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Z KOLEGIA DĚKANA
» Z 251 nově přihlášených studentů se ke studiu zapsalo 151. To není špatné číslo. Lepší 

než loni. Třeba bude příští rok ještě lepší. Celkově má fakulta 543 studentů, z toho aktiv-
ně studuje 375 (zbylí mají studium přerušené).

» Uplynulé období bylo bohaté na rektorská ocenění: doc. J. Halama obdržel zlatou medaili UK 
„za významný celoživotní přínos k rozvoji vědy a dlouholetou pedagogickou činnost na UK“. 
Prof. F. Čapek obdržel cenu Arnošta z Pardubic za vynikající pedagogický počin, totiž za spo-
lečný online seminář s univerzitami v Tel Avivu, Heidelbergu, Tübingen a Curychu. Absolvent-
ka Diakoniky Mgr. K. Talířová obdržela cenu Josefa Hlávky pro talentované studenty. Oceně-
ným hrdě gratulujeme!

» Děkan jmenoval novou vědeckou radu fakulty. Vedle osmi učitelů fakulty v ní zasedají také 
čtyři externisté: doc. V. Hušek (CMTF UPOL), doc. D. Ryšavý (FF UPOL), doc. Kubalčíková 
(FSS MU) a prof. D. Tureček (FF JU).

» Kolegium se poprvé sešlo v rozšířeném formátu, tj. též za účasti vedoucích kateder a insti-
tutů. Děkan hodlá svolávat toto rozšířené kolegium cca 4x do roka, aby informace proudi-
ly příměji oběma směry.

» V lednu se rozběhlo připravované kariérní hodnocení akademických pracovníků, které má 
být základem pro dosavadní bilanci, vzájemné srovnání a individuální plány do budoucna. 
Děkan v té souvislosti jmenoval hodnotící komisi ve složení prof. M. Prudký (předseda), 
prof. L. Karfíková, doc. J. Halama.

» 24.1.2023 byla založena Asociace děkanů teologických fakult v ČR, která sdružuje tři TF 
z UK, fakultu olomouckou a budějovickou. Prvním předsedou je doc. V. Hušek, děkan 
CMTF UPOL a mj. také člen naší vědecké rady.

» Nemilá je skutečnost, že ani jedna z pěti žádostí o grant GAČR tentokrát neuspěla.
» Fakulta se zapojila do celouniverzitního projektu „PhD Infra“ v rámci operačního programu 

J. A. Komenský, z něhož je možné jednak dovybavit učebny audio- a videotechnikou a 
jednak nakoupit především zahraniční literaturu do knihovny. Pokud to vyjde, začneme vy-
bavení pořizovat koncem roku 2023. 

» Studijní program Sociální a pastorační práce (SPP) se chystá na novou akreditaci, stávající 
akreditace končí v červnu 2024. Znamená to spoustu administrativní přípravné práce pře-
devším pro Katedru sociální práce a pro proděkana pro studium dr. L. Beneše.

» I v LS pokračují kurzy CŽV a U3V: v Praze je na řadě Starý zákon a Systematická teologie, 
jíž se zabývá i kurz v Olomouci. V Plzni se přednášejí Církevní dějiny. Pražské přednášky 
začaly 17.2. Podrobné informace jsou na webu CŽV.

» Dlouho plánovaná rekonstrukce fakulty už se (zase) blíží: před Vánocemi proběhlo výběro-
vé řízení na stavební firmu, dostali jsme pět nabídek. Jejich vyhodnocení už se blíží ke 
konci. Museli jsme navýšit rozpočet podle aktuálních cen, ale univerzita nás ubezpečila, 
že adekvátně navýší i svoji finanční podporu. Byla znovu oživena stránka s informacemi 
na fakultním webu, kde najdete průběžně aktualizované podrobnosti. Zatím vše nasvěd-
čuje tomu, že s koncem LS se rekonstrukce rozběhne.

» Palčivá je otázka nízkých mezd v humanitních vědách, která stále více trápí i naši fakultu 
a o které se začíná vést široká diskuze. Rektorát a ministerstvo si odpovědnost vzájemně 
přehazují, hlavně filosofické fakulty začínají mluvit i o stávce. Naše fakulta se ústy AS i 
Asociace děkanů přidává k tlaku na odpovědné orgány. Uvidíme, jak se situace vyvine.
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RŮZNÉ
» Na studijním oddělení proběhlo několik personálních změn: Mgr. K. Maturová nastoupila 

na mateřskou dovolenou, práci na fakultě ukončila Mgr. L. Pomališová. Její agendu převza-
la Mgr. K. Surovcová. S agendou okolo SISu bude pomáhat Mgr. Jan Král z knihovny.

» Zastihla nás též smutná zpráva: 20.10.2022 zemřel po dlouhé nemoci student naší fakulty 
Jan Pěkný. 6.1.2023 pak zemřel prof. David R. Holeton, který dříve externě učil i na ETF.

