4. prosince 2007
přítomni: J. Kranát, I. Noble, J. Černý, P. Sláma, O. Macek, P. Hošek, P. Moreé
omluveni: D. Hudcová
hosté: J. Mrázek, L. Talpa
1. Program
Schválen.
6-0-0
2. Pravidla pro organizaci studia (věcně příslušná změna)
Předpis má čtyři části. První je univerzitní, druhá a třetí se týká konkrétních fakult. V zásadě
pro platí Studijní a zkušební řád UK. Text Pravidel prošel úpravami legislativní komise,
kolegia, rektorátem. Největší problém představovalo zanesení „souborné zkoušky“ po prvním
ročníku do Pravidel. V kreditním systému nelze předepsat její složení v druhém semestru.
Počtem kreditu jí však vlastně obejít nejde. Výrazná změna (rozšíření) je v části III., která se
týká doktorského studia. Kromě toho bude existovat manuál pro doktorandy, který nejspíše
vydá svým opatřením děkan fakulty.
Věcně příslušná změna Pravidel pro organizaci studia schválena.
7-0-0
3. Evaluace
AS ETF UK pověřuje O. Macka úpravou dotazníku pro hodnocení výuky.
6-0-1
Hodnocení výuky bude provedeno v ZS i LS.
5-2-0
AS ETF UK pověřuje J. Kranáta, aby požádal děkana, aby pověřil pomvědy jednotlivých
kateder distribucí dotazníků. Hodnocení by mělo proběhnout v týdnu od 14. ledna.
7-0-0
4. Zápis schválen.
7-0-0
Zapsal O. Macek.
28. ledna 2008
přítomni: P. Sláma, I. Noble, P. Hošek, O. Macek, J. Kranát, D. Hudcová
hosté: L. Talpa, E. Svobodová (tajemnice fakulty)
1. schválen program
2. provozní rozpočet 2008
Tajemnice fakulty E. Svobodová předložila návrh provozního rozpočtu na rok 2008.
Bude třeba pořídit nový výtah a nové bezpečnostní zařízení v některých kancelářích
(především kvůli pojištění). Díky Janině Moskalové se podařilo zlepšit distribuci apod.

časopisů. Ubytovna v 5. patře byla zrekonstruována (vymalováno, nová podlaha v
apartmánech, vodovodní baterie).
Ztráty (v Kč) v posledních letech: 2005 2800tis.; 2006 719tis; 2007 500tis. Rektor
s kvestorem nás pochválili za snahu zlepšovat hospodaření.
AS ETF UK schvaluje předložený návrh provozního rozpočtu na rok 2008.
6-0-0
Senát požádal paní tajemnici o rozklad údajů uvedených v kolonce Provozní dotace a
příspěvek ze státního rozpočtu. Zejména by jej zajímal poměr mezi dotacemi na studenta a
VZ. Dále by jej zajímalo, kolik studentů „uživí“ jednoho docenta/docentku. Paní tajemnice
slíbila uvedené zjistit a zaslat senátorům a senátorkám.
3. senátor/senátorka za TKT
Ivana Noble upozorňuje, že je jedinou kmenovou pedagogickou zaměstnankyní ETF UK pro
TKT. Další takovíto zaměstnanci chybějí, mj. i proto, aby TKT měla svého zástupce v příštím
senátu, do kterého již Ivano Noble kandidovat nehodlá.
4. Hodnocení výuky
Ondřej Macek se pokusil upravit stávající dotazník pro hodnocení výuky. Jan Černý návrh
připomínkoval, ale vypracování konečné verze a zajištění průběhu hodnocení se nepodařilo
především z časových důvodů zajistit. Hodnocení výuky proběhne ve spolupráci s děkanátem
až v LS 2007/2008.
5. Různé
Na příštím senátu se bude senát věnovat přípravám voleb do AS ETF UK a kandidáta na úřad
děkana. Zvláště nepřítomní senátoři a senátorky jsou vyzýváni k účasti!
6. Zápis schválen.
6-0-0
Zapsal O. Macek.
31. ledna 2008
přítomni: Peter Moreé, Ivana Noble, Debora Hudcová, Ondřej Macek, Jakub Formánek, Jan
Kranát, Petr Sláma, Pavel Hošek, Jan Černý
omluveni: Olga Navrátilová
1. Schválen program.
9-0-0
2. NF VTŘ
Po shromáždění návrhů od učitelů ETF UK požádá AS ETF UK představenstvo NF VTŘ o
udělení podpory pro tyto studenty. Návrh předloží představenstvu fondu předseda senátu
dopisem.
Za studijní program Teologie křesťanských tradic
Tereza Bajerová

