
ZÁPIS Č. 3 KD 2022/03/15.02. 2022 
z kolegia děkana konaného 15. 02. 2022 v 8:30 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 

Izajáš 13-19 

- zápis z kolegia 20.1. 2022 schválen 

děkan 
- proběhlo setkání s ETS – bude navázána opětovná spolupráce (uznávání 

předmětů apod.) 
- 16.-17.5., nebo 2.-3.5. – setkání delegace z Evanjelické bohoslovecké fakulty na 

ETF 
- proběhne setkání s rektorkou na ETF – návrh termínu 22.3.  
- 5.4. 2022 dopoledne – konvokace Lochman   

tajemnice  

- bude vytvořeno místo prorektora pro IT a bude vytvořena také pracovní skupina 

se zástupci jednotlivých fakult -> je potřeba zajistit tohoto zástupce ETF 

- prorektor pro rozvoj se bude účastnit sledování a kontroly rekonstrukcí, tzn. i 

rekonstrukce ETF 

- prorektor pro PR se spojí s pracovníky jednotlivých fakult, kteří mají na starosti 

PR, tzn. u nás Matěj Bouček 

- podpora z rektorátu pro zaměstnávání lidí ze zahraničí 

- byla znovuoživena myšlenka centrálního pojištění majetku – z toho důvodu je 

nutná pasportizace – jako zástupce ETF bude zatím nominován doc. Gallus 

- ředitelka personálního oddělení rektorátu rozeslala manuál, jak postupovat při 

propouštění zaměstnance, se kterým není fakulta spokojena 

- sestavení rozpočtu – potřeba zjistit, kolik se bude platit za studenta 

věda 
- na Cenu Bedřicha Hrozného bude nominována práce doc. Petra Galluse The 

Perspective of Resurrection: A Trinitarian Christology 



- Cooperatio – proběhne rada programu THEO SOAS, kde bude probírán záměr 
rozvoje, po jeho schválení bude postoupen vědecké radě k odsouhlasení a poté 
předán děkanovi na podpis 

- PROGRESS – v současné době vzniká závěrečná zpráva projektu 
- 24.2. se bude konat online setkání s prorektorem pro vědeckou a tvůrčí činnost  

prof. PhDr. Ladislavem Krištoufkem, Ph.D.; na setkání byl přizván i dr. J. Roskovec 
- plánované individuální setkání s vedoucími kateder se uskuteční/naplánuje po 

dopsání závěrečné zprávy Progressu 
- japonská nadace TOKYO FOUNDATION – vypsáno stipendium STYLFF – pro 

doktorandy - určeno pro budoucí naděje a leadry s vizí – peníze jsou určeny na 
dokončení disertační práce; návrhy studentů, kteří by se mohli o toto stipendium 
ucházet – termín – konec května – v červnu pak bude následovat rozhodnutí 
univerzity, kdo stipendium získá  

studium 
- proběhl Den otevřených dveří – proběhl hybridně - záznamy z přenosů jsou 

k dispozici na kanále Evangelické teologické fakulty na platformě Youtube 
- proběhla schůzka ve složení pí. Maturová, doc. Gallus a dr. Beneš kvůli rozvrhu – 

podklady pro přípravu je třeba ze strany kateder dodat do 25. dubna 2022 
včetně  

- UK připravuje studium MBA  
- rektorský den 2023 – debata nad termínem – návrhy 10.5. 2023 nebo 17.5. 2023 

(na rektorský den by měla být dle předpisu zrušená výuka na všech fakultách)  
- byl vznesen dotaz od studentů – mohla by existovat možnost podívat se v 1. 

výukovém týdnu semestru na přednášky a mít možnost si ještě dozapsat do 
výuky jako volitelný předmět? -> ANO 

- studijní oddělení – vzhledem k množství práce ve dvou exponovaných měsících – 
červen a září – bude omezena možnost si vzít dovolenou na výjimečné případy   

zahraničí 
- student kombinovaného studia není příliš počítačově gramotný, studium by mu 

mělo být ale i tak umožněno – možné řešení - asistent z řad studentů stejného 
studia, který by mu pomohl 

- dr. Roskovec se zúčastní konference v maďarské Pápě 
- v rámci spolupráce proběhlo setkání s Českou bibl. společností, při kterém bylo 

domluveny detaily symposia o biblických předkladech, které se uskuteční na 
podzim 2022 

rozvoj 

- stanovisko AS ETF k olympijským hrám, respektive postavení se za Tibet a 
ujgurskou menšinu (= vyvěšení vlajek), mělo velký dosah na sociálních sítích  

- 28.2. 2022 je deadline pro výběrové řízení na dodavatele stavby, poté bude 
následovat vyhodnocení 



- spolupráce se Synodní radou na Kurzu pro pomocné kazatele – byl již předložen 
ke schválení - možná již od října – je potřeba pokrýt pět sobot (celodenně) – 
náplň jednotlivých setkání musí být interaktivní, tedy kombinace přednášky, 
seminárního typu práce, práce ve skupinách apod. 

- Letní škola církevních dějin – proběhlo online jednání s organizátorem za ÚSTR 
dr. Sklenářem a katedrou církevních dějin; spoluorganizace bude zaplacena z IP  

- CŽV – v Karolinu proběhne 23. 4. pravidelný Den celoživotního vzdělávání – bude 
se jednat o propagaci příštího akademického roku  

- VŘ na místo tajemníka – deadline je 22.2. 2022; je potřeba jmenovat výběrovou 
komisi 

- 29.3. 2022 proběhne setkání k rekonstrukci a rozvrhu (vedoucí kateder povinně)   

různé 
- setkání se Synodní radou – je potřeba iniciovat setkání tak, aby v termínu byl již 

znám nový nastupující děkan 

- byly předány Ceny děkana 2021 oceněným 

- 3.3. 2022 14:00 – inaugurace nové rektorky UK 

- 31.5. 2022 – návrh termínu na inauguraci děkana 

další kolegium 

7.3. 2022 9:30; 22.3. 2022; 26.4. 2022; 10.5. 2022; 24.5. 2022 
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