
Zápis zasedání akademického senátu ze dne 20.9.2011, 11.00 hod. 
 
Přítomni: Jan Kranát, Pavel Filipi, Tomáš Živný, Daniel Knotek, Tereza Pleskotová, Ondřej 
Matějovský, Peter Morée, Petr Sláma 
 
Hosté: Eva Svobodová, Matěj Opočenský, Michael Pfann 
 
1. Schválení programu.  
 
2 Schválení zápisu 
AS ETF schvaluje zápis ze svého minulého zasedání 21. 6. 2011 (8 – 0 – 0)  
 
3. Představení nových senátorů 
Vzhledem k tomu, že senátoři Zora Nováková a Ondřej Zikmund odjeli na studium do 
zahraničí a vzdali se mandátu, byli dle výsledků voleb z května 2010 doplněni za členy senátu 
Tomáš Živný a Filip Ženatý. Oba s mandátem souhlasí. 
 
Nově bylo nutno zvolit místopředsedu AS ETF:  
Volební komise: Matějovský, Sláma, Knotek 
Výsledky: 
Tomáš Živný: 7 hlasů 
Tereza Pleskotová: 1 hlas 
Novým místopředsedou se stal Tomáš Živný. 
 
4. Informace o aktualizovaném, upraveném rozpočtu na rok 2011 (ing. Eva Svobodová). 
Vzhledem k výsledkům auditu a doporučením RUK byl podle nově zjištěných údajů upraven 
rozpočet na rok 2011 tak, aby vycházel jako vyrovnaný. V jednání se SR ČCE je nabídka 
RUK na odkup budovy ETF. Tímto opatřením by mělo dojít k úsporám na nájemném v řádu 
statisíců. Volné prostory se nepodařilo pronajmout pro nevyhovující podmínky (parkování). 
 
Senát schvaluje modifikaci rozpočtu: 8 – 0 – 0 
 
5. Schválení podmínek přijímacího řízení na ETF pro šk. rok 2012/13:  
Vedení fakulty navrhlo AS ETF zachovat přijímací zkoušky ve stávající podobě, pouze 
doporučilo zvážit opětovné zavedení přijímacích zkoušek pro bakalářský obor Evangelická 
teologie. AS se po dlouhé diskuze rozhodl takto: 
 
AS ETF schvaluje přijímací řízení pro bakalářské obory TKT a PSP, pro magisterské obory 
TKT a PSP a pro doktorské studium tak jak bylo navrženo děkanem: 8 – 0 – 0.  
 
Znovuzavedení přijímacích zkoušek pro bakalářský obor Evangelická teologie: 2 – 4 – 2. 
Návrh nebyl přijat. 
 
Odchází Tereza Pleskotová. 
 
AS ETF doporučuje vést dále debatu v těchto věcech (návrh prof. Filipiho: 7 – 0 – 0). 
 
6. Další informace děkana 
Bývalá počítačová místnost bude přebudována na společenskou místnost.  
 



7. Informace prorektora Martina Prudkého 
ETF má nominovat 2 studenty na veletrh Gaudeamus, který se koná začátkem listopadu 
v Brně. Tomáš Živný podnikne potřebné kroky. 
 
8. Studentský farář 
Vedení fakulty a Synodní rada ČCE se dohodli na dočasném působení J. Štefana ve funkci 
studentského faráře. AS vítá tuto dohodu. 
AS pověřuje Daniela Knotka a Michaela Pfanna k vedení komunikace mezi AS ETF a SR 
ČCE (obzvlášť ve věci studentského faráře) (6 – 0 – 1). 
 
9. Vyjádření k věcnému záměru zákona o VŠ 
AS ETF byl vyzván ASUK ke vznesení případných připomínek k předloženému věcnému 
záměru zákona o VŠ. Petr Sláma navrhuje doporučit sjednocení doktorských titulů (titul 
Th.D. nahradit Ph.D.). AS doporučuje, aby senátoři AS UK z ETF vedli další debatu o těchto 
věcech: 6 – 0 – 1. 
 
10. Termíny zasedání AS ETF ve šk. roce 2011/12 
29.11., 17.1., 13.3., 22.5., 18.9.  