Irena Kopicová
Karel Hůlka
za studijní program Evangelická teologie
Pavel Hanych
Alžběta Široká
Tomáš Pešek
Miroslav Zapletal
Olga Navrátilová
Martin Nosál
za postgraduální studium
Peter Cimala
Ondřej Macek
Jan Černý
Monika Šlajerová
Kateřina Bauerová
AS ETF UK navrhuje pro každého ze jmenovaných studentů podporu ve výši 7.000,- Kč.
7-0-2
3. Nový senátor
J. Formánek složí SZZ a přestane být studentem ETF UK, na jeho místo nastupuje Lukáš
Talpa.
3. Zápis schválen.
9-0-0
Zapsal O. Macek.

10. března 2008
přítomni: J. Kranát, P. Moreé, P. Sláma, J. Černý, L. Talpa, D. Hudcová, O. Macek
hosté: M. Prudký, E. Svobodová, E. Semecká
1. Poplatky 2008/2009
poplatek za delší studium (podle § 58, odst. 3 zákona) za každých započatých šest měsíců
studia na 9.200 Kč;
poplatek za další studijní program (podle § 58, odst. 4 zákona) za každý další započatý jeden
rok studia na 2.000 Kč;
poplatek pro studijní program v cizím jazyce (podle § 58, odst. 5 zákona) na 10.000 USD za
jeden rok studia formou prezenční a na 6.000 USD za jeden rok studia formou
kombinovanou;
poplatek za přijímací řízení (podle § 58, odst. 1 zákona) na 500 Kč.
AS ETF UK schvaluje děkanem předkládaný návrh.
6-0-1
2. Aktualizace dlouhodobého záměru Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze pro rok 2008

AS ETF UK schvaluje.
7-0-0
3. Informace děkana
Proběhla akreditace bc. evangelické teologie. V září se letos přijatí budou moci (stejně tak i
studenti v druhém roce studia) zapsat rovnou do bc. programu. Podána akreditace mgr.
programu pro TKT (ekumenika) a PSP (studijní program teologie – diakonika). Budeme
podávat akreditaci doktorských programů na čtyři roky (podmínkou bude rok v zahraničí).
Rektor schválil návrh na jmenování L. Hejdánka, J. S. Trojana profesory emerity.
ETF UK vypisuje dva konkurzy na asistentská místa na katedrách CD a TE.
Probíhají přípravy na rekonstrukci kaple podle projektu H. Härtela. Zároveň by měl
vzniknout prostor pro setkávání studentů („občerstvovna“), kaple bude opatřena dvojitými
dveřmi, aby zůstala prostorem ticha.
4. Upuštění od přijímacích zkoušek v r. 2008
Děkan senátory seznámil s úmyslem upustit letos od přijímacích zkoušek na obor evangelická
teologie. Učiní tak opatřením děkana, žádá ovšem členy senátu o vyslovení se k této věci,
jelikož dle Statutu ETF (čl. 11, odst. 13, bod f) schvaluje podmínky přijímacího řízení senát.
AS ETF UK schvaluje.
6-0-1
4. Úvahy nad rozpočtem na rok 2008
Tajemnice ing. Svobodová a vedoucí ekonomického oddělení E. Semecká odpověděly na
všech 11 předem zaslaných otázek k rozpočtu ETF. Cílem diskuse bylo především seznámení
členů AS s tvorbou rozpočtu a hospodařením ETF. J. Kranát vyjádřil podiv nad loňským
hospodařením Ubytovny, které skončilo ziskem pouze 3 974,- Kč. Ing. Svobodová vysvětlila
potíže p. Petra Jedličky, správce ubytovny, tím, že v minulém roce teprve přebíral ubytovnu
od minulého správce, s kterým bohužel odešla i část tradiční klientely, a zároveň byl nucen
provést některé opravy na pokojích. K nízkému zisku dále přispělo ubytovávání některých
fakultních hostí zadarmo. Senátoři prohlásili, že budou hospodaření Ubytovny nadále věnovat
pozornost.
5. Volby
Volby do AS ETF UK se budou konat 22.-24. dubna 2008. Předvolební shromáždění
proběhne 22. dubna 2008 v 11 hodin a vzápětí po něm začnou volby.
Volební komise si opatří seznam akademických pracovníků a seznam studentů. Předseda AS
ETF UK vyhlásí volby. Komise na fakultě rozmístí po velikonocích výrazný plakát.
V knihovně bude tradičně umístěna krabice na návrhy. Volební komise se sejde nejpozději 14.
dubna, aby připravila seznam kandidátů, kteří budou souhlasit se svou kandidaturou. Na volby
budou upozorněni také dálkaři (19. dubna je konzultace). 25. dubna budou zveřejněny
výsledky.
volební komise:
O. Macek, D. Hudcová, L. Talpa, učitel
7-0-0
Volba kandidáta na funkci děkana ETF UK proběhne 19. května 2008. Předvolební
shromáždění se uskuteční 13. května 2008 v 11 hodin.

