
ZÁPIS Č. 4 KD 2022/04/07.03. 2022 
z kolegia děkana konaného 07. 03. 2022 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., 
Ing. E. Svobodová 

Omluven: člen doc. J. Halama 

úvod 

Žalm 25 

děkan 
- proběhla inaugurace rektorky dne 3.3. 2022 
- návštěva rektorky proběhne 22.3. v 11:30 v doprovodu prof. JUDr. Jan Kuklíka, 

DrSc. a PhDr. Ing. Marie Vymazalové, Ph.D. 
- inaugurace děkana se bude konat 31.5. 2022 v 11:00 ve Vlasteneckém sále – 

pozvánky potřeba poslat nejpozději do konce dubna + vytvořit  program (proslov 
rektorky, proslov odst. děkana, proslov nového děkana?)   

- do Celouniverzitní platformy pro IT (CePIT) bude nominován za Evangelickou 
teologickou fakultu RNDr. Jan Moravec 

tajemnice  
- ETF má kladný hospodářský výsledek 
- sestavení rozpočtu na rok 2022 - je potřeba určit cenu za studenta na JABOKu; 

nahlásit větší akce, které se budou konat v rámci fakulty; taktéž nahlásit změny 
osobních nákladů 

věda 
Cooperatio THEO & SOAS 

- Záměry rozvoje vědní oblasti jsou u obou programů připraveny.  
- Minulý týden byly předloženy VR k vyjádření souhlasného stanoviska. Koncem 

tohoto týdne bude znám výsledek a koordinátoři ke konci března dokumenty 
odevzdají rektorce k dalšímu projednávání.  

- Celkový programový rozpočet bude potřeba rozdělit do dvou balíků pro 
jednotlivé programy.  
 
Progres Q01  

- Závěrečná zpráva o činnosti v letech 2017–2021 byla k 28. 2. odevzdána. 
 
Cena Bedřicha Hrozného 

- Nominace knihy Petra Galluse The Perspective of Resurrection: A Trinitarian 
Christology na Cenu Bedřicha Hrozného byla podána. Jeden výtisk knihy byl 
odeslán na rektorát.  



 
Habilitační řízení J. Roskovce a příští zasedání VR  

- Oponenti dodají posudky na habil. práci do Květné neděle (10. dubna).  
- Habil. komise zasedne v úterý 19. dubna 2022. 
- VR je předběžně naplánována na pátek 6. května od 9:30 hod. (ještě ověřujeme 

prezenci členů, zatím 2 omluvy). 
 
Vyhlášen termín podávání přihlášek GA ČR 

- GA ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů standardních projektů, EXPRO, projektů 
JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodních projektů, s 
předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.  

- Lhůta k podávání návrhů na GAČR je 7. dubna, interní na ETF do 31. března 2022. 
Viz web ETF Aktuální projektové výzvy (https://web.etf.cuni.cz/ETFN-720.html). 

- Na starosti má Jarmila Bergstra. 
 
Online schůzka s prorektorem L. Krištoufkem 

- Online porada z podnětu prorektora – seznámení a informace o aktuálních 
tématech, problémech či očekávání v oblasti VaV. Za ETF se zúčastnili MP, J. 
Roskovec (ředitel CBS) a J. Bergstra.  
 
Projekt 4EU+ – Theology of Hope 

- Prof. Ivana Noble podala žádost o projekt 4EU+ (tzv. minigrant; rozpočet celkem 
asi 300 tis. Kč) Theology of Hope – Hope in Theology: Challenges in Multi-
religious, Secular and Multi-Cultural Europe (Praha – Heidelberk – Kodaň).  
 
Čestná promoce 

- udělit čestný titul významné osobnosti při příležitosti významné události?  – 
nutné projednat na VR  

studium 
- promoce dne 24. 3. 2022 se konat nebudou – nový termín snad do konce června 

2022 
- prozatímní počet přihlášených uchazečů – 80 
- otázkou zůstává, zda organizovat ještě další den otevřených dveří    

zahraničí 
- válka na Ukrajině – fakulta prostřednictvím Akademického senátu vyslovila své 

stanovisko 
- Katolická univerzita ve Lvově psala s žádostí o pomoc – vícero možností – 

1. vědecká spolupráce (v dlouhodobém horizontu); 2. kreditová mobilita 
(vytvořit projekt s výměnou učitelů/studentů); 3. po získání statutu kandidátské 
země (vstup do EU) uzavřít smlouvu na ERASMUS; 4. univerzitní pomoc – 
možnosti stipendií 

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-720.html


- v návaznosti na aktuální světové/evropské dění budou pozastaveny spolupráce 
s ruskými univerzitami, respektive ruskou univerzitou, se kterou má fakulta 
uzavřenou spolupráci – byl dodán vzorový dopis z rektorátu  

rozvoj 
- bylo provedeno výběrové řízení na pracovníka BOZP 
- skončilo výběrové řízení na dodavatele stavby – sešly se 3 nabídky 
- tento týden proběhne 2. kolo výběrového řízení – pohovory - na místo tajemníka  
- CŽV – příští akademický rok – v Olomouci a Plzni budou kurzy pokračovat dalšími 

čtyřmi disciplínami (ST, ET, PT, FIL) 
- Letní biblická škola – byla vypsána i v SISu; za ETF je kontaktní osobou P. Morée 
- Kurz pro pomocné kazatele – byly navrženy konkrétní termíny na příští rok. 

Čekáme na vyjádření SR, potažmo synodu ČCE 

různé 

další kolegium 

22.3. 2022; 26.4. 2022; 10.5. 2022; 24.5. 2022 
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