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VÍTEJTE DO PREZENČNÍ VÝUKY! 

Život na fakultě se (snad) vrací do normálu: rozběhly se jazykové kurzy, proběhl tradiční blo-
kový kurz pro první a druhý ročník teologů v Chotěboři i úvodní kurz studentů TKT ve Straši-
cích. Zvěstuji vám tedy radost velikou: následující semestry jsou plánovány bez výjimky jako 
prezenční (nestane-li se něco...).
Aktuální covidová pravidla: Ve společných prostorech budov UK je povinné mít zakrytá 
ústa i nos respirátorem. Pro zkoušky a vzdělávací akce do 20 osob nejsou stanoveny žádné 
podmínky, RUK ovšem doporučuje nosit roušku. Pro zkoušky a vzdělávací akce nad 20 osob, 
pro ubytování na kolejích a při akademických slavnostech (imatrikulace, promoce) je nutné 
doložit bezinfekčnost (O–T–P); pokud účastníci takového vzdělávání dodržují rozestupy a 
sedí, nemusejí mít respirátory.
Srdečně vítáme studenty prvních ročníků i všechny ostatní a zveme na zahajovací akce 
nového AR: 
» Zahajovací fakultní bohoslužby budou v neděli 10. 10. v 19:30 u Martina ve zdi s instalací 

nové studentské farářky Jany Hofmanové. 
» Imatrikulace nových studentů proběhne v pondělí 11. 10. v 11:00 v Karolinu.

Z KOLEGIA DĚKANA
Nový akademický rok 2021/22
» Protože zápisy ještě probíhají, známe zatím jen počty zapsaných teologů: do 1. ročníku 

se zapsalo 9 prezenčních a 15 kombinovaných studentů. Celkově na fakultu letos přišlo 
246 přihlášek, což je o jednu více než loni. Lze tedy předpokládat, že i počty skutečně za-
psaných budou podobné jako loni.

» Novinkou tohoto AR je otevření bakalářského studia EvT v angličtině. Přijímačkami zatím 
prošlo 5 uchazečů. Anglicky se tedy budou letos učit kurzy pro 1. ročník EvT (v SISu mají 
kód RETA), v dalších letech budou přibývat kurzy pro vyšší ročníky. Všechny anglické kurzy 
jsou samozřejmě přístupné i všem studentům českých studijních programů. 

» Po odmlce se také rozběhnou kurzy CŽV a U3V: v Praze lze navštěvovat Úvod do NZ a 
Úvod do etiky, kurz Katedry sociální práce „Homo socialis“ či blokový kurz „Hledání du-
chovní dimenze člověka“. V Olomouci bude na programu Úvod do SZ. Nově otevíráme 
kurz také v Plzni, který začne Úvodem do NZ. Více na webu a na plakátech.

» Na fakultním webu je k dispozici univerzitní manuál „Hybridní podzim“, který je určený 
především pro vyučující a je plný tipů, jak využívat online nástroje v prezenční výuce.

Další
» Na jaře bylo dokončeno mezinárodní hodnocení vědy na UK, ETF získala známku B a do-

poručení více publikovat v zahraničních časopisech a účastnit se více mezinárodních pro-
jektů. Fakulta si vytváří zastřešující plán pro rozvoj vědy na příští období z oblasti antro-
pologie, aby bylo mj. možné lépe spolupracovat napříč katedrami a obory.

» Projekt generální rekonstrukce fakulty už má vypracovanou kompletní projektovou doku-
mentaci a schválení od MŠMT. V zimě proběhne výběr zhotovitele stavby a od června 
začnou práce. Upozorňujeme, že během akce nebude k dispozici knihovna. Myslete proto 
na materiály, které potřebujete, a pořiďte si je včas.
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RŮZNÉ
» Synodem ČCE byla jako nová studentská farářka zvolena Mgr. Jana Hofma-

nová. Její instalace se bude konat při zahajovacích bohoslužbách 10. října 
od 19:30 v kostele u Martina ve zdi.

