
ZÁPIS Č. 2 KD 2022/02/20.01. 2022 
z kolegia děkana konaného 20. 01. 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 

Zjevení 14 

- zápis z kolegia 4.1. 2022 schválen 

děkan 
- rozšířené rektorské kolegium – UK zatím v rozpočtovém provizoriu – nový 

rozpočet by UK měla znát do prázdnin 
- farářský kurz bude vysílán hybridně 
- apel na evidování provedených samotestů do databáze UK – jinak UK nebude 

moct žádat o jejich proplacení zdravotní pojišťovny  
- nová rektorka UK a nová prorektorka pro sociální záležitosti navštíví ETF 
- v případě změny podoby přijímacího řízení je zapotřebí kontaktovat rektorát co 

nejdříve 
- vědecká rada UK zůstává ve stávajícím složení do března 2022 
- povinné očkování bylo zrušeno 
- 8.2. 2022 17:00 – setkání s ETS na fakultě – a setkání pozvat i prof. Hoška 
- výjezdní zasedání – možnosti ubytování v Peci pod Sněžkou – zjišťují se 

možnosti; program – projekt F. Štěcha? I. Noble? – oslovení   

tajemnice  

- první setkání tajemníků v novém roce 2022 proběhne až v únoru 

věda 
- Cooperatio ThRS & SASS 

ETF obdržela rektorem podepsané Dohody o rozvoji vědní oblasti pro oba 
programy, na nichž se fakulta podílí (agendu vede J. Bergstra). 
Rozhovory s vedoucími kateder (dle zápisu z KD 4. ledna) jsou ve fázi plánování, 
proběhnout nejspíš v únoru. 
 

- Progres Q01 
Na naší fakultě řešení programu Q01 skončilo k 31. 12. 2021 (na HTF a KTF 
prodlouženo do června 2022). 
M. Prudký zpracovává závěrečnou zprávu s termínem do konce února. 

 



- Habilitační řízení 
Dne 11. ledna 2022 bylo zahájeno habilitační řízení dr. Jana Roskovce.  
Děkan předložil vědecké radě návrh na složení habilitační komise ve složení:  
Prof. Martin Prudký (ETF UK; předseda), prof. František Ábel (EBF UK, 
Bratislava), doc. Mireia Ryšková (KTF UK, Praha), doc. Adam Mackerle (TF JU, 
České Budějovice) a doc. Bohdan Hroboň  (TF Trnavskej Univerzity v Trnave).  
VR návrh dna 16. ledna schválila, komise nyní jedná o nominaci oponentů 
habilitační práce (Evangelium podle Jana, ČEK NZ 4, Praha 2020). 
 

- Vědecká rada ETF 
V uplynulých týdnech proběhlo dvakrát hlasování per rollam: 

• schválení habilitační komise v řízení Jana Roskovce (schváleno 16. 1.); 
• schválení návrhu na prodloužení platnosti akreditace bc. studijního 

programu Sociální a pastorační práce (schváleno 18. 1. 2022). 
 

- Doktorská studia 
V „zimním termínu“ se přihlásili 3 uchazeči (FN, PETTE, … ). Zatím se vyjasňuje, 
zda stihnou doplnit všechny náležitosti (zejména projekt disertačního projektu). 
– jedno přijímací řízení probíhá v těchto dnech 

 

studium 
- harmonogram akademického roku 2022/2023  
- 24.1. 2022 proběhne Den otevřených dveří ETF; některé prezentace studijních 

programů budou hybridně 

zahraničí 
- bakalářský program v aj – dva studenti ze zahraničí stále nedorazili do České 

republiky – zatím jeden přerušil studium 
- Columbia seminary – proběhl na ETF k všeobecné spokojenosti; znovu proběhne 

cca za 2 roky 

rozvoj 
- rekonstrukce – probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby – virtuální 

otevírání obálek proběhne 18. února 2022 
- stěhování knihovny započne již 15. května 2022 
- 5. dubna 2022 v 11:00 proběhne schůzka k rekonstrukci pro zaměstnance, kteří 

budou mít zájem o podrobnější informace o jejím plánovaném průběhu 
- výběrové řízení na tajemníka bylo uveřejněno na stránkách ETF, UK i na 

webových stránkách jobs.cz – uzavření VŘ je naplánováno na 22.2. 2022 – 
přihlášky buď poštou, nebo na podatelna@etf.cuni.cz 

- rozdán návrh nového Zpravodaje k případným připomínkám 
- Národní plán obnovy – ETF tohoto programu nevyužije 



- Kurz pro výpomocné kazatele – teoretická část vyučovaná fakultou bude probíhat 
3 semestry – poslední 3. semestr bude zaměřen na ČCE, její postavení v ekuméně 
a její řády  

- Kariérní řád pro THP zatím ještě není z rektorátu zformulován   

různé 
8. 2. 2022 v 17:00 – schůzka s ETS 

15. 2. 2022 11:00 – představení kandidátů na děkana 

22. 2. 2022 – ukončení výběrového řízení na místo tajemníka 

22. 2. 2022 – volba kandidáta na děkana 

29. 3. 2022 – schůzka k rekonstrukci 

15. 5. 2022 – začátek stěhování knihovny 

rok 2023 – vícero výročí osobností ETF – Petr Pokorný, Amedeo Molnár 

další kolegium 

15.2. 2022 8:30 – budou předány Ceny děkana 2021 
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