volební komise:
O. Macek, D. Hudcová, L. Talpa, učitel
7-0-0
6. Depurace
Legislativní komise AS UK zaslala návrhy na úpravu vnitřních předpisů fakulty. Tyto návrhy
probere legislativní komise ve složení: J. Kranát a O. Macek spolu s děkanem M. Prudkým a
proděkanem J. Mrázkem.
7-0-0
7. Přijímací zkoušky
Pan děkan se na AS ETF UK obrátil s návrhem, aby fakulta letos upustila pro malý počet
uchazečů od přijímacích zkoušek. Vydá pro tento účel opatření děkana. Senát však má
možnost dle čl. 11, odst. 13, bodu f) Statutu ETF UK celou záležitost schválit.
AS ETF UK podporuje upuštění od přijímacích zkoušek pro letošní rok.
7-0-0
7. Různé
Fakulta by měla pracovat na svém zviditelnění, které by vedlo ke zvýšení počtu uchazečů o
studium.
8. Zápis schválen.
7-0-0
Zapsal O. Macek.

21. dubna 2008
přítomni: D. Hudcová, I. Noble, P. Moreé, L. Talpa, P. Hošek, J. Černý, J. Kranát, O. Macek,
O. Navrátilová, P. Sláma
1. upuštění od přijímacích zkoušek
Pokud počet přihlášených pro st. program soc. práce v oboru PSP odpovídá plánovanému
počtu přijímaných, souhlasí AS ETF UK dle čl. 3 odst. 5 Řadů přijímacího řízení s upuštěním
od přijímacích zkoušek
9-0-1
2. Zápis schválen
10-0-0
Zapsal O. Macek.

19. května 2008
přítomni: D. Hudcová, I. Noble, P. Moreé, L. Talpa, P. Hošek, J. Černý, J. Kranát, O. Macek
omluveni: P. Sláma, O. Navrátilová

