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Z KOLEGIA DĚKANA
» Od června se schází kolegium děkana v novém složení: prof. M. Prudký (věda), doc. P. 

Sláma (postgraduální vzdělávání), dr. O. Navrátilová (zahraničí a ekumena), dr. L. Beneš 
(studium), doc. P. Gallus (rozvoj), dr. P. Moskala (tajemník). Zasedání kolegia budou dva-
krát za semestr probíhat v rozšířeném formátu i za účasti vedoucích kateder, aby tok 
informací oběma směry (vedení – fakulta, fakulta – vedení) byl intenzivnější.

» Ke studiu na naší fakultě se celkem za obě kola přihlásilo 251 uchazečů: EvT Bc. 36 (prez. 
21, komb. 15); EvTang Bc. 37 (přijato ovšem pouze 6); SPP 93 (40+53); TSE 8; EvT Mgr. 
8 (2+6; ang 8, ale nenastoupí nikdo); DI 43 (1+42); TKT 11. Mezitím proběhl už i zápis 
do 1. ročníků. Jako každý rok jsme zvědaví, kolik studentů ke studiu nastoupí. Něco již 
prozradily zářijové intenzivní kurzy, pobyt v Chotěboři a Strašicích. V každém případě 
všechny prváky srdečně vítáme a přejeme jim, aby se jim na fakultě dobře studovalo!

» Říjnem začíná nový akademický rok 2022/23. V neděli 2. října večer byly u Martina ve zdi 
zahajovací bohoslužby, v pondělí 3. října dopoledne pak v Karolinu proběhla slavnostní 
imatrikulace prvních ročníků. Ve stejný den se také rozběhla výuka.

» 3.10. se také setkalo vedení fakulty k pravidelné vzájemné informační schůzce s vedením 
ČCE. Mluvilo se o praxích pro studenty, o náročnosti studia i o společných projektech, 
jako např. kurz pro budoucí výpomocné kazatele, jehož teoretickou část fakulta zajišťuje.

» Od 26. 9. běží zápisy předmětů v SIS. Nově je možné si předměty zapisovat až do 7. 10., 
tedy ještě celý první týden výuky. Znamená to, že se u volitelných předmětů můžete nej-
dřív jít podívat na první hodinu, a až pak se rozhodnout, zda si předmět zapíšete. 

» Rozběhnou se také kurzy CŽV a U3V. V Praze to bude v ZS Religionistika a Filosofie, 
v Olomouci Církevní dějiny a v Plzni Religionistika. 

» Začátkem AR děkan jmenuje novou vědeckou radu (první zasedání bude 4. 11.) a také dis-
ciplinární komisi (3 vyučující, 3 studenti a 2+2 náhradníci). Disciplinární komise v poslední 
době řeší zejména plagiáty v seminárních i kvalifikačních pracích. Apelujeme na studenty: 
neopisujte a pečlivě vykazujte zdroje!

» V ZS proběhne poprvé hodnocení akademických pracovníků podle nového kariérního řádu. 
» Kolegium se usneslo, že kvalifikační práce (bakalářky, diplomky a disertace) se budou nadále 

odevzdávat tištěně pouze v jedné kopii, u níž stačí kroužková vazba. Student/ka výtisk po 
obhajobě obdrží zpět. Snad to bude v době pokračující elektronizace usnadněním.

» I budovy naší fakulty se dotknou energeticky úsporná opatření. Očekáváme k tomu přípis 
rektorky s konkrétními pokyny, počítejte ovšem s teplotou do 20 °C (o víkendech bez 
výuky a o prázdninách pouze temperovací) a také se snížením teploty teplé vody. O aktu-
álních opatřeních bude všechny průběžně informovat děkan nebo tajemník fakulty.

