Zápis ze zasedání AS ETF
23. září 2014
Přítomni: Ondřej Fischer, Daniel Knotek, Jan Kranát (předseda), Jana Matulíková
(stálá zastupkyně oboru Diakonika), Peter Morée, Michael Pfann, Adéla Plischková,
Petr Sláma
Noví senátoři – Jakub Ort, Šimon Plecháček, Jaroslava Šťastná
Hosté – Jiří Mrázek (děkan ETF), Ladislav Beneš (proděkan pro studium), Bohumila
Baštecká
Omluveni: Pavel Filipi, Tereza Hroníková, Tomáš Živný (místopředseda)
1. Schválení podmínek přijímacího řízení na ak. rok 2014/15
Proděkan Beneš předložil statistiku o počtu přihlášek po znovuzavedení přijímacího
řízení pro obor ET (bc. i mgr.) v tomto roce (2013/14):
Ak. rok
2012/13
2013/14
* zatím k 18. 9. 2014

Podáno přihlášek
177
62

Zapsáno do 1. roč.
90
21*

Z údajů je patrný pokles studentů, ale jedná se o skutečné zájemce o obor. Vysoká
čísla byla v minulosti způsobena mj. zápisem jinde neúspěšných uchazečů a
spekulativními zápisy občanů ze zemí býv. SSSR. Zavedením přijímací zkoušky se ET
zařadila mezi prestižnější obory. V příspěvku na studenta se však jedná o pokles cca
až do 1 miliónu Kč. Proděkan Beneš doporučil schválit podmínky v podobě, jak byly
předloženy děkanem ETF.
V souvislosti s projednáváním otázek spojených s přijímacím řízením do studia na
ETF, upozornila dr. Šťastná na existenci paralelního studia oboru PSP na ETF a
JABOKu za nevyjasněných nároků na studium a podmínek udělení titulů. J. Šťastná
doporučila, aby se k těmto otázkám Akademický senát vrátil v průběhu akademického
roku.
Michael Pfann upozornil na značné rozdíly v obtížnosti variant testů pro obor PSP ze
všeobecných znalostí a mezi angličtinou a němčinou. Proděkan Beneš přislíbil zjistit
podrobnosti a informovat senát na příštím zasedání.
Schváleno: 7-0-0
2. Jmenování delegáta ETF do pléna Rady vysokých škol na obd. 2015-17
V uplynulém období byla delegátkou RVŠ PhDr. Milena Přecechtělová. Předseda AS ji
znovu oslovil s nominací a dr. Přecechtělová s kandidaturou souhlasila.
Schváleno 6-0-1 (Sláma)

Jan Kranát navrhl, aby byla dr. Přecechtělová zvána na zasedání senátu, aby příp.
informovala o jednání RVŠ. Petr Sláma se dotázal, zda by v RVŠ nemohl za ETF být i
studentský zástupce.
Jan Kranát ze Statutu RVŠ, čl. IV, 1 zjistil, že
„Do Rady může každá vysoká škola pro každé funkční období Rady delegovat jako její členy
a) dva zástupce vysoké školy, které deleguje akademický senát veřejné nebo státní vysoké
školy anebo zastupitelský akademický orgán soukromé vysoké školy, v jehož působnosti je
rozhodovat o delegaci podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách;
b) jednoho zástupce každé z fakult vysoké školy, kterého deleguje akademický senát veřejné
nebo státní vysoké školy na návrh akademického senátu příslušné fakulty anebo zastupitelský
akademický orgán soukromé vysoké školy, v jehož působnosti je rozhodovat o delegaci podle
§ 92 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách, na návrh zastupitelského akademického
orgánu fakulty soukromé vysoké školy;
c) dva zástupce studentů vysoké školy – delegáta a jeho náhradníka, které deleguje
akademický senát veřejné nebo státní vysoké školy anebo zastupitelský akademický orgán
soukromé vysoké školy, v jehož působnosti je rozhodovat o delegaci podle § 92 odst. 1 písm.
a) zákona o vysokých školách.“

3. Informace o opětném neschválení novely Statutu ETF a jeho možné
úpravě
Legislativní komise ASUK 3. června 2014 opětovně neschválila novelu Statutu ETF
z těchto důvodů (citát ze zápisu):
„Legislativní komise uplatnila připomínky a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu změny
Statutu ETF (č. j. 139b/2014); z průvodního dopisu není jasné, zda jde o návrh změny předpisu,
nebo o nový předpis (materiál byl posouzen jako nový předpis); v článku 5 odst. 2 (ani jinde) nelze
vypustit slovo „splynutí“), v článku 6 odst. 6 nelze použít formulaci „děkan obnovuje, příp. mění“,
v článku 9 odst. 1 je třeba vypustit druhou větu (formulačně i obsahově nepřesná parafráze textu
Statutu UK); legislativně technickými opravami jsou nebo na hranici legislativních oprav se nacházejí
formulace článku 7 odst. 4 (slova „a fakulty“ nahradit slovy „fakulty a“), článku 12 odst. 1 (slova „jejím
jménem“ nahradit slovy „jedná za ni“) a čl. 13 odst. 2 (slovo „senátu“ nahradit slovy „člena senátu“).
Přijato poměrem hlasů 11 – 0 – 0. Legislativní komise doporučila orgánům fakulty konzultovat návrh
s pověřenými členy legislativní komise kol. dr. Stašou (stasa@prf.cuni.cz) a/nebo kol. doc. Wintrem
(wintr@prf.cuni.cz).“

Jan Kranát navrhl předpis znovu projednat na příštím zasedání senátu v říjnu a
využít této možnosti ke změně čl. 11, odst. 3:
„Senát sestává z deseti členů podle tohoto klíče: 5 akademických pracovníků, 5 studentů.“

a zvýšit počet senátorů na dvanáct (6+6), přičemž ve studentské komoře by byly
zavedeny kurie pro jednotlivé obory, aby nemohlo dojít k majorizaci, popř. zvolení
„jednobarevné“ komory. To by byla první podmínka pro chystanou novelu Volebního
a jednacího řádu AS ETF.
4. Projednání rozpočtu
22. září byl senátu předložen ke schválení rozpočet ETF na rok 2014. Děkan ETF Jiří
Mrázek vyslovil souhlas, aby senát věc projednal až na říjnovém zasedání, kdy budou

senátoři mít příležitost se s materiálem podrobněji seznámit.
5. Různé
Michael Pfann připomněl předsedovi AS žádost o stojánek na kola, který by snad bylo
možno pojistit proti odcizení nebo poškození odložených kol. Jan Kranát přislíbil do
příštího zasedání zjistit podrobnosti od paní tajemnice.
Zasedání nového senátu se uskuteční v úterý 7. října 2014 od 12:00. Předtím od 11:00
v Marathonu se uskuteční neformální schůzka senátorů nad návrhem rozpočtu.
Zapsal: Jan Kranát
Schváleno: 7-0-0

