
ZÁPIS Č. 4 KD 2021/4/16. 3. 2021 
z kolegia děkana konaného 16. 3. 2021 v 9,30 hod. 

(online) 

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

úvod 
Jan 14 

schválení zápisu - zápis z minulé schůze byl schválen 

děkan 
- informace z RUK – antigenní testování covid – je zřízen odběrový tým (spíše pro větší fakulty), 

zároveň odběrové místo Albertov – Studničkova, které je pouze pro zaměstnance UK; zaměstnanci 
jsou ale plošně na home office, v nutných případech mohou do kanceláře – pouze s negativním 
testem (dokládá se při vstupu do budovy na vrátnici) nebo čestným prohlášením o prodělání 
nemoci v posledních 90 dnech; studenti, kteří jdou na studijní oddělení, nemusí být testovaní; 
řemeslníci, kteří by ale šli něco opravit na fakultu, ano 

- režim ETF – zaměstnanci se musí prokazovat testy; v současnosti má povolenou výjimku celé 
2. patro – tzn. studijní, ekonomické, sekretariát atd.  

- zasedání VR UK by mělo proběhnout distančně 
- akademický rok 2021/2022 – oficiálně začíná 1. 10. 2021 – opatřením děkana lze začátek posunout 

– začátek akademického roku na ETF začne 4. 10. 2021; konec by měl být 27. 5. 2022 kvůli začátku 
následné rekonstrukce fakulty 

- výjezdní zasedání – termín 11. - 13. 6. 2021 – v případě, že by nebylo možné jet prezenčně, 
uskuteční se zasedání online – ale ve všedních dnech, ne o víkendu (např. úterý a pátek)  

tajemnice 
- v případě odmítnutí testu zaměstnancem -> překážka na straně zaměstnance -> nemocenská 

60 %  
- Univerzita nakoupila respirátory – budou přerozděleny na jednotlivé fakulty a umístěny na 

vrátnici 
- vzhledem k dočasnému omezení provozu na fakultě je omezena úklidová služba (odpadkové koše 

vynáší noční vrátní) 
- stravenkový paušál – nezdaněný finanční příspěvek k výplatě místo současné stravenkové karty – 

bude k tomu vydané opatření děkana – první příspěvek bude ve výplatě za 4/2021 
- na RUK nový hlavní ekonom, respektive ekonomka – Ing. Petra Wehrenberg, M.A.     

věda 
- soutěž excelentních monografií na UK letos buď nebude, nebo se uskuteční v pozdějším termínu 

(zádrhel s financováním)  
- odbor vědy na RUK rozjíždí program podpory zahraničních post-doktorandů na UK – musí to být 

absolvent doktorského studia na zahraniční univerzitě – odpověď zajistí prof. M. Prudký.  
      

studium 

- den otevřených dveří online proběhl 15. 3. 2021 – přes ZOOM a Facebook – na  FB by měl být 
k dispozici záznam; velká pochvala pro P. Galluse a M. Boučka 



- do 31. 3. 2021 se můžou zájemci hlásit ke studiu – zatím asi 90 uchazečů – v případě nenaplnění 
kapacity bude vypsáno 2. Kolo 

- přijímací řízení – možné scénáře – 1. zrušení přijímacích testů; 2. standardně; 3. pohovor přes 
ZOOM; 4. test přes MOODLE – po debatě ale spíše výběr pouze z prvních dvou možností – 
modifikaci musí odsouhlasit akademický senát 

- Akadem. rok 2021/2022 – výuka Evangelické teologie – problémy s navazujícím programem 
v distanční formě – musí se naplnit 80h za semestr – nyní je to méně – úprava buď vyučovat jednu 
sobotu navíc, nebo vyučovat některý předmět blokově – doc. Halama ve spolupráci s dr. Benešem 
si vezmou na starost řešení této situace      

zahraničí 
- výběrové řízení na místo na zahraničním oddělení probíhá – zatím asi 17 uchazečů (žádný z nich 

ale nemá vazbu na ekumenu) – ještě se čeká na odezvu na inzerát v Českém bratrovi  

rozvoj 
- dokončená žádost o dotaci – čeká se akorát na počty student celé UK, tento dokument musí být 

přiložen jako příloha 
- stavební povolení je uděleno, architekti pracují na prováděcí dokumentaci  
- VŘ majetková – měla by na fakultě existovat osoba, u které se bude shromažďovat informace o 

majetkových výběrových řízeních – měla by zároveň znát i aktuální vyhlášky, zákony, nařízení, ale 
i rektorátní předpisy -> bude to paní tajemnice Ing. E. Svobodová  

- bude určen rozpočet pro PR? – ano, ale zatím není znám fakultní rozpočet, takže konkrétní částku 
momentálně nelze říci  

- studentská farářka - zástupci fakulty na Synodní radě by měli být informováni – nejlépe pozvat 
stud. farářku na zasedání Akademického senátu a přizvat i zástupce ETF na synodu 

různé 
- bytový seminář 7. 4. 2021 – dotaz na možnost využít prostory fakulty – v současné 

epidemiologické situaci byl děkanem dovolen přístup dvou osob   

datum další schůze 
- další kolegium 20. 4. 2021 v 9:30  
- operativně případně 30. 3. 2021 v obvyklý čas 
- 7. - 8. 4. 2021 – Biblické kolokvium – online konference  
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