
Zápis z jednání akademického senátu ETF UK, konaného dne 17. 1. 2012 

Začátek: 11:00 v zasedací místnosti děkanátu ETF 

Přítomni: Jan Kranát, Ph.D (předseda), Tomáš Živný (místopředseda), prof. ThDr. Pavel Filipi, Mgr. 

Ing. Ondřej Fischer, Dr., Petr Sláma, Th.D., Filip ženatý, Tereza Pleskotová, Ondřej Matějovský. 

Nepřítomni: Daniel Knotek, Dr. Pieter Morée. 

Hosté: Michael Pfann, Matěj Opočenský (senátor AS UK). 

- Zapisovatelem byl tichým souhlasem zvolen Ondřej Matějovský. 

- Pořad jednání ETF UK byl navržen tento: 

1) Zpráva a následná rozprava o připravované reformě vysokého školství 

2) Schválení zápisu ze zasedání AS ETF z 29. 11. 2011 

3) Informace o situaci studentských farářů (Michael Pfann) 

- Pořad jednání byl schválen tichým souhlasem.  

1)  Zpráva a následná rozprava o připravované reformě vysokého školství 

- Předseda senátu ETF informoval přítomné o záměru, hrozbách a možných následcích 

připravované reformy školského systému. V následné diskuzi vyjádřili všichni přítomní svůj 

zásadně odmítavý postoj k připravované reformě.  

- Dále byli všichni vyzváni k účasti na informačním setkání v prostorách Právnické fakulty UK 

konaném dne 19. 1. 2012.  

- V té souvislosti bylo předloženo usnesení AS UK k připravované reformě.  

- Předseda senátu inicioval sepsání vyjádření ETF a jeho následné zveřejnění v prostorách ETF.  

- Návrh usnesení: 

1. Jednoznačně podporujeme usnesení Akademického senátu UK z 2. prosince 
2011 k reformě vysokých škol. 

 

2. Vyzýváme akademickou obec ETF k účasti na shromáždění k návrhu věcného 
záměru zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům 
19. ledna 2012 na Právnické fakultě. 

 

Tento návrh byl jednohlasně přijat (8 – 0 – 0)  

2) Schválení zápisu ze zasedání AS ETF z 29. 11. 2011 

- Zápis ze zasedání AS ETF UK z 29. 11. 2011 byl jednohlasně schválen (8 – 0 – 0). 



3) Informace o situaci studentských farářů (Michael Pfann) 

- Děkanem ETF doc. Jindřichem Halamou, Dr. byl vyzván prof. ThDr. Jan Štefan k přijetí postu 

studentského faráře ETF.  Ten výzvu přijal. Synodní radou byl tedy oficiálně pověřen a od září 

2011 tuto funkci řádně vykonává. SR ČCE dále touto funkci pověřila Ivo Mareše.  

- Na výzvu studentů oba výše zmínění kandidovali na post studentských farářů. Jejich volba 

bude oficiálně uskutečněna při nejbližším zasedání synodu ČCE.  

 

- Jednání bylo ukončeno ve 12:30.  

- Termín příštího zasedání byl stanoven již dříve na 13. 3. 2012.  

- Autor zápisu: Ondřej Matějovský  

 

Zápis schválen: 


