- 24. ledna 2022 se bude konat Den otevřených dveří – organizace se opět uajl 

Matěj Bouček, který spolupracuje s garanty oborů 
- výuka v letním semestru – termín zveřejnění rozvrhu bude dle informací od 

studijního oddělení 15. ledna 2022 
- setkání s ETS – ETF se spolupráci nebrání, první setkání lze zorganizovat 

(navržené termíny 1.2. 17:00, 3.2. 17:00, 7.2. 17:00), avšak oficiální jednání o 
možné podobě této spolupráce bude ponecháno na novém vedení fakulty (od 
června 2022) 

zahraničí 
- konference SOMEFu a Nizozemců se uskuteční 20. – 23.4. 2022 v Maďarsku – 

účast za ETF dr. Roskovec, účast prof. Prudkého pouze v online formě (pokud 

bude tato možnost); potřeba zjistit, kdo se opravdu zúčastní – jde o náhradní 

datum odložené konference (z důvodu pandemie) 

- ERASMUS – studenti se po Vánocích z důvodů restrikcí zatím nevrátili do České 

republiky   

- Columbia seminary – v první polovině ledna probíhá společný seminář na ETF, 

spoluorganizuje doc. Sláma  

rozvoj 
- rekonstrukce budovy - žádost o navýšení rozpočtu byla schválena, bude 

vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a také na BOZP pracovníka  

- také bude vypsáno výběrové řízení na tajemníka fakulty 

- CŽV – v příštím semestru – Praha – Církevní dějiny, Praktická teologie; Olomouc – 

Religionistika; Plzeň – Starý zákon 

- příští číslo Zpravodaje bude k dispozici pro kontrolu na příštím kolegiu  

různé 
18.1. 2022 – habilitační promoce 

- další kolegium 

20.1. 2022 9:30; 15.2. 2022 9:30  
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