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Z KOLEGIA DĚKANA
Tentokrát to vypadá, že se vše stane v červnu:
» 1. června se ujme funkce nový děkan dr. Jan Roskovec. Slavnostní inaugurace proběhne 31. 5. 

v 11:00 ve Vlasteneckém sále Karolina. 
» S novým děkanem se obmění také některé orgány fakulty: po vyjádření AS k personálnímu slo-

žení si děkan jmenuje své kolegium. Nově jmenována bude také vědecká rada ETF.
» Od 1. června bude mít fakulta také nového tajemníka, dr. Pavla Moskalu (dosavadního ředitele 

knihovny). Novou ředitelkou knihovny se stane Adéla Kačerová, DiS.
» Co naopak od 1. června nenastane, je dlouho připravovaná generální rekonstrukce fakulty. Došli 

jsme už hodně daleko, ale vybrané firmy nakonec kvůli prudkému zdražování na trhu odmítly 
podepsat smlouvu. S vyhlášením soutěže  jsme se totiž trefili téměř přesně do začátku války na 
Ukrajině, takže nabízené ceny byly ještě „předválečné“, a přitom pro všechny strany závazné. 
Během léta si necháme vypracovat nový kontrolní rozpočet a na začátku podzimu vyhlásíme 
nové výběrové řízení. Pokud to tentokrát dopadne, začne rekonstrukce 1. 6. 2023. 

» Během června by také měla být k dispozici první verze rozvrhu na celý příští AR, abychom ho 
v létě zvládli doladit a zveřejnit. Rozvrh by tedy měl být znám s dostatečným předstihem před 
začátkem AR, aby se tak situace z loňska už neopakovala. 

» Po konci semestru bude jako vždy probíhat studentské hodnocení výuky. Prosíme studenty, pa-
matujte na to. Jednou z věcí, jíž naše fakulta dlouhodobě trpí, je velmi malá odezva od studen-
tů. Má si opravdu vedení fakulty myslet, že příčinou nevyplňování hodnocení je spokojenost 
s výukou? ;) Prosíme, nechte svůj hlas zaznít a hodnoťte. A kdybyste měli návrhy, jak návrat-
nost či dotazníky zlepšit, dejte vědět. 

» V červnu snad také konečně přijdou peníze ze státního rozpočtu, doposud jsme hospodařili – 
stejně jako stát – v rozpočtovém provizoriu. Rozpočet loňského roku se ovšem podařilo udržet 
v černých číslech (všechna čest a dík EO!). 

» Na setkání s vedením fakulty dorazila spolu se dvěma prorektory nová paní rektorka prof. Králíč-
ková. Setkání bylo milé, fakulta vděčně vnímá značnou podporu univerzity. 

» Vedle toho se vedení fakulty sešlo také se zástupci Evangelikálního teologického semináře, 
s nimiž jsme mluvili o možné návaznosti studií. Podobné setkání proběhne po létě také s vede-
ním ČCE, pro niž fakulta chystá přípravný kurz pro budoucí výpomocné kazatele.

» Velmi dobře běží všechny kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku (tři v Praze, 
po jednom v Olomouci a Plzni) a zájem o ně stoupá. Už jsme proto zveřejnili plán kurzů na 
příští AR. Dostupný je na webu fakulty i v SISu.

» Počty přihlášek ke studiu v 1. kole dosahují podobných čísel jako loni, celkem se zatím sešlo 
131 přihlášek (EvT 20+6, EvTang 17+2, TKT 7, SPP 50, TSE 4, DI 25) + 7 přihlášek k doktorské-
mu studiu. V srpnu bude 2. kolo.

» V rámci PR pracuje fakulta na analýze obrazu fakulty navenek. Zjišťujeme, že naše cílová skupi-
na je dost uzavřená bublina: o studenty se prakticky nepřetahujeme s jinými fakultami. Studo-
vat k nám jdou ti, co chtějí studovat právě u nás. A to jsou většinou lidé z církevního prostředí, 
včetně studentů neteologických oborů. Mimo naši bublinu se o fakultě a jejím možnostech moc 
neví. Pomozte nám tuhle bublinu prorazit, sdílejte fakultní sítě do svých bublin. Fakulta se 
vedle zřízení speciálního přijímačkového webu a natáčení krátkých videí chystá nově vstoupit 
také na Twitter.
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RŮZNÉ
» Jaro je vždy bohaté na akce: bylo Colloquium biblicum, semináře v Erlangen a Marburgu, řada 

hostovských přednášek s významnými hosty a další sympozia k různým výročím. Na fakultě se 
toho děje dost – sledujte web a sociální sítě, sdílejte, zvěte a choďte!