» Pomalu se rozbíhají obnovené přípravy rekonstrukce fakulty. Máme aktuální rozpočet (cca 
163 mil. Kč) a příslib od univerzity, že náš projekt i nadále podpoří. Na podzim by se mělo 
uskutečnit výběrové řízení na stavební firmu. Pokud se vše podaří, rekonstrukce by měla 
začít 1. 6. 2023, tedy přesně o rok později než původně plánováno. Plán i průběh rekon-
strukce zůstává stejný jako loni, došlo pouze k posunu o rok (a navýšení ceny).
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RŮZNÉ
» Mnozí členové naší akademické obce nezaháleli ani o prázdninách. Na webu se můžete po-

dívat na fotky z vykopávek v Izraeli a také na fotky z intenzivních zářijových kurzů v Chotě-
boři a ve Strašicích. Děkujeme všem, kdo se na těchto vysoce zdařilých akcích podílíte!

» ETF se letos poprvé podílela na organizaci zářijové Letní školy církevních dějin v Litoměři-
cích, kde byli mj. tři přednášející a dva studenti z naší fakulty. I příští rok bude možné si 
Letní školu zapsat jako regulérní předmět studia.

» 30. 9. proběhla celorepubliková Noc vědců. Zapojili se do ní i vědci z naší fakulty, videa 
z jejich příspěvků najdete na webu.

» Proběhl také tradiční Farářský kurz pro kazatele ČCE v Daňkovicích a Sjezd (nejen) evan-
gelické mládeže v Ostravě. I zde přednášeli akademici z naší fakulty (a M. Bouček na 
sjezdu fakultu mohutně propagoval).

» Od září do prosince je na naší fakultě jako hostující výzkumník ukrajinská patroložka dr. 
Maria Horiacha (univerzita Lviv).

» Vězte také, že F. Čapek je od 7. 6. profesorem, J. Roskovec od 1. 7. docentem, a v běhu 
je habilitační řízení dr. J. Rückla – habilitační přednáška je plánována na 4. 11.

» S novým semestrem se rozběhnou také pravidelné středeční bohoslužby v kapli, na něž 
srdečně zve studentská farářka J. Hofmanová.

» Na středu 2. 11. se na ETF chystá již tradiční slovensko-české sympozium s kolegy z Brati-
slavské fakulty. Tématem je tentokrát „Filosofie a umění“.

» V úterý 8. 11. pořádá katedra Praktické teologie sympozium o přechodových rituálech 
„Člověk na hranicích života a víry“.

» 11. 11. proběhne na fakultě 13. transdisciplinární konference komunitní krizové spoluprá-
ce „Všichni jsme břemena a nosiči“. 

» projekt GAUK naší doktorandky I. Dovhoruk na téma „Libido, sociální vazby a politická 
nadvláda“ (školitelka prof. L. Karfíková) hodnocen jako „mimořádně dobrý“. Gratulujeme! 
Děkan udělil kolegyni Dovhoruk mimořádné jednorázové stipendium (ergo: vyplatí se 
dělat kvalitní projekty!).

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
» Akademický senát UK naposledy zasedal 24. 6. Od té doby proběhlo jen 6. září hlasování 

per rollam o obsazení Rady pro rovné příležitosti UK (Tomáš Konečný z FF) a výběrové 
komise pro pozici ombudsmana UK (prof. Jiří Raboch z 1LF a Eliška Voříšková z FaF). 

 Akademický senát ETF
» Akademický senát ETF na svém zasedání 7. června schválil na návrh děkana doc. J. Roskov-

ce nové kolegium, v němž přibyli noví proděkani dr. Olga Navratilová pro zahraniční a eku-
menické vztahy a doc. P. Sláma pro postgraduální vzdělávání. Ve starém složení se senát 
naposledy sešel 20. 9., schválil rozpočet fakulty na stávající rok a podmínky přijímacího 
řízení do všech studijních programů na ETF. Ustavující zasedání nově zvoleného senátu 
proběhne 11. října, kdy bude zvoleno i nové předsednictvo.

» Jelikož se náš zástupce v AS UK doc. Petr Sláma stal proděkanem a při minulých volbách 
nebyli zvoleni žádní náhradníci, proběhnou ve dnech 5.–6. 10. v komoře akademických 
pracovníků doplňovací volby. Nominováni byli dr. Pavol Bargár, prof. Filip Čapek, doc. Ota 
Halama, doc. Jiří Mrázek a dr. Monika Ulrichová. 

 Jan Kranát, Ph.D., předseda AS ETF
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