hosté: M. Prudký (byl přítomen po dobu projednávání bodů 2, 3 a 4); W. Spitzbardt, F.
Ženatý, T. Živný, M. Pfann (byli přítomni na projednávání bodů 3 a 4)
1. Volba kandidáta na děkana
volební komise: O. Macek, P. Moreé, D. Hudcová
8-0-0
Předseda volební komise O. Macek zahájil hlasování a spolu s ostatními členy komise posléze
sečetl hlasy: bylo rozdáno 8 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 8 platných hlasů, 8
odevzdaných hlasovacích lístků znělo na jméno Martin Prudký.
Kandidátem na funkci děkana ETF UK byl jednomyslně zvolen doc. dr. Martin Prudký.
Předseda AS ETF UK navrhne rektorovi UK ke jmenováním děkanem ETF UK doc. dr.
Martina Prudkého.
Senát děkuje Martinu Prudkému za přijetí kandidatury a těší se na další spolupráci. Rovněž
mu přeje hodně sil a děkuje za jeho dosavadní práci pro ETF UK.
2. Schválení Výroční zprávy ETF UK a CBS AV ČR a UK v Praze za rok 2007
Senát schvaluje Výroční zprávu ETF UK a CBS včetně všech příloh.
8-0-0
3. Vyjádření k dopisu p. Tomáše Kosobuda
Senátu zaslal nájemce kavárny kopii dopisu, kterým žádá vedení fakulty o snížení nájmu na
prázdninové měsíce. Nájemné bylo sníženo již během loňských prázdnin. Senát se ve věci
kavárny v minulosti angažoval (např. podnětem k zákazu kouření během dne), přesto mu
rozhodování v této věci nepřísluší. Senát si je vědom, že zadání na provoz studentské kavárny
v této lokalitě je jen těžko realizovatelné. Děkan senát informoval, že jeho kolegium vyšlo
panu Kosobudovi v ústrety a snížilo mu nájemné na dva prázdninové měsíce. Senát tento
postup vítá.
Na dopis pana Kosobuda odpoví předseda senátu. V textu dopisu by mělo zaznít, že
senát v této věci nemá rozhodovací pravomoc.
4. Vyjádření k dopisu studentů ohledně výuky Wolfganga Spitzbarta
Senát souhlasí s vystoupením zástupců autorů dopisu a dotčeného lektora.
7-0-1
Předkladatelé dopisu se prostřednictvím lektora dozvěděli o plánovaném snížení počtu
vyučovacích hodin němčiny ze čtyř na dvě a projevili lítost nad tímto vývojem, kterou
zdůvodnili nedostatečnou středoškolskou průpravu v tomto jazyce, s níž na fakultu přicházejí.
Přičemž je v našem prostoru odborná literatura psána především právě německy. Snížení
rozsahu výuky by nejspíše vedlo i k výměně lektora, který předmět profiluje již dvanáct let,
protože tento dojíždí z Brna.
Děkan seznámil senát s genezí problému, poukázal na předchozí dlouhodobá jednání
s lektorem a především vysvětlil, že schválenému studijnímu plánu, který je hrazen dotací,
odpovídají pouze dvě vyučovací hodiny týdně pro presenční studium (resp.100 vyučovacích
hodin ročně). Postup je tedy vynucen literou plánu a standardizací poměru mezi všemi
vyučovanými jazyky. Kolegium děkana se bude snažit najít cestu, jak realizovat výuku jazyků
na ETF v potřebném rozsahu a kvalitě.

Senát se problémem zabýval a rovněž diskutoval o vhodném postupu v tomto a obdobných
případech, kdy mu nepříslušejí rozhodovací kompetence. Senátorky i senátoři se shodli, že
vítají právě ty podněty, které směřují na výuku a život fakulty. Byli by rádi, pokud by se senát
stával místem, kde by byla alespoň umožňována diskuse o problémech a tak napomáháno
k jejich vyřešení.
AS ETF UK po přečtení dopisu studentů, vyslechnutí jejich zástupců, děkana ETF UK a doc.
Spitzbarta doporučuje kolegiu děkana a vědecké radě ETF UK, aby při příští akreditaci zvážili
navýšení hodinové dotace pro jazykové semináře němčiny a francouzštiny. AS ETF
doporučuje zachování výuky němčiny v rozsahu čtyři vyučovací hodiny týdně.
8-0-0
Dopisem odpoví předkladatelům předseda senátu. V textu seznámí předkladatele s usnesením
senátu.
5. Vyjádření k dopisu výboru Spolku evangelických kazatelů ohledně fakultních tezí z roku
1977
AS ETF UK se seznámil s dopisem předsednictva SPEKu i s odpovědí děkana fakulty. Senát
podporuje diskusi o minulosti fakulty. Dopis i děkanem navržený postup bere na vědomí a
odkazuje SPEK na své usnesení v této věci ze dne 25. září 1990 (Schváleni Zprávy o práci
rehabilitační komise, viz Ročenka ETF UK, 1993).
8-0-0
Dopisem odpoví místopředseda senátu. V textu seznámí předsedu SPEKu s usnesením senátu.
AS ETF na svých www stránkách jmenované dokumenty zveřejňuje.
8-0-0
6. Zápis
Zápis schválen.
8-0-0
Zapsal O. Macek.

