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Přejeme vše dobré do nového roku, vydařené zkouškové období a dobrý vstup do letního semestru 2022! Jsme rádi, že život na fakultě běží navzdory všem okolnostem zdárně dál.
Aktuální covidová pravidla na univerzitě se nijak zvlášť nemění: ve vnitřních prostorách je
nutno nosit respirátor. Při vlastní výuce nemusí mít respirátor přednášející, je-li plně naočkován, a ani studenti, pokud sedí a skupina není větší než 50 osob. Při zkouškách mohou být
všichni bez respirátoru, pokud udržují rozestupy alespoň 1,5m.

Z KOLEGIA DĚKANA
» Na celé univerzitě, a tedy i na naší fakultě, se zavádí kariérní řád akademických pracovníků. Znamená to, že akademičtí pracovníci (s vyššími a dlouhodobějšími úvazky) projdou
jednou za pět let celkovým hodnocením všech oblastí své práce (výuka, bádání, administrativa) a stanoví si plán svého kariérního rozvoje na dalších 5 let. Vedoucí kateder budou
nově jmenováni na dobu určitou (s možností opakovaného jmenování).
» Studenti ovšem mohou své vyučující hodnotit již teď: probíhá pravidelné hodnocení výuky
v uplynulém semestru. Univerzita se nás na odevzdané dotazníky pravidelně ptá – stejně
jako některé další fakulty zápasíme s nízkým počtem vyplněných dotazníků, takže jejich
výsledky leckdy nejsou reprezentativní. A to je škoda, protože je to jedna z možností, jak
kvalitu výuky ovlivnit. Prosíme, udělejte si čas a hodnotící dotazníky na webu vyplňte.
» Od 15. 1. je zpřístupněn rozvrh na LS, zápis předmětů bude probíhat 7.–13. 2. Od příštího
AR vytvoříme lepší systém pro sestavování rozvrhu, aby byl rozvrh na oba semestry znám
již koncem léta, jako kdysi.
» V letním semestru se rozběhnou také kurzy CŽV/U3V: v Praze bude přednášet doc. Ota
Halama církevní dějiny a dr. Martin Vaňáč ekumeniku. V Olomouci je na řadě religionistika, v Plzni Starý zákon. Podrobnější informace na fakultním webu CŽV a na plakátech.
» „Všechno se stane na konci února“: probíhá výběrové řízení na pozici tajemníka fakulty,
jsou oslovováni potenciální kandidáti na děkana a běží také výběrové řízení na firmu, která
provede generální rekonstrukci fakulty. Výsledky všech těchto řízení bychom měli znát
koncem února: 22. února se bude konat volba děkana a hned poté budou vyhodnocena
obě výběrová řízení. Nový děkan a nový tajemník se ujmou svých funkcí od 1. 6., rekonstrukce se rozběhne dokonce už koncem května.
» Přípravy na rekonstrukci fakulty tedy finišují – dokumentace i rozpočet (bezmála 130 mil.
vč. DPH) jsou hotové, financování zajištěno, zbývá vybrat firmu. Akci chceme spustit hned
po konci LS, tj. 30. 5. Předcházet bude vystěhování knihovny, která se zavře okolo 15. 5.
Zásobte se tedy potřebnou literaturou, bude možné si půjčit knihy na delší období.
Během rekonstrukce bude možnost půjčování knih pouze výjimečná. Z fakulty si také odneste co nejvíce svých věcí domů, ať je co nejméně stěhování v rámci budovy. K průběhu
rekonstrukce a ke všem otázkám proběhne v úterý 5. dubna v 11 hodin ve Velké posluchárně informační schůzka, kde P. Gallus předloží plánovaný harmonogram akce, dokumentaci
a odpoví na vaše otázky, bude-li s to.
» Byly uděleny ceny děkana za nejlepší práce obhájené v loňském roce: nejlepší bakalářská
práce – Bc. Ondřej Zeman, Mezi Šeólem a Hádem; nejlepší diplomová práce – Mgr. Jan
Lukáš, A příšery skákati tam budou; Mgr. Pavla Novotná, Jak se vytváří pospolitost; nejlepší disertace – Morten K. Møller, Ph.D., Echoes of Origen.
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Z AKADEMICKÝCH SENÁTŮ
Akademický senát UK
» Počátkem podzimu žila univerzita volbou kandidáta na rektora. Oba kandidáty, prof. Králíčkovou (LF Plzeň) a prof. Stehlíka (FF), pojily četné programové shody, proto se očekávalo těsné vítězství jednoho či druhého. Překvapením bylo, když 22. 10. ve volbě s převahou
55:14 zvítězila prof. Milena Králíčková a od 1. 2. 2022 se stane historicky první rektorkou
UK.
» Na opakovanou žádost ekonomické komise AS UK dostali „velcí“ senátoři dlouho očekávané tabulky porovnávající mzdy na UK. Byli jsme zároveň požádáni, abychom je považovali
za „interní materiály UK“. Proto se laskavý čtenář musí spokojit s pouhým náznakem, že
v mediánu hrubé mzdy si akademický pracovník na ETF stojí o něco lépe než jeho kolega
na sesterských teologických fakultách, leč o dost hůře než na medicínách a opravdu o dost
hůře než na MFF. Ale čekal snad někdo něco jiného?