» Na katedru religionistiky nastoupil jako odborný asistent Mgr. Pavol 
Bargár, Ph.D.

» Na zahraničním oddělení pracuje nově referentka Ing. Radmila Sejkotová, 
na Katedru sociální práce přibyla Mgr. Bc. Eliška Hudcová, Ph.D., do 
knihovny MgA. Alžběta Moravcová. 

» V tomto semestru také uvítáme 8 zahraničních studentů, z toho 7 teologů a jednoho stu-
denta sociální práce.

» 24. září proběhla Noc vědců. V rámci projektu vzniklo několik videí, která jsou k vidění jak 
na webu Noci vědců, tak na fakultním kanálu Youtube. Ano, fakulta má svůj Youtube! 

» Zdárně postupuje habilitační řízení dr. P. Galluse a jmenovací řízení doc. F. Čapka, pro 
něhož to bude takový pěkný dárek ke kulatinám. Srdečně gratulujeme.

» 12. října 2021 proběhne na fakultě při příležitosti výročí 240 let od Tolerančního patentu 
jednodenní sympozium k tématu náboženské svobody a tolerance. Více se dozvíte z webu 
a z plakátů na chodbách.

» 12. listopadu 2021 se uskuteční konference v rámci studijního programu Diakonika na 
téma „Spravedlnost jako sen o pokoji mezi lidmi bez přístřeší, bez domova, v umírání“.

» Při katedře Sociální práce vzniká klub absolventů, více informací na katedře a na webu.
» Na závěr dvě smutné zprávy: krátce po sobě zemřeli dva celosvětově významní evangeličtí 

teologové: prof. Christoph Schwöbel (+18. 9.) a prof. Eberhard Jüngel (+28. 9.).

Informace sestavil a všemožné podněty rád přijme     Petr Gallus, Ph.D.
proděkan pro rozvoj

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

Z AKADEMICKÝCH SENÁTŮ 
Akademický senát UK
» AS UK i během letního semestru jednal v „hybridní formě“, tzn. menší část senátorů přišla 

„fyzicky“ do Karolina, větší část se účastnila „elektronicky“. Na zasedání 5. února byli do 
svých funkcí opětovně zvoleni předseda AS UK prof. František Zahálka z FTVS a místo-
předseda mgr. David Hurný z PřF (rovněž byli zvoleni čtyři další členové předsednictva).  
AS UK poté opakovaně projednával vnitřní hodnocení vědy, Principy pro rozdělování pří-
spěvků a dotací na rok 2021 a konečně 28. 5. schválil Provozní a kapitálový rozpočet UK 
na rok 2021.

» 22. 9. skončila lhůta pro podávání návrhů na kandidáta na příštího rektora UK. Byli navr-
ženi dva kandidáti – prof. Michal Stehlík z FF a prof. Milena Králíčková z LF Plzeň. Oba 
kandidáti navštívili naši fakultu (15. 6. Stehlík, 22. 6. Králíčková), setkali se se členy 
našeho AS, vedením fakulty a zájemci z celé akademické obce. Za ETF volí kandidáta na 
rektora tito senátoři: J. Kranát, P. Sláma, L. Diopová a O. Horký. Volba proběhne 22. 10.

Akademický senát ETF
» AS ETF zasedal rovněž „elektronicky“, pouze naposledy 21. 9. se sešel „fyzicky“ a tehdy 

schválil i rozpočet fakulty na rok 2021 ve výši 62 milionů Kč. Předsednictvo AS UK vyhlási-
lo volby do AS UK na období 2022–2025 v I. sboru, kam patří i ETF. Proběhnou tedy opět 
volby, termín byl stanoven na 23.–24. 11. O možnosti podávat návrhy na kandidáty a o 
dalších náležitostech voleb budou všichni členové akademické obce včas informováni elek-
tronickou poštou.

Jan Kranát, Ph.D., předseda AS ETF
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