Zápis z jednání Akademického senátu ETF UK, konaného dne 29. listopadu 2011
Začátek: 11:00 v zasedací místnosti děkanátu ETF
Přítomni: Jan Kranát, Ph.D (předseda), Tomáš Živný (místopředseda),prof. ThDr. Pavel Filipi,
Mgr. Ing. Ondřej Fischer, Dr. Pieter Morée, Petr Sláma, Th.D., Daniel Knotek (přibyl v 11:13),
Ondřej Matějovský, Tereza Pleskotová, Filip Ženatý.
Nepřítomni: Daniel Knotek (příchod 11:13).
Hosté: Michael Pfann, Matěj Opočenský (senátor AS UK).
− Zapisovatelem byl tichým souhlasem zvolen Tomáš Živný.
− Pořad jednání ETF UK byl navržen tento:
1. Vystoupení spectabilis pana děkana doc. Jindřicha Halamy, Dr.
2. Schvalování Jednacího řádu vědecké rady ETF UK;
3. Volba studentského zástupce do vědecké rady ETF UK;
4. PRVOUK – program rozvoje vědeckých oborů na Univerzitě;
5. Projednání (re)akreditací studijních oborů pro dostudování;
6. Volba zástupce studentů do komise pro zahraniční studia;
7. Volba zástupců ETF UK do Rady vysokých škol (pléna).
− Pořad jednání byl schválen tichým souhlasem.
− Ad 1.:
1. Pan děkan promluvil o programu PRVOUK v tom smyslu, že jde o způsob
financování vědy na fakultách s minimem byrokracie (toliko zpráva jednou
za 2 roky); fakulty se shodly na tom, že návrh lze v současné podobě přijmout.
2. UNCE1 - Jde o vnitrouniversitní grantový projekt, jenž je určen pro mladé
vědce (do sedmi let po dokončení doktorátu); ETF podala jeden projekt
společně s ÚFAR FF UK.
3. Finance: Financování by se do konce roku mělo vyvíjet podle očekávání –
fakulta by tedy měla skončit rok s vyrovnanou bilancí (podle schváleného
rozpočtu)!
4. Vědecká rada bude řešit pokus o akreditaci diakonického programu v anglickém
jazyce, pan děkan však vyslovil svou pochybnost nad tím, že se záměr podaří.
5. Množství finančních prostředků na financování Fakulty v příštím roce není posud
známo, ovšem lze čekat snížení vzhledem k celkovému snížení prostředků
na školství o 7%.
6. CBS: V rámci center excelence se jej podaří v budoucnu financovat (7 let),
přičemž každý rok by mělo obdržet asi 10 mil. korun (Fakulta z nich obdrží
něco režijních nákladů!).
7. Se SR ČCE se jedná o prodeji (odkupu Universitou) budovy ETF, což by fakultě
mohlo přinést úsporu zhruba 1 mil. korun ročně (od 28. listopadu je jasné, že
SR ČCE s jednáním souhlasí)2. Předpokládaná cena budovy není známa.
8. Otázka připravované transformace VOŠ na vysoké školy: Definitivní rozhodnutí by
mělo padnou v létě příštího roku, pakliže by byla možnost vzniku církevních
vysokých škol, zřejmě by se Jabok stal jádrem takovéto školy, ETF by pak musela
radikálně přepracovat strukturu svého bakalářského studia!
− Ad 2.:
1. Doposud Vědecká rada ETF UK svůj jednací řád neměla, nyní se ukazuje, že je
nutné jej mít – zakotvení hlasování na dálku!
1 UNCE = Univerzitní centra excelence.
2 Kdyby ETF neměla na zaplacení nájemného, je otázkou, kam by se Fakulta mohla případně přestěhovat, ale pan
děkan ujistil senát o tom, že takto se na Universitě zatím neuvažuje, tudíž rozhodně nehrozí nucené přestěhování
Fakulty jinam, a to i kdyby Universita budovu odkoupila (představa, že by fakulty měly setrvat v centru Prahy).
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2. Předseda AS ETF UK by měl vytvořit „průvodní dopis“, s nímž bude schválený
jednací řád odeslán ke schválení orgánům University.
3. Hlasovalo se o schválení Jednacího řádu: Pro 10, proti 0, zdržel se: nikdo!
4. Akademický senát ETF UK se usnesl na tom, že Jednací řád byl schválen.
Ad 3.: Navržen Tomáš Živný; Hlasovalo se: Pro 9, proti: 0, zdržel se: 1. Akademický
senát ETF UK zvolil Tomáše Živného zástupcem studentů ve Vědecké radě ETF UK.
Ad 4.:
1. Senát byl (Petrem Slámou) zpraven o jednání mezi Universitou a pozvanými
zástupci všech součástí University, kdy se jednalo se zástupci fakulty samostatně.
Jeho magnificence pan rektor má představu, že UK má své suverénní postavení
nejlepší české vysoké školy upevnit tím, že vytvoří vnitrouniversitní hodnotící
grémia, která budou „znovu přezkoumávat“ rozdělování peněz z RIV, nebudou sice
moci nic přidat, ale ubrat moci budou (na základě svého hodnocení).
2. Vyvstávají obavy, že vzniklé komise budou hodnotit obory i přes jejich značnou
rozdílnost a že vzniknou jakási paralelní (k děkanátům) mocenská centra.
3. Universita s „prvoukem“ počítala již ve svém Dlouhodobém záměru.
4. Nebylo přijato žádné usnesení.
Ad 5.: Reakreditace schváleny jednohlasně (aklamací).
Ad 6.: Navržen Mgr. Marouš Holeka (doktorand); Hlasovalo se: Pro 10, proti: 0,
zdržel se: nikdo. Akademický senát ETF UK zvolil Mgr. Matouše Holeku zástupcem
studentů ve komisi pro zahraniční studia na ETF UK.
Ad 7.: Navržen PhDr. Milana Přecechtělová; Hlasovalo se: Pro 10, proti: 0, zdržel se:
nikdo. Akademický senát ETF UK zvolil PhDr. Milenu Přecechtělovou zástupkyní ETF
UK v plénu RVŠ ČR.
Jednání bylo ukončeno3!

3 Termín příštího zasedání stanoven již dříve na 17. ledna 2012.

