
ZÁPIS Č. 3 KD 2021/3/23. 2. 2021 

z kolegia děkana konaného 23. 2. 2021 v 9,30 hod. 

(online) 

Přítomni (přes ZOOM): děkan doc. J Mrázek, proděkani P. Gallus, Ph.D., prof. M. Prudký, J. Roskovec, Ph.D., 

člen doc. J. Halama, Dr., tajemnice Ing. Eva Svobodová 

Omluven: Dr. L. Beneš 

úvod 

Žalm 25 

schválení zápisu - zápis z minulé schůze byl schválen 

děkan 

- do konce týdne, tj. do 28. 2. 2021, bude na home office 

tajemnice 

- hospodářský výsledek za rok 2020 - +944 000 Kč 

- tvorba rozpočtu – prosba o zaslání plánů na přijímání nových pracovníků, pořádání akcí apod., 

plus také nahlásit částku, která připadne JABOKu 

- do výběrového řízení na referenta/ku do zahraničního oddělení se zatím přihlásilo cca 10 lidí    

věda 

- do akreditačního výhledu pro RUK na rok 2021 ETF nepřispěla žádným požadavkem, neboť 

v roce 2021 nechystá žádné nové akreditace  

- pokročilé přípravy programů Cooperatio: v materiálu, který rektor nyní ve čtvrtek předloží VR 

UK, je struktura vědních oblastí navržena tak, že původně navrhovaná oblast "Philosophy and 

Religion" (zahrnující celkem 4 vědní obory) byla rozdělena na dvě: Philosophy (s obory Logic + 

Philosophy and Ethics) a Theology and Religious Studies (s obory Religious Studies + Theology).  

- na podzim 2020 byl uveden program START (1 letý program) zaměřený na regionální projekty, 

do kterého se ETF nepřihlásila. Nejvíce se zapojily lékařské fakulty a fakulta přírodovědná, které 

získaly 80 % všech prostředků.      

studium 

Dr. Beneš omluven pro nemoc   

zahraničí 

 

rozvoj 

- žádost o dotaci hotova a odeslána ke kontrole na RUK; všechny podklady jsou připraveny 

- na uvolněné místo PR pracovníka byl přijat Matěj Bouček 

- do akce „Na týden studentem“ se přihlásilo cca 40 lidí 

- na webových stránkách je vyvěšen nový ZPRAVODAJ  

 



různé 

- MOODLE – probíhají sezení vyučujících s koordinátorem Z. Širkou – pomáhá i se samotnou 

tvorbou, pokud je potřeba; stávající rozvržení kurzů vychází z akreditace, ale fakticky vyučované 

kurzy jsou trochu jinak koncipované. Je třeba rozlišit dvojí druh moodlovské podpory: 1. podpora 

přednášeným hodinám (doplnění k mluvenému slovu); 2. pouze elektronické prezentace (nejsou 

mluvené přednášky)  

datum další schůze 

- 8. 3. – rektorské kolegium 

- 16. 3. v 9:30 kolegium 

- další případné termíny kolegia: 30. 3.; 20. 4.; 11. 5. 

- 13. 4. 2021 – konference praktické teologie  


