
ZÁPIS Č. 7 KD 2022/07/10.05. 2022 
z kolegia děkana konaného 10. 5. 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, dr. J. 
Roskovec, Mgr. P. Moskala 

 
úvod  

- zápis z minulého kolegia byl schválen 
 

Děkan 

- setkání se synodní radou – termín 13. června 18:00 – bude navrženo přesunutí kvůli 
jiným povinnostem některých členů kolegia 

- publikování v Sedmihradsku – Studia reformata – spolupráce i s doktorandy – dodané 
materiály mohou být v aj, nj, lze případně zajistit i překlad do maďarštiny 

- návštěva z bratislavské univerzity – Mgr. Milan Jurík, PhD., Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., 
Mgr. Radoslav Hanus, PhD., prof. dr. Imre Peres ve dnech 16. - 17. 5. 2022 

- výjezdní zasedání – je potřeba připravit program, odsouhlasit a rozeslat 
 
Tajemnice 
 
Věda 

- Doktorská stipendia 
o návrh nové výše doktorských stipendií od akademického senátu – velká zátěž pro 

fakultní rozpočet; návrh – stejná výše pro všechny – snížení výše stipendia při 
neuspokojivých studijních výsledcích 

o protinávrh – vypracoval prof. M. Prudký – zvýšení v rozumné míře (ne skokově), 
ponechání motivačního navýšení za vynikající studijní výsledky 

 oba návrhy byly prezentovány na zasedání akademického senátu dne 10.5. 2022 a byl 
schválen návrh prof. Prudkého  

 
- k doktorskému studiu se zatím přihlásilo 8 uchazečů 
- vědecká rada ETF schválila návrh na udělení čestného doktorátu prof. dr. Odedovi 

Lipschitsovi  
 
Studium 

- počet přijatých studentů je podobný jako každý rok 
- státní závěrečné zkoušky – ve stát. týdnu kolize ve středu se seminářem s účastí téměř 

všech teologických vyučujících, kteří učí v programu SPP 
- budou potřeba složit 3-4 zkušební komise  

 
Zahraničí 
 
Rozvoj 



- CŽV – vše vyvěšeno na webu i v SISu, zaslány dotazy do Olomouce i Plzně, zda je možno i 
v dalším AR pokračovat podle navrženého plánu a v navržených datech 

-  ze spolupráce s PR agenturou Strateggo prozatím vyplývá, že uchazeči o studium na ETF 
většinou nemají zájem studovat také na jiných fakultách, s nikým si tedy přímo 
nekonkurujeme. I studenti SPP jsou většinou z církevního prostředí. Podle toho bude 
třeba zaměřit PR – posílit „značku“ a uvést fakultu v širší známost. 

- SWOT analýza z SPP – výsledky by bylo skvělé prezentovat a více rozebrat – možný bod 
na výjezdní zasedání 

- nový univerzitní mzdový předpis z podzimu 2021 – v některých skupinách zaměstnanců 
fakulta tento předpis nereflektuje – bude sjednána náprava 

- rekonstrukce – vítěz i druhý v pořadí odstoupili z vývěrového řízení -> VŘ bylo zrušeno, 
nové bude vypsáno na podzim; některé náklady jsou ale nutné zaplatit nyní (TDI, 
právník, projektanti). 

 
Různé 
 
23.5. – rozšířené kolegium rektorky 
31.5. – inaugurace děkana 
 
Další kolegium 
24. 5. 2022; 21.6. 2022;  
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