Akademický senát ETF
» Na ETF se 23.–24. 11. konaly volby do „velkého“ senátu. Na funkční období 2022–2025
byli zvoleni Jan Kranát a Petr Sláma za akademické pracovníky a Lalia Diopová (ET) a Františka Keprtová (SPP). Problémem zůstává nízká volební účast, zejména ve studentské kurii
(15,9 %). Příští volby do AS ETF v červnu by se již měly konat elektronicky. Loni na jaře
jsme si už elektronické hlasování vyzkoušeli alespoň ve studentské komoře. Účast však nebyla podstatně vyšší (19 %).
» Vzhledem k tomu, že 31. 5. končí mandát děkanovi doc. Jiřímu Mrázkovi, vyhlásil AS volby
kandidáta na děkana. Každý člen naší akademické obce může do 8. 2. navrhnout svého
kandidáta – buď na lístku do urny v knihovně, nebo elektronicky předsedkyni volební komise Tabitě Landové na adresu tabita@etf.cuni.cz. Kandidáti se pak 15. 2. v 11:00 představí akademické obci a 22. 2. z nich AS zvolí nového děkana na období 2022–2026.
Jan Kranát, Ph.D., předseda AS ETF

RŮZNÉ
» S grantovými žádostmi u GAČRu uspěli doc. T. Landová a dr. V. Lytvynenko, gratulujeme!
» Úspěšně proběhlo habilitační řízení dr. P. Galluse i jmenovací řízení doc. F. Čapka (schází
už jen podpis prezidenta). Žádost o zahájení habilitačního řízení podal dr. J. Roskovec.
» Prof. Ivana Noble obsadila se svojí publikací Essays in Ecumenical Theology I, Leiden: Brill
2019, skvělé 4.–5. místo v univerzitní soutěži excelentních monografií. Gratulujeme!
» V univerzitním kalendáři na rok 2022 se na měsíc duben skví fotka naší kaple i s paní farářkou. Kalendář je k vidění třeba na děkanátě.
» V pondělí 24. 1. proběhne na naší fakultě každoroční Den otevřených dveří. Celá akce
bude přenášena také online.
» Vyšlo nové číslo Studií a textů ETF (SaT 35/2021) „Věčnost, čas a dějiny v patristickém
myšlení“. Je v plné verzi k dispozici na fakultním webu. Příjemné čtení!
» Katedra Starého zákona znovu plánuje dvě archeologické expedice v Izraeli (Tel Azeka
v srpnu a Tel Moca v září). Podrobnosti na webu katedry. Zájemci, nenechte si ujít!
» Katedra SZ nabízí dvouměsíční studijní pobyt na Univerzitě Tel Aviv pro dva studenty/studentky. Součástí pobytu bude také účast na dvou archeologických expedicích (viz výše).
» V úterý 1. 3. se na fakultě uskuteční meziooborová konference „Jeruzalém: archeologie,
dějiny a teologie“. Podrobnosti a program jsou na webu katedry Starého zákona.
» V úterý 8. 3. se na fakultě bude konat sympozium „Volat církev pod svrchovanou normu
božího slova“ ke 100. výročí narození prof. Josefa Smolíka. Podrobnosti na webu.
Informace sestavil a všemožné podněty rád přijme

Petr Gallus, proděkan pro rozvoj

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