
Zápis z jednání senátu ETF 14. ledna 2010  
 
 

Přítomni:  Pavel Hošek, Pavel Keřkovský, Jan Kranát, Petr Sláma 
  Jana Konopásková, Zora Nováková, Ondřej Zikmund 
 
Hosté: Martin Prudký (děkan) 
  Matěj Opočenský, Tomáš Živný (senátoři ASUK) 
 
 
1. Jana Konopásková oznámila senátu, že v lednu t. r.  chce složit bakalářskou 
zkoušku a přestane zřejmě být studentem ETF. Senát pověřuje předsedu, aby zjistil, 
zda je od posledních voleb k dispozici ještě nějaký náhradník. Jana Konopásková je 
nicméně srdečně zvána do dalších zasedání senátu. AS věří, že její znalost poměrů 
mezi studenty PSP pomůže při přípravě voleb na „Jaboku“. 
 
2. Děkan ETF Martin Prudký seznámil přítomné senátory s nabídkou J. M. rektora 
Václava Hampla, aby se stal prorektorem. Nabídku odpovědně zvažoval a chápe ji 
jako konkrétní příležitost, jak podpořit program J. M. započatý již v jeho prvním 
volebním období. Tuto informaci sdělil děkan senátu s tím, že jej rektor zavázal 
dodržet důvěrnost tohoto jednání do té doby, než je rektor sám zveřejní. Děkan proto 
požádal všechny přítomné o zachování této důvěrnosti. Pokud by ovšem skutečně byl 
jmenován do nového rektorského kolegia, bude ETF postavena před úkol volby 
nového děkana. 
 
AS uvítal rozhodnutí pana děkana jako odpovědné a vyslovil mu podporu. V následné 
rozpravě byl stanoven harmonogram případné volby děkana, bude-li toho zapotřebí: 
 

19. února   – ASUK by měl schválit nové kolegium rektora, k tomuto datu by 
měla být vyhlášena volba; 

22.2.-26.3. – umístění urny pro návrhy akademické obce do knihovny 
(návrhy na kandidáty lze podávat nejpozději 14 dní před volbou);  

26. března – otevření urny s návrhy, oslovení kandidátů 
13. dubna – shromáždění akademické obce ETF, představení kandidátů 
20. dubna  – AS ETF volí kandidáta na nového děkana 

 
Oznámení o případném konání volby kandidáta na děkana bude vyvěšeno na úřední 
desce a elektronicky zasláno všem členům akademické obce. Odpovídá Jan Kranát ve 
spolupráci s paní Dubinovou. 
 
3. Děkan ETF Martin Prudký informoval AS o možnosti vyslovit se k novelizaci 
Dlouhodobého záměru ETF před jeho schválením vědeckou radou 19. února a 
poprosil AS, zda by bylo možné svolat mimořádné zasedání AS, nejlépe 23. února, ke 
schválení DZ a žádosti o akreditaci 4letého PGS oboru filosofie. Předseda AS navrhl 
se k tomuto datu sejít (schváleno 7-0-0) a přislíbil poslat odkaz na DZ pro informaci 
všem senátorům.  
 
Zapsal: Jan Kranát, 14. 1. 2010 
Zápis schválen: 7-0-0 

 


