
ZÁPIS Č. 1 KD 2021/1/12. 1. 2021 
z kolegia děkana konaného 12. 1. 2021 v 9,30 hod. 

(online) 

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

úvod 
Jeremiáš 23  

schválení zápisu - zápis z minulé schůze bude upraven dle zaslaných připomínek 

děkan 
-  byly zaslané nové instrukce k vládním opatřením (covid-19) – mění se pouze doporučení ohledně 

knihovny – od pondělí 18. 1. 2021 bude opět v provozu „výdejní okénko“; na podrobnosti praxí v 
sociální práci bude vznesen dotaz  

- schůzka s rektorem – v programech Cooperatio  bude teologie spojena s filosofií ve stejném oboru 
- 5. 1. 2021 proběhlo jednání akademického senátu – účastnili se doc. Jiří Mrázek, Th.D., Petr Gallus, 

Ph.D. – byl předložen harmonogram rekonstrukce budovy ETF; AS má zájem o návrh 
dlouhodobého horizontu rozpočtu fakulty 

- setkání se Synodní radou – vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je navrhované setkání 
přesunuto na březen; zatím bez konkrétního termínu 

- 25. 1. 2021 proběhne Den otevřených dveří na ETF UK. Tentokráte online, vzhledem k nepříznivé 
epidemiologické situaci.  

- s PR pracovníkem ETF bylo domluveno ukončení spolupráce; tzn. neprodloužení stávající 
pracovní smlouvy 

- Strategický záměr – termín červen 2021 – potřeba rozdělit si jednotlivé části záměru a zpracovat 
-  Kariérní řád – fakultní verze budou navazovat na společnou univerzitní  

tajemnice 
- pravidelné reporty o počtech nakažených na jednotlivých fakultách UK ukazují, že čísla rostou 

věda 
- Dne 5. 1. 2021 bylo zahájeno habilitační řízení s Mgr. Petrem Gallusem, Ph.D. v oboru Evangelická 

teologie (habilitační práce: The Perspective of Resurrection: A Trinitarian Christology). Děkan 
nyní připravuje návrh složení habilitační komise, aby jej mohl brzy předložit ke schválení vědecké 
radě. 

- Vědecké radě předložíme také návrhy k doplnění seznamu odborníků oprávněných zkoušet při 
státních závěrečných zkouškách (podle § 53 odst. 2 zákona č. 111/1998). Navrhovanou Moniku 
Ulrichovou, Ph.D. je třeba nechat schválit přednostně, neboť 25. 1. 2021 by měla být již členkou 
komise u státních závěrečných zkoušek.   

- V termínu do 31. 12. 2020 se přihlásil jeden uchazeč o doktorské studium (v programu PETTE, 
téma misiologické, školitel asi doc. Tim Noble). Přijímací pohovor proběhne 29. ledna. 

- V programech Progres se oproti původnímu plánu nebude předkládat tzv. bilanční zpráva za roky 
2019–2020, nýbrž až závěrečná zpráva po posledním roce řešení 2021. Do 26. února je nutné 
zpracovat a podat jen přehled čerpání finančních prostředků. Pro náš program Q01 je postup 
vyřízení s příslušnými osobami z HTF a KTF rámcově domluvený.   

 



studium 
- měl by být rozeslán informační email studentům s upozorněním na pokračující distanční výuku. a 

to v návaznosti na nepříznivou epidemiologickou situaci  
- státní závěrečné zkoušky na JABOKu – studenti, ale i vyučující v komisích mají právo si zvolit 

distanční formu zkoušení 
- termíny zkoušek v nadcházejícím zkouškovém období musí nabízet obě možné varianty – 

prezenční i distanční - s tím, že musí být dopředu jasné, jakým způsobem budou studenti zkoušku 
absolvovat  

- 19. 1. 2021 se uskuteční schůzka s Mgr. Z. Širkou, Th.D. ohledně fungování systému Moodle 

zahraničí 
- ETF byla kontaktována zájemcem o studium z Afriky – bude mu nabídnut distanční termín 

přijímacího řízení  
- v důsledku BREXITu byl ukončen studijní program ERASMUS ve VB – v současnosti pouze 

dobíhají již nasmlouvané studijní pobyty – v budoucnu by se možná mohla naskytnout možnost 
spolupracovat se skotskou církví – nic určitého ale zatím není; VB má vlastní program na výměnu 
studentů 

rozvoj 
- je potřeba doplnit kontakty – emaily a telefonní čísla – na vyučující a další zaměstnance ETF na 

webu – zadáno paní Vlasákové; na doplnění dohlédne paní tajemnice Ing. E. Svobodová 
- stavební povolení stále není schváleno – místní šetření již proběhlo za přítomnosti úřednice ze 

stavebního úřadu – žádné faktické námitky nebyly během místního šetření podány; v příštích 
dnech projde budovu ETF architekt kvůli podrobnostem 

- na uvolněné místo PR pracovníka a také na místo manažera kvality bude hledán nový pracovník 

různé 
- Projekt celkové revize a doplnění tzv. opor pro kombinované studium (tj. kurzů na výukovém 

portálu moole) bude mít na starosti Mgr. Zdenko Širka, Th.D.; do června 2021 v součinnosti s 
garanty předmětů bc. a mgr. SP Evangelická teologie zajistí zkompletování všech kurzů pro 
povinné a povinně volitelné předměty na moodlu. Poté se bude věnovat dalším kurzům v 
ostatních studijních programech. 

- je zapotřebí vstoupit do jednání s Filozofickou fakultou UK kvůli společnému studijnímu 
programu sociální práce, který se musí předložit  

- 13. 10. 2021 – výročí – 240 let Tolerančního patentu – ETF navrhuje uspořádat 12. 10. 2021 
symposium k této příležitosti a to na téma Tolerance v náboženství/náboženská tolerance/; do 
termínu příštího kolegia; tj. do 2. 2. 2021 je potřeba vytvořit koncepci tohoto symposia 

- 25. 12. 2021 – 120 let od narození Milady Horákové;  

 
datum další schůze 

- 2. 2. 2021 v 9:30 
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