
ZÁPIS Č. 5 KD 2022/05/22.03. 2022 
z kolegia děkana konaného 22. 3. 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, doc. J. 
Halama, Ing. E. Svobodová 

Omluven: proděkan dr. J. Roskovec 
 
úvod Žalm 121 

Děkan 
-rozšířené kolegium rektora 

o další možnosti stipendia pro ukrajinské studenty – možnost žádat přes rektorát 
o síť tutorů – dalo by se použít stejně jako v době covidu – ETF ale tuto možnost 

nevyužívala 
o 12. 5. 2022 – setkání s dobrovolníky stran UA v Karolinu – zjistit, zda je někdo ze 

studentů dobrovolník -> zjistí Akademický senát 
o probíral se způsob přijímání ukrajinských studentů – momentálně se ETF netýká 
o rozpočet – v rozpočtu na rok 2022 bude posílen příspěvek na vědu a výzkum  
o stávající vědecká rada UK bude zasedat ještě jednou (6. 5. 2022), nová vědecká rada bude 

ustanovena na konci dubna 
o potřeba opět nahlásit kontaktní osobu pro PR -> opět Matěj Bouček 
o potřeba jmenovat někoho do Rady pro rovné příležitosti -> návrh za ETF - D. Bartoň 

 
Věda 
-CrowdHelix - kontaktní osobou stanovena J. Bergstra. Je třeba ji nahlásit jako kontaktní osobu 
rektorátu - vyřídí prof. Prudký 
-soutěž excelentních monografií za rok 2020 - prof. Prudký připravil seznam relevantních 
publikací, kolegium nominovalo knihu Z. Širky, Transcendence and Understanding a knihu J. 
Roskovce, Evangelium podle Jana. Nominace připraví prof. Prudký 
 
Studium 
-projednány aktuální letošní počty uchazečů, stav vypadá podobně jako loni. Minimální počty 
studentů zdaleka naplněné nejsou, vypíšeme i druhé kolo přijímacího řízení. Rozhodne děkan po 
konzultaci s garanty oborů 
-přišel na dotaz výkladu studijního řádu, zda lze v EvT skládat SZZ z předmětu, z něhož už 
student má zkoušku. Pravidla organizace studia to neupřesňují a výslovně nezakazují, je třeba 
udělat novelizaci v tom smyslu, aby si student nejprve zvolil předměty SZZ, z čehož pak vyplyne, 
že z ostatních předmětů má skládat soubornou zkoušku. Tak to předpokládá i studijní plán. 
Připraví dr. Beneš 
-informace UJOP ke studentům z Ukrajiny a podmínkám jejich studia 
 
Rozvoj 
-rekonstrukce: děkan podepsal rozhodnutí o výběru dodavatele, zveřejněno bude, jakmile 
vybraný dodavatel dodá originály všech svých dokumentů a jednostranně podepsanou smlouvu. 
Je připravena aktualizovaná verze celkových nákladů pro MŠMT, která bude základem žádosti o 
přidělení dotace. Na starosti P. Gallus 



-je třeba postupně předat tajemnickou agendu nově vybranému tajemníkovi dr. P. Moskalovi. Na 
starosti E. Svobodová 
-kolegium rozhodlo, že dokumenty uložené ve skříňce pod trezorem fakulta odevzdá do archivu 
UK 
-prinicipiálně je hotová a zveřejněná anglická mutace fakultního webu (díky Z. Širkovi a M. 
Boučkovi) – pro fakultu, katedry i jednotlivce to do budoucna znamená dbát důsledně na 
dvojjazyčnost materiálů, které směřují navenek 
-dalším krokem v oblasti PR bude natáčení videí různě dlouhých videí, která budou zacílená 
jednak navenek, jednak jako součást výukových materiálů v rámci probíhajících kurzů. Na 
fakultě by bylo záhodno najít kout či místnost, v níž by mohlo být natrvalo umístěno nahrávací 
studio. Na starosti P. Gallus 
-probíhají PR konzultace s firmou Strateggo, která fakultě pomůže s komunikací navenek 
 
Různé 
-termíny promocí:  út 3. 5. 10:30 Bc - Profesní dům 
   čt 28. 4. 10:30 Mgr. - Karolinum 
 
-je třeba znovu poslat mail ohledně skartace a sběru starého papíru. Na starosti E. Svobodová. 
 
Další kolegium 
26. 4. 2022; 10. 5. 2022; 24. 5. 2022 
  

zapsal: Petr Gallus 
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