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Přítomni:  J. Kranát (předseda), E. Křížová, P. Sláma, J. Šťastná 
  N. Ivaschiv (místopředseda), B. Roll, J. Zejfart 
 
Hosté:  D. Cielontko (senátor AS UK) 
 
Omluveni: O. Fischer, P. Morée 
  I. Benešová, T. Pustková 
 
 
1. Vyjádření ke jmenování kolegia 
 
Doc. Jiří Mrázek, Th.D., 6. 3. 2018 zvolený AS ETF, byl rektorem UK k 1. 6. 2018 jmenován 
novým děkanem ETF. 8. 6. 2018 se písemně obrátil na AS se žádostí o vyjádření k záměru 
jmenovat děkanské kolegium v tomto složení: 
 
Prof. ThDr. Martin Prudký – proděkan pro vědu a doktorské studium 
Mgr. Jan Roskovec, Th.D. – proděkan pro zahraničí a vnější vztahy 
Mgr. Ladislav Beneš, Dr. – proděkan pro studijní záležitosti 
Mgr. Petr Gallus, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
 
Podle čl. 11 odst. 12 písm. b) Statutu ETF se AS vyjadřuje k záměru děkana jmenovat 
kolegium. AS žádost krátce projednal a bez připomínek vzal na vědomí. 
 
Schváleno: 7-0-0 
 
2. Schválení Výroční zprávy ETF 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. e) Statutu ETF schvaluje AS výroční zprávu fakulty za příslušný 
kalendářní rok. Dne 21. 6. 2018 byla AS předložena Výroční zpráva ETF za rok 2017. Od 
jednotlivých senátorů přišlo několik připomínek k formálním náležitostem VZ. AS 
pověřuje svého předsedu, aby tyto připomínky a návrhy na opravy zprostředkoval  
děkanátu ETF. 
 
Výroční zpráva schválena: 7-0-0 
 
Seznam připomínek a oprav je součástí tohoto zápisu. 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 7-0-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Připomínky a opravy AS k Výroční zprávě ETF za rok 2017 
 
1)  V bodě 3.2.4 (Jmenovitý přehled absolventů doktorského studia 2017): 
 „Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D. - Bibilcká teolgie“ 
 
2) V bodě 4.5.2. (Instituce zahraniční) – Ivana Noble je uvedená 2x jako členka red. 
rady žurnálu The Pemptousia Journal of... 
   
3) 5.2. odkaz na elektronické zdroje obsahuje // 
 
4)  V bodě 6.1.1.15 (Konference SBL) – chybí přednáška prof. Pokorného, který v 
Berlíně také přednášel. Podle program booku měl přednášku na téma "The EPI 
TO AYTO in the Life of the Early Church according to the Book of Acts" (vím 
to, protože jsem tam byl) 
 
5) V bodě 6.1.1.16 – chyba v názvu konference - nejspíše ne Transsgretion (podle mě 
neexistující slovo) - asi tam mělo být Transgression 
 
6) V bodě 6.1.2.9 – tady mi přijde, že je hned několik chyb v afiliacích, ale nejsem 
si jist, jak to má být správně: 
 Predrag Bukovec není z "Wien, Německo" – buď z Vídně, nebo odněkud z Německa. 
 Uwe-Karsten Plisch není z ETF UK, ale z Gottingen  
 Marek Vinklát, pokud je mi známo, je z HTF UK.  
7) V bodě 6.2.1.4. – trochu zvláštní zadání data "6. 9. 2017 + 7. 9. 2017 – 8. 9. 
2017" 

8) Překlepu (nebo ne?) ve slově "bude přeložen" (myslím, že předložen), ale koneckonců 
může být i přeložen z angličtiny do češtiny, takže je to jedno), tedy souhlasím. 

9) Stránkování je nějak špatně nastavené, je tam stále str. 2. 
 

 
 


