
Zápis z jednání akademického senátu ETF ze dne 30.9. 2009 
 
Přítomni:    J. Kranát, P. Morée, P. Keřkovský, O. Zikmund, P. Hanych, J. Konopásková, 

A. Hauserová 
Omluveni: F. Ženatý, P. Hošek, P. Sláma 
Hosté:  J. Halama, P. Jandejsek 
 
Předseda AS předestřel  program jednání, návrh byl schválen (7-0-0) a schůze pokračovala 
dle stanovených bodů: 
 

1. Schválení podmínek přijímacího řízení pro rok 2010 
Studijní proděkan J.Halama promluvil o přijímacím řízení na fakultu, doporučil 
přijímat studenty bez přijímacích zkoušek, jak se to již osvědčilo, pouze u 
zahraničních studentů na řádné magisterské studium doporučil zavést zkoušku 
z českého jazyka. 

      Přijímací zkoušky zůstávají  u těchto oborů: PSP (7.6. – 11.6. 2010); ET nav.mag. 
(15.6. 2010); diakonika. (16.6. 2010),  TKT (9.-10.6. 2010)   
 
Návrh na přijímací řízení schválen  7-0-0 
 

2. Evaluace výuky 
Předseda AS seznámil přítomné s průběhem evaluace výuky v roce 2008/09. Data jsou 
uložena v databázích jednotlivých pomvědů, kteří pomáhali s přepisem dotazníků. 
Nyní jde o převod těchto dat správci sítě dr. Moravcovi, který zajistí jejich standardní 
zpracování. 

 
AS pověřuje předsedu dohledem nad urychleným dokončením této zpožděné 
záležitosti. 
 

 Proděkan Halama odchází. 
 

3. Volba místopředsedy AS 
Vzhledem k tomu, že dosavadní místopředseda AS Martin Soběslavský přerušil 
studium a na svém senátorském místě byl nahrazen Janou Konopáskovou, je nutno 
zvolit nového místopředsedu za studentskou komoru AS. 
 
Byla zvolena volební komise (Morée, Zikmund, Konopásková, 7-0-0). Předseda AS 
navrhl za novou místopředsedkyni A. Hauserovou. V tajném hlasování byla Alexandra 
Hauserová zvolena (6-0-1). 
 

4. Odstoupení senátora Hanycha 
Pavel Hanych oznámil, že k 1.10. 2009 přerušuje studium a ztrácí tak senátorský 
mandát. Podle výsledků posledních voleb do AS z 25. 4. 2008 jsou náhradnicemi 
Markéta Zajícová (23 hlasů), Zora Nováková (20 hlasů) a Vávrová Silvie (20 hlasů). 
 
Senát pověřuje svého předsedu, aby náhradnice kontaktoval a zajistil obsazení 
uvolněného mandátu. 

 
 
 



5. Volba člena do Komise pro ubytovnu 
Na AS se obrátil proděkan Jan Roskovec se žádostí o vyslání zástupce do Komise pro 
ubytovnu, která byla zřízena spolu s novou ubytovnou v horním patře budovy ETF. 
AS po kratší poradě do této komise jmenoval senátora O. Zikmunda. 
(6-0-1) 
 
 

6. Volby do ASUK 
Termín voleb do ASUK byl vyhlášen na 24. – 25.11. 2009. 
Na 24.11. od 11.00 AS svolává shromáždění akademické obce, na němž budou 
představeni jednotliví kandidáti. 
  
AS pověřuje předsedu, aby oslovil e-mailem studenty PSP a seznámil je s volbami do 
ASUK. Také osloví TKT a ET. 
 
AS pověřuje předsedu umístěním schrány pro návrhy kandidátů do knihovny 10. října 
2009 a propagací voleb v budově v Černé 9. 
 
AS pověřuje Janu Konopáskovou propagací voleb do ASUK na PSP (7-0-0). 
 

  10,01 odcházejí P. Morée a P. Jandejsek 
 

AS zvolil volební komisi pro volby do ASUK ve složení  A. Hauserova, O. Zikmund, 
J. Konopásková a P. Keřkovský (předseda) (5-0-1) 

 
7. Termíny zasedání AS ve šk. roce 2009/10 
 

Přítomní senátoři se shodli na řádných zasedáních o středách od 9.00 v těchto 
termínech: 11.11. 2009; 13.1.2010; 24.3.2010; 26.5. 2010; 29.9. 2010 

 
8. Zřízení nástěnky AS 
 

Místopředsedkyně A: Hauserová navrhla, aby pro větší obeznámenost studentů ETF 
s činností senátu byla v 1. patře vedle posluchárny S1 zřízena nástěnka AS. Zároveň 
vyzvala, aby jí senátoři dodali vhodné fotografie. 
 
AS pověřuje A. Hauserovou zřízením nástěnky (6-0-0). 
 
AS pověřuje předsedu dojednáním technických náležitostí v této věci s vedením 
fakulty (6-0-0). 

 
Zápis schválen (6-0-0) 
Zapsal: P.Keřkovský 


