
ZÁPIS Č. 6 KD 2022/06/26.04. 2022 
z kolegia děkana konaného 26. 4. 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, dr. J. 
Roskovec, doc. J. Halama, Ing. E. Svobodová 

 
úvod  

Kazatel 
- zápis z minulého kolegia byl schválen 
- rozloučení s tajemnicí 

Děkan 

- setkání se synodní radou – termín v červnu 
- proběhne konference v senátu 
- Publikování v Sedmihradsku – Studia reformata – spolupráce i s doktorandy – dodané 

materiály mohou být v aj, nj, lze případně zajistit i překlad do maďarštiny 
- návštěva z bratislavské univerzity proběhne podle plánu 

 
Tajemnice 

- školení řidičů – je potřeba zajistit, aby mohli být zaměstnanci ETF proškoleni – 
předběžný termín – některé úterý v 11:00 

- úklidová firma – žádá navýšení ceny (měsíčního paušálu) 
- agenda tajemnice je postupně předávána nástupci 

 
Věda 

Habilitační řízení J. Roskovce a příští zasedání VR  
- 19. dubna zasedala habil. komise, stanovisko je připraveno (doporučující), oponenti 

pozváni na zasedání VR.  
- VR je svolána na pátek 6. května od 9:30 hod. (2 členové se omluvili: I. Noble a D. 

Tureček) – potřeba vyvěsit veřejnou pozvánku 
 
Dále k projednání: 

o Schválení zápisů per rollam: 
 hodnocení dr. studia + rozhovor 
 habil. komise Jan Roskovec 
 prodloužení platnost akreditace SPP 
 vyjádření souhlasu se Záměry rozvoje – Cooperationes + rozhovor  

o návrh na čestný doktorát prof. Oded Lipschits 
o návrh habil. komise Jan Rückl (pokud podá přihlášku) – stále nejisté 

 
 
 
 



Přihlášky grantových projektů GA ČR (info) 
- V dubnovém termínu bylo na GA ČR podáno celkem 6 projektů.  

 
Akce, host. přednášky, sympozia, semináře – retrospektiva & perspektiva: 

- Graduate Symposium EABS - proběhlo úspěšně (30. března – 1. dubna), částečně 
hybridní jednání ve 2 sekcích; dostali jsme děkovný dopis od presidenta EABS (prof. 
George J. Brooke) i od předsedy doktorandské sekce (Christopher Ryan Jones). 

- XXIX. Colloquium biblicum - proběhlo úspěšně (20.–22. dubna), celkem 11 zahraničních 
a 10 českých účastníků, částečně hybridní účast. 

- dnes: prof. Thomas Römer (přednáška + seminář – viz plakáty) 
- úterý 3. května, Dr. Maria Horiacha: Churches in Ukraine: Past & Present  

 
Studium 

- bakalářské promoce se konají 3.5. 2022 v 10:30 v Profesním domě 
- dotazníky pro hodnocení studia – přejít do SISu a vytvářet si formuláře pro hodnocení 

studia sami? Zjištěním možností byl pověřen dr. P. Bargár. 
- proběhlo šetření (online) ohledně fungování distanční studium během pandemie (Pavol 

Bargár zástupce za fakultu)  
- bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení – konec 7. srpna 2022 – bude změna 

příjímacího řízení? pouze ústní? bude projednáno na výjezdním zasedání 
- příprava rozvrhu – zatím nebyly dodány všechny podklady  
- studenti se speciálními potřebami – výrazně se navýšil jejich počet 

 
Zahraničí 

- ekumenická modlitba v Karolinu proběhne 3.5. 2022, zúčastní se J. Roskovec 
- konference v Pápě – jednání o publikaci v Sedmihradsku – viz bod v oddílu děkana 
- v Nizozemsku  existují 3 teologické fakulty – rády by uzavřely smlouvy na ERASMUS 
- soutěž Excelentní monografie – vyhodnocení proběhne na rektorátu, definitivní výsledky 

budou v průběhu května 
 
Rozvoj 

- proběhl celouniverzitní Den celoživotního vzdělávání v Karolinu – oproti ostatním 
rokům byl i u našeho stánku zaznamenán velký zájem. Plánované kurzy budou záhy 
zveřejněny na webu fakulty a v SISu 

- rekonstrukce: vítěz výběrového řízení protahuje podepsání smlouvy na rekonstrukci. 
Pokud nebude schopen svoji nabídku podepsat, přijde na řadu druhý v pořadí. jednání 
má na starosti P. Gallus; druhý v pořadí – firma Hochtief - podal námitky proti VŘ, které 
byly ve svém celku sice zamítnuty, ale zároveň bude třeba provést nové hodnocení 
nabídek 

- SR ČCE by poskytla prostory k pronájmu, pokud by se jednalo o větší časový objem, pak 
za své standardní ceny (5400 Kč/den/2 místnosti) 

 
Další kolegium 
10. 5. 2022; 24. 5. 2022 
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