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V ranních hodinách 28. dubna 2020 zemřel ve věku nedožitých 93 let
profesor Ladislav Hejdánek, filosof, mluvčí Charty 77, zakladatel nakladatelství OIKOYMENH a také někdejší vedoucí katedry filosofie na naší
fakultě. Svébytný myslitel, jehož celoživotním tématem bylo nepředmětné myšlení a v jeho rámci poctivý vztah k pravdě a k víře. Často připomínal svým studentům Rádlovo: „Nemáme pravdu, ale pravda má nás.“
foto: phil.muni.cz

Z KOLEGIA DĚKANA
Koronavirová pandemie sice znemožnila přímou výuku, ale kurzy nadále pokračovaly a pokračují bezkontaktní formou. Situace není snadná, nutí nás k hledání nových cest pro udržení
běhu výuky. Zároveň je obtížné udržet studijní a pracovní tempo. Běh fakulty se ale nezastavil a máme dobrou naději, že tento semestr i všichni do něj zapojení nakonec doběhnou do
cíle. Pro zdárný doběh několik informací:
» Děkujeme všem, kdo jste se všemožným způsobem zapojili do pomoci druhým a přispěli
k lepšímu zvládnutí krize.
» Aby bylo dost času pro uzavření semestru, harmonogram semestru byl upraven: výuka byla
prodloužena do 12. 6., zkouškové období bude trvat de facto až do konce září a vypisování termínů bude flexibilní až individuální. Další termíny (odevzdávání prací, souborné
zkoušky apod.) najdete na webu fakulty.
» Od 11. 5. je umožněna také přímá prezenční výuka. Bezkontaktní forma studia se tím
ovšem neruší – po dohodě s vyučujícími je možné dotáhnout kurzy i dosavadním způsobem. Dálkařské konzultace se budou konat znovu prezenčně v původních termínech.
» Apelujeme na vyučující a především na studenty, aby se navzdory nepřízni doby snažili své
naplánované kurzy v tomto semestru dotáhnout do konce, aby bylo možné přidělit kredity. Dostanete-li se s kredity do tísně, poraďte se na studijním oddělení o možnostech individuálního studijního plánu. Fakulta stojí o své studenty, vyjdeme vám všemožně vstříc,
abyste mohli ve studiu zdárně pokračovat.
» Výuka CŽV/U3V v tomto semestru již obnovena nebude, plánované přednášky na tento
semestr zopakujeme v semestru příštím a celý plán tedy posuneme o jeden semestr dopředu. Kurz Nemocniční kaplan se naopak konat bude v plánovaných termínech.
» Práce na přípravě generální rekonstrukce budovy kladně projednali památkáři a vše směřuje k podání žádosti o stavební povolení. Harmonogram vlastní rekonstrukce byl naplánován od 1. 6. do 31. 7. následujícího roku, abychom využili především období mezi semestry přes léto, kdy je možné provoz na fakultě minimalizovat. Pokud vše půjde ideálně,
začne rekonstrukce v roce 2021. Pokud se něco zdrží, odložíme provedení rekonstrukce
o rok. Bylo rozhodnuto, že rekonstrukce proběhne za provozu – jednak proto, že ji lze
zvládnout v relativně krátkém čase (dva semestry + letní prázdniny před a po), a jednak
také proto, že přesun výuky do jiných pronajatých prostor by se výrazně prodražil.
» Výjezdní zasedání pracovníků fakulty, původně plánované na 12.–14. 6., bylo zrušeno.
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Z AKADEMICKÝCH SENÁTŮ
Akademický senát UK
» AS UK se naposledy fyzicky sešel 7. února 2020, aby opět po roce zvolil své předsednictvo. Nebylo velkým překvapením, že předsedou byl znovu zvolen jediný kandidát prof.
František Zahálka z FTVS.
» 12. března byl vládou vyhlášen nouzový stav a senát včetně předsednictva a pracovních
komisí od té doby zasedá elektronicky a hlasuje per rollam. Z důležitých věcí zmiňme alespoň, že 27. dubna byl schválen už modifikovaný „úsporný“ rozpočet UK na rok 2020 ve
výši 10,5 mld. Kč, což je zhruba o 1 mld. méně než v roce 2019. Příjmy UK se zatím propadly o 1,5 mld. jenom kvůli odchodu zahraničních studentů-samoplátců a propadu tržeb
za pronájmy a služby. K zajímavostem jistě patří, že 11. května se senát odmítl vyjádřit
per rollam (tzn. veřejně) ke jmenování nového kvestora.

Akademický senát ETF
» AS ETF se naposledy fyzicky sešel 17. prosince 2019. Zasedání plánované na 17. března
bylo kvůli nouzovému stavu odloženo. Od té doby senát elektronicky rozhodl o jediné neodkladné věci, jíž jsou volby. Mandát stávajícím senátorům končí 30. září, proto byly 19.
května vyhlášeny volby do AS ETF na 2.–3. června v čase 11:00–15:00. Vzhledem
k mizivému počtu učitelů i studentů na fakultě to budou volby nezvyklé, ale zákon o VŠ
naštěstí nepředepisuje quorum voličů, naopak vnitřní předpisy ETF nedovolují „distanční“
hlasování. O možnostech navrhování kandidátů a způsobu voleb budou všichni členové
akademické obce informováni hromadným mailem.
Jan Kranát, předseda AS ETF

RŮZNÉ
» Snížení rozpočtu UK v tomto roce se samozřejmě dotkne i fakulty. Budeme muset šetřit,
kde se dá. Proto prosíme všechny obyvatele i návštěvníky fakulty, dbejte na úspornost.
» Od 13. května se otevřela fakultní kaple k pravidelným středečním bohoslužbám.
» Knihovní výpůjčky jsou automaticky prodlouženy do 8. 6. Do 25. května funguje knihovna
v omezeném provozu pouze pro výdej předem rezervovaných knih.
» Termín odevzdání přihlášek do dodatečného přijímacího řízení je 10.8.2020.
» K 31. srpnu t.r. ukončí svůj interní úvazek na fakultě dr. B. Baštecká, nadále bude působit
jako externí pracovnice. Na příslušné místo bylo vypsáno výběrové řízení s nástupem od
1. října 2020. Budeme rádi, když tuto informaci budete šířit mezi možné zájemce.
» Všichni zahraniční studenti, kteří na naší fakultě studovali v tomto semestru, se vrátili
domů. Někteří ovšem ve studiu u nás pokračují a semestr dokončí na dálku prostřednictvím online výuky.
» Plánovaný archeologický výzkum v Izraeli se přesouvá až na příští rok, letošní expedice
i výběrové řízení pro účastníky se ruší.
» Jako vhodná platforma pro skupinovou bezkontaktní výuku jakož i pro jiné videokonference se (v záplavě mnoha jiných možností) mnohým našim vyučujícím osvědčil program
Zoom. Univerzita k němu má licenci, pročež tento program budeme pro takové příležitosti
preferovat. Budete-li mít možnost, vyzkoušejte si ho, ať napříště víte, co a jak.
» 1.–4. 7. proběhne na ETF XXVIII. Letní škola klasických studií Filosofického ústavu AV s tématem „‚Rozumíš tomu, co čteš?‘ (Sk 8,30). O překládání a vykládání Bible.“
Informace sestavil a všemožné podněty rád přijme

Petr Gallus, Ph.D.
proděkan pro rozvoj

Další informace najdete na fakultním webu, facebooku a na fakultních vývěskách.
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