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„Také já toužebně vyhlížím, až se zas někdy setkáme tváří v tvář, abyste se
ujistili, že k Vám přes zoom a teams nepromlouvá jen nějaká umělá

inteligence [nejsem robot], nýbrž inteligence z masa a kostí, asi.“

S pozdravem
Ruce Ústenky Rozestupy

Váš děkan

Z KOLEGIA DĚKANA

Provoz fakulty v době bezkontaktní výuky
» Na podobě výuky a provozu fakulty se zatím nic nemění, výuka v LS jistě začne online. 

Vedení univerzity mluví o „hybridním semestru“. Uvidíme, co to bude znamenat. Jak už 
psal pan děkan v mailu, šíří se po univerzitě, že studenti ztrácejí motivaci studovat, proto-
že je to takhle nebaví. Vězte, že ani nás to nebaví, ale zkusme to ještě chvíli vydržet, snad 
už je kdesi v dáli na obzoru vidět konec téhle nenormálnosti.

» Také knihovna stále funguje přes výdejové okénko a na bázi objednávek předem, sledujte 
její web. Hodiny výdejového okénka jsou v poslední době jediná věc, která se v tomto při-
dušeném běhu fakulty tu a tam měnila.

» Na fakultě máme učebny F a G vybavené pro online výuku, jsou k dispozici všem vyučují-
cím. Obsazenost lze sledovat v SISu v rámci rozvrhu.

» Kurzy CŽV/U3V byly v LS 2021 znovu zrušeny, resp. zase ještě o semestr posunuty dál. 
V ZS 2021/22 už ale poběží – když to nepůjde prezenčně, tak online.

» Od začátku února probíhá zápis předmětů na LS, v případě nejasností či problémů prosíme 
kontaktujte vyučující daného předmětu či studijní oddělení.

Další
» Od začátku roku pracuje na fakultě nový koordinátor e-learningu, dr. Zdenko Širka. 

Pomůže nám se zásadním zkvalitněním elektronických studijních opor (především 
moodle), na které si někdy studenti právem stěžují a které nadto musíme mít do léta 
hotové kvůli akreditaci.

» Od února také máme koordinátora vnitřního hodnocení, jímž je dr. Pavol Bargár. Připo-
mínky ke studiu tedy je možné adresovat i jemu. Zpětná vazba od studentů i pedagogů 
je pro fakultu důležitá, dejte vědět kdykoli, cokoli vás trápí, komunikačních kanálů máme 
snad dost. A na konci semestru nezapomeňte vyplnit dotazník k proběhlé výuce. V minu-
lém semestru ho vyplnilo žalostně málo lidí, až to zaznamenal i rektorát.

» Proběhla evaluace vědy na všech fakultách UK za roky 2014–2018. Kvalita bádání na naší 
fakultě se pohybuje v průměru až nadprůměru (C-B), v čerpání grantů jsme po MFF druzí 
nejlepší. Z teologických fakult UK jsme dosáhli nejlepších výsledků.

» Projekt rekonstrukce konečně získal stavební povolení. Kvůli dlouhým lhůtám úřadů se 
provedení rekonstrukce posunulo o rok: začne 1. 6. 2022 (přípravné práce tedy proběh-
nou příští jaro). Kompletní plány v aktuálním stavu si lze prohlédnout u P. Galluse.
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RŮZNÉ
» Na fakultě máme další dvě nové pracovnice: na studijní oddělení nastoupila Mgr. Lenka 

Pomališová, na sekretariát děkana Ing. Táňa Sáblíková. 
» V půlce února končí svoji práci na fakultě náš PRista Mgr. Ondřej Lukáš, M.A. Ze zahranič-

ního oddělení odejde koncem března Mgr. Kristýna Kadlecová. Oběma děkujeme za všech-
nu práci, kterou pro fakultu vykonali, a přejeme vše dobré. Na místo PR pracovníka na-
stoupí záhy Matěj Bouček.

» Navzdory všem překážkám máme na fakultě i tento semestr jednu zahraniční studentku 
evangelické teologie.

» 25. ledna proběhl – poprvé online – Den otevřených dveří. Děkujeme všem, kdo se zapoji-
li. Záznam je ke shlédnutí na facebooku a webu fakulty. Upozorňujeme také na web 
nakarlovku.cz, kde jsou další podařené propagační materiály a informace o všech fakultách 
UK.

» Na 12. října 2021 plánujeme na fakultě při příležitosti výročí 240 let od Tolerančního pa-
tentu jednodenní sympozium k tématu náboženské svobody.

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 v čase koronaviru – dějství třetí

Akademický senát UK
» AS UK během zimního semestru jednal v „hybridní formě“, stále menší část senátorů „fy-

zicky“, stále větší část „elektronicky“. Na zasedání 22. ledna 2021 jsme vyslechli znepokoji-
vou zprávu, že Covidem onemocněl i pan rektor prof. Tomáš Zima i zastupující prorektor 
prof. Jan Royt. 

» Největší diskuse probíhaly kolem „Fondu Mikuláš“. Ten vznikl, když roku 2010 nemohla UK 
v příliš bohaté Praze čerpat prostředky z operačních programů EU. Tehdy obdržela od mi-
nisterstva školství „mikulášskou nadílku“ 1 miliardy Kč na potřebné investice. Zprvu byly 
prostředky rozdělovány jako nevratné příspěvky, nyní se pan rektor a část senátorů vyslo-
vili spíše pro vratné půjčky, aby Mikuláš postupně zcela „nevyschl“. Senátoři tento úmysl 
zdrženlivě podpořili.

» 18. prosince AS UK mj. delegoval doc. Evu Křížovou za ETF do sněmu Rady vysokých škol.
» 22. ledna AS UK schválil pod heslem „Excelence, autonomie, svoboda bádání“ Strategický 

záměr UK na léta 2021–25. UK se mj. hlásí k „cílené podpoře oborů, které jsou v českém 
prostředí unikátní“. Je evangelická teologie v českém prostředí unikátní?

Akademický senát ETF
» Minule jsme přinesli zprávu o červnových volbách do AS ETF. 13. října se zcela „distančně“ 

sešli nově zvolení senátoři a zvolili svým předsedou Jana Kranáta, místopředsedou Jáchy-
ma Šenkyříka. AS rovněž schválil rozpočet ETF na rok 2020 ve výši 59 mil. Kč. Připravuje 
se novelizace našeho Volebního řádu, která by umožnila elektronické hlasování. Poté, co 
Petra Procházková absolvovala, nemáme jednoho studentského senátora v AS UK.

Jan Kranát, Ph.D., předseda AS ETF
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