» Vedoucím katedry teologické etiky byl od listopadu 2022 jmenován doc. P. Gallus.
» Od listopadu se ve fakultní kapli scházejí ke svým pravidelným bohoslužbám čeští kvakeři.
» M. Bouček s ochotnými studenty a studentkami prezentovali fakultu na několika studijních 

veletrzích (Bratislava, Brno, Praha). Stále se snažíme vylepšovat a rozšiřovat prezentační 
materiály. Momentálně se chystá parádní anglická brožurka o možnostech studia na ETF.

» V prosinci jsme najednou oslavili dvoje kulatiny: doc. J. Halamy (70) a dr. M. Vaňáče (50). 
V únoru slaví své šesté kulatiny prof. L. Karfíková a doc. Z. Vojtíšek, na jaře pak půlkula-
tých 65 prof. J. Štefan, dr. P. Keřkovský a dr. J. Šťastná. V létě budou zakulaceně slavit 
prof. P. Hošek (50) a dr. J. Kranát (55). Vděčně a srdečně blahopřejeme.

» Dr. J. Rückl byl rektorkou k 1.2.2023 jmenován docentem. Gratulujeme!
» V úterý 21.3. bude na naší fakultě „snídaně s rektorkou“, která má umožnit deseti vybra-

ným lidem z fakulty setkat se s nejvyšší představitelkou UK. Spolusnídající z řad učitelů, 
zaměstnanců a studentů deleguje děkan a akademický senát.

» Pokud je vám na fakultě přes zimu chladněji, vězte, že šetříme energiemi. Pan tajemník 
koupil do každé místnosti teploměr, na němž by mělo být ideálně 19 °C. Značné zdražení 
energií (a také zvyšování zaručené mzdy, na kterou jsou navázány mzdy zaměstnanců) 
nám velmi trpce promluvilo do rozpočtu 2022.

» Upozorňujeme zde zvláště na společné kurzy naší fakulty se zahraničními univerzitami: 
máte možnost se zapojit do seminářů a dalších projektů s Tel Avivem (prof. F. Čapek), Er-
langen (dr. J. Kranát), Marburgem (doc. P. Gallus), Bonnem (dr. O. Navrátilová), Tübingen 
a Curychem (prof. M. Prudký), Atlantou (doc. P. Sláma). Mezinárodní kontakty jsou 
jednou ze skvělých věcí naší fakulty – zapojte se, nebudete litovat.

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
» AS UK zasedal v ZS celkem pětkrát. Byly mu představeny nová kancléřka UK Petra Štanclo-

vá a nově jmenovaná ombudsmanka UK Kateřina Šáma-lová. Od října se v ekonomické 
komisi a poté na rozpravě pléna pravidelně objevuje téma „mediánů mezd“ a jejich rozdíly 
mezi jednotlivými fakultami. J. M. paní rek-torka přislíbila, že otázce spravedlivých mezd 
se bude věnovat pozornost vedení UK i Rada pro rovné příležitosti UK. Uvidíme, jak se 
bude situace vyvíjet poté, co se 9. února AS FF usnesl, že „mzdová situace zaměstnanců 
FF UK je dále neúnosná“.

» Změnilo se též zastoupení ETF: 6. října byl za odstoupivšího senátora P. Slámu v doplňova-
cích volbách zvolen Jiří Mrázek a 3. února za odstoupivší L. Diopovou nastoupil náhradník 
Oskar Vogl.

 Akademický senát ETF
» AS ETF se sešel v novém složení, jež vzešlo z květnových voleb. První schůzi 11. října zahájil nej-

starší senátor Ondřej Fischer a nařídil volbu nového předsednictva: předsedou byl znovu zvolen 
Jan Kranát, místopředsedkyní Františka Keprtová. Na posledním zasedání 14. února senát pod-
pořil protest FF UK proti ne-spravedlivému přerozdělování finančních prostředků v rámci UK:
(1) AS ETF podporuje usnesení AS FF z 9. 2. 2023, mzdovou situaci zaměstnanců ETF rovněž pova-
žuje za neúnosnou, mj. v důsledku nerovného vnitřního přerozdě-lování prostředků v rámci UK.
(2) AS ETF podporuje J. M. paní rektorku v naplňování 4. bodu jejího volebního programu: „nave-
nek důsledně hájit zájmy univerzity, směřující k odpovídajícímu financování jejích činností, a nasta-
vit srozumitelná, daty podložená a vydiskutovaná pravidla pro vnitřní přerozdělování prostředků“.
(3) AS ETF žádá děkana ETF, aby neutěšenou mzdovou situaci řešil společně s dě-kany znevý-
hodněných fakult s rektorátem UK a problém otevřel i v rámci Asociace děkanů teologických 
fakult. AS ETF vyzývá členy akademické obce ETF, aby se připo-jili k chystaným protestům.

 Jan Kranát, Ph.D., předseda AS ETF
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