» Náš student K. Pacovský dostal Magnesii literu! Gratulujeme!
» Po 16 letech práce odchází dosavadní tajemnice Ing. Eva Svobodová. Děkujeme za práci, čas 

a energii věnovanou fakultě!
» Fakultou vydávaná Teologická reflexe je nově Teologická reflexe/�eological Reflection s novou 

mezinárodní redakční radou, novým webem, open access a DOI. To je skvělý posun!
» 17. 6. proběhne slavnostní jmenování doc. F. Čapka profesorem. Habilitační řízení dr. J. Roskov-

ce je v poslední fázi, zbývá už jen vyjádření kolegia rektorky a jmenování. Gratulujeme oběma!
» 3.–5. května vyjede učitelský sbor fakulty na výjezdní zasedání do Pece pod Sněžkou.
» Ve spolupráci s KTF, FF a především ÚSTR se chystá novinka: Letní škola církevních dějin. Má 

svůj kód v SISu, lze ji tedy započítat do studia. Podrobnosti na webu fakulty. Kontaktní osobou 
na fakultě je dr. Peter Morée.

» Jako už tradičně se chystají v září intenzivní pobytové kurzy: 12.–17.9. v Chotěboři (všechny 
obory), 9.–18.9. ve Strašicích (TKT).

» V soutěži excelentních monografií UK za rok 2020 se umístila kniha Z. Širky Transcendence and 
Understanding na báječném 14.–16. místě, výklad Janova evangelia od J. Roskovce pak na 
neméně krásném 18.–21. místě. Gratulujeme oběma za vynikající výsledky!

» Fakultní web má díky Z. Širkovi konečně více méně plnohodnotnou anglickou mutaci. Když 
budete dávat něco na web, zvažte prosím, zda by nestálo za to dát to tam i anglicky.

» Do dalšího kola GAČRu podala fakulta 6 projektů (z toho 5 z biblistiky).
» Z podnětu AS rozhodl děkan od příštího AR o navýšení doktorských stipendií.

Informace sestavil a všemožné podněty rád přijme          Petr Gallus, proděkan pro rozvoj
Další informace najdete na fakultním webu, facebooku, instagramu a na vývěskách.

Z AKADEMICKÝCH SENÁTŮ 
Akademický senát UK
» Nebývá to často, ale po delší době „velký“ senát jednal hned dvakrát o ETF – 21. 1. 2022 nám 

schválil novelu Volebního řádu AS ETF a umožnil nám tak hlasovat elektronicky. 1. 4. pak schvá-
lil přidělení prostředků pro rekonstrukci naší budovy z fondu „Mikuláš“ (= „fond na investiční 
rozvoj fakult a dalších součástí“), které – jak se později mělo ukázat – budeme potřebovat až 
příští rok. 

» Na jednání 4. 2. pak AS nové předsednictvo pod staronovým předsedou prof. Františkem Zahál-
kou z FTVS a kladně se vyslovil k novému kolegiu rektora, které mu představila J. M. paní rek-
torka prof. Milena Králíčková.

» Válečné události na Ukrajině se nevyhnuly ani jednání senátu. Kromě podpory Ukrajiny a ukra-
jinských studentů na UK musel v reakci na dezinformace o diskriminaci ruských studentů 4. 3. 
přijmout usnesení, že „v duchu humanitních tradicí naší univerzity … odmítá jakékoli projevy 
diskriminace zahrnující omezení možnosti studovat na základě etnické příslušnosti nebo národ-
nosti.“

 Akademický senát ETF
» Jednání „malého“ senátu se od počátku roku nesla ve znamení dvojích voleb: (1) volby děkana 

ETF a (2) voleb nového AS ETF.
» (1) Přestože bylo členy akademické obce navrženo více možných adeptů na úřad děkana, nako-

nec srdnatě souhlasil jediný – Jan Roskovec. Na setkání akademické obce 15. 2. představil své 
„Děkanské teze“ a vyslechl si rovněž připomínky k vnitřnímu chodu fakulty od senátu, vyučují-
cích i studentů. Všechny byly „zaprotokolovány“ a jsou zveřejněny na webu AS UK. V magický 
den 22. 2. 2022 AS zvolil Jana Roskovce „kandidátem na děkana“ a doporučil J. M. paní rektorce 
ke jmenování na funkční období 2022–2026.

» (2) Ve dnech 17.–18. 5.  se poprvé uskutečnily elektronické volby do AS. K velkému překvapení 
byla volební účast vyšší než při posledních „papírových“ volbách: v učitelské komoře 80%, ve 
studentské 32% (2020: 55%/13%). V senátu se tak od 1. 10. objeví nové tváře: Pavel Pěnkava, 
Marta Slámová, Františka Keprtová, Sára Šimková a Adéla Rozbořilová.

» A ještě jedna zajímavost – podle tzv. „lex Baštecká“ (tj. čl. 8 odst. 5 Volebního řádu) v senátu 
zasednou s „hlasem poradním“ i tři zástupci „malých oborů“: Ondřej Michálek (TSE), David No-
votný (anglická ET) a Marek Lis (PGS).

 Jan Kranát, Ph.D., předseda AS ETF
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