
ZÁPIS Č. 8 KD 2022/08/24.05. 2022 
z kolegia děkana konaného 24. 5. 2022 v 9:30 hod. (děkanská pracovna, dveře č. 213) 

Přítomni: děkan doc. Mrázek, proděkani dr. J. Roskovec, prof. M. Prudký, dr. L. Beneš, doc. P. 
Gallus, budoucí tajemník dr. P. Moskala 
Omluveni: Ing. T. Sáblíková 
 
úvod  

biblické čtení: Iz 64, 5–9 

Děkan 
- informace z rkr:  

o Univerzita plánuje omezit licence na Zoom, vyzve fakulty o zkrácení platných 
licencí na polovinu dosavadních uživatelů. Proběhla debata o tom, zda nepřejít na 
jiné platformy, které jsou pro fakultu zdarma. Kolegium se usneslo vyčkat dalšího 
vývoje, uvažuje o zachování cca dvou účtů na katedru. 

o kariérní řád: návrh kariérního řádu, jak byl vypracován v zimě, bude rozeslán 
vyučujícím ETF, aby bylo možné o něm debatovat na VZ. Rozešle P. Gallus. Krom 
toho je třeba dopracovat Formulář hodnocení pracovníka. Na starosti M. Prudký. 
KŘ má být vyhlášen do 30.6. 

- inaugurace nového děkana 31.5. 2022: je třeba rozeslat pozvánky na všechny strany. Zajistí 
P. Gallus 

- výjezdní zasedání:  
o je třeba sestavit program přednášek (EI)  
o připravit harmonogram a detailně naplánovat organizaci 
o předběžný plán:  

 pá: agendy proděkanů, SWOT SPP 
 so: agenda děkana+kariérní řád, přednášky, výlet, oslava 
 ne: bohoslužby (Trutnov 10:00?) 

o na starosti J. Roskovec 

Tajemník 

- nájmy budovy: 
o  je třeba aktualizovat ceník za nájem prostor v budově fakulty, zároveň vytvořit 

žádost/formulář k nájmu 
o P. Moskala připraví formulář pro převzetí odpovědnosti, který by každý zájemce 

o nájem předem podepsal 
- Schlussfest 26.5. se bude konat v budově fakulty max. do 22:00 

 
Věda 

- Výsledky soutěže monografií UK: V letošní soutěži uspěly nominované knihy Z. Širky 
(14.-16. místo) a J. Roskovce (18.-21. místo). Spolu s informacemi o výši odměny pro 
autory jsme z RUK dostali informace o výši odměny za knihu I. Noble ze soutěže roku 
2021 (4.-5. místo). Podle rozpočtových pravidel UK budou odměny za soutěž v letech 
2021 a 2022 vyplaceny letos. 



- Zápis z jednání VR + vyřízení habil. agendy J. Roskovce: Zápis z jednání hotov. 
Dokumenty hab. řízení J. Roskovce byly 19. května předány na RUK. 

- Návrhy na nominace: 
o Na Cenu Josefa Hlávky 2022 kolegium navrhuje nominovat Mgr. Kateřinu 

Talířovou, absolventku SP Diakonika, za její celkové studijní výsledky a vynikající 
diplomovou práci. 

o Na Cenu Arnošta z Pardubic 2022 navrhuje kolegium nominovat doc. Filipa 
Čapka za jeho dlouhodobé inovativní úsilí o rozvoj výuky v oblasti biblické 
archeologie, pravidelné pořádání společných blokových seminářů s odborníky 
z Tel Aviv University a zejména za spoluorganizaci celosemestrálního 
mezinárodního online semináře ve spolupráci pěti univerzity v roce 2021 
(An International Seminar on Jerusalem in Archaeology and in the Old 
Testament, Tel Aviv – Prague – Heidelberg – Tübingen – Zürich). 

o Na Cenu MŠMT letos kolegium nominanta nenavrhuje. 
- Habilitační řízení J. Rückla: Komise se usnesla na 3 oponentech (doc. Ivana Vlková; doc. 

Adam Mackerle; dr. Miroslav Varšo), kteří úkol přijali. Očekáváme dodání posudků do 
konce léta a přípravu hodnotícího stanoviska komise tak, aby počátkem nového akad. 
roku mohla řízení projednat vědecká rada.  

- Přijímací řízení PDS: Celkem 7 přihlášek (dle SP: 3× BT, 2× PETTE, 1× HST a 1× FN).  
 
Studium 

-  SZZ: ze senátu přišel opětovný požadavek na rozdělení komis. zkoušky a obhajoby 
v programu EvT. Řády to umožňují, důležité je ale pořadí: nejprve je souborná 
komisionální zkouška, pak teprve obhajoba. V tomto smyslu je třeba doplnit příslušná 
ustanovení v Pravidlech organizace studia. 

- Rozvrh na příští AR: první verze má být hotová do 30.5. 
 
Zahraničí 

- o setkání se zástupci fakulty a ČCE projevili zájem vikáři německé Nordkirche. 18. 6. se 
s nimi sejdou zástupci fakulty (J. Roskovec, O. Navrátilová, P. Gallus). 

 
Rozvoj 

- synod schválil připravený kurz pro budoucí výpomocné kazatele. Je třeba stanovit, kdo 
se ujme jednotlivých pracovních bloků. P. Gallus v tomto smyslu osloví vedoucí kateder. 

- 12. 5. proběhla schůze zástupců všech fakult s D. Stachem z ČT. Vyžádal si seznam 
kontaktních osob s tématy atraktivními pro média. Apeloval na aktivitu na Twitteru. 

- kolegium souhlasí, na to konto také souhlasí se spuštěním fakultního twitterového účtu 
(knihovna už Twitter má) 

- probíhá natáčení krátkých videí (na starosti to mají a vybavení zajistili M. Bouček a 
Zd. Širka), v nichž vyučující představují obory a témata, jimiž se se na fakultě zabýváme. 
Videa budou umístěna na youtube kanále fakulty. 

 
Různé 

-  příští schůze: 21.6. 2022 
- setkání se SR bylo odloženo na září 
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