
Zápis z jednání Akademického senátu ETF ze dne 8.1.2013 
 
Přítomni:  P. Filipi, O. Fischer, T. Hroníková, D. Knotek, J. Kranát, P. Morée, M. Pfann, P. 
Sláma, T. Živný 
Omluveni: A. Plíšková 
Hosté (pedagogičtí pracovníci): B. Baštecká, M. Přecechtělová, J. Mrázek.   
Hosté (studenti): J. Crhová, V. Šindlerová, M. Plačková. 
 
Senát schválil program jednání (9-0-0). 
 
1. Prvouk 
PROVUK (podpora rozvoje vědních oborů UK) je iniciativa UK, která koordinuje vědeckou 
práci v rámci oborů zastoupených na fakultách UK, včetně financování akademických 
pracovníků. Akademický senát schvaluje, aby prostředky instituční podpory vědy byly na 
100% použity na program P 01 - teologie (9-0-0). 
 
2. Žádost o vyslovení podpory 
PhDr.Milena Přecechtělová žádá AS o podporu ve svém jednání se staršovstvem kostela U 
Salvátora, které jí hodlá vypovědět nájemní smlouvu. Senát schvaluje její žádost podpořit (9-
0-0). Senát schvaluje text dopisu (v příloze), který bude staršovstvu zaslán (9-0-0). 
(T. Hroníková s omluvou opouští jednání.) 
 
Z jednání se omluvila T. Hroníková 
 
3. Gaudeamus 
Renomovaná přehlídka nabídek studia na vysokých školách proběhne 29. a 30.1.2013 v 
Praze. ETF budou reprezentovat A. Doležalová a T. Hroníková. Senát doporučuje více 
zviditelnit obory PSP a Diakoniku. Dále doporučuje využít zkušenosti z této akce pro další 
propagaci školy. M. Pfann shrne zkušenosti účastnic a předloží je předsednictvu AS před 
konáním dubnové schůze AS (8-0-0). 
P. Sláma vyzve pracovníky a studenty fakulty, aby mu dodali vhodnou fotodokumentaci k  
propagaci fakulty na Gaudeamu a obdobných propagačních akcích (8-0-0). 
Na základě zprávy z Gaudeamu bude do dubnového zasedání iniciovat předsednictvo AS 
schůzku vybraných proděkanů (popř. dalších zájemců) k otázkám propagace fakulty (8-0-0). 
 
4. Diakonika 
Jako reakci na nedostatečnou komunikaci mezi obory Teologie a Diakoniky AS souhlasí 
s nominací studentky J. Crhové jako stálého zástupce oboru Diakonika s hlasem poradním na 
jednáních AS a zařazuje ji do seznamu účastníků vnitřní emailové konference senátu (8-0-0).  
Senát vyjadřuje přání, aby i představitel oboru TKT měl svého stálého zástupce při AS ETF 
(8-0-0). 
 
5. Dlouhodobý záměr ETF  
Senát schvaluje aktualizaci Dlouhodobého záměru ETF UK (8-0-8). 
 
P.Filipi s omluvou opouští jednání. 
 
 



6. Novela Zákona o VŠ 
Členové AS jsou vyzváni k účasti na schůzce k chystané novele Zákona o VŠ (11.1.). 
 
 
Zapsal  O. Fischer 
 
 
Příloha: dopis na podporu Mileny Přecechtělové: 
 
 
 
Vážení členové a členky staršovstva, 
 
Akademický senát ETF UK se dnes dozvěděl o potížích, do nichž se dostala naše 
kolegyně a lektorka paní PhDr. Milena Přecechtělová kvůli bydlení v budově Vašeho 
sboru. Jelikož dobře známe její obtížnou rodinnou i finanční situaci, dovolujeme si 
Vás poprosit o shovívavé posouzení její záležitosti. 
 
Dr. Přecechtělová je členkou akademické obce naší fakulty. Již 29 let u nás vyučuje 
latinu a řečtinu studentky a studenty teologie, často budoucí farářky a faráře. Vnitřní 
mzdový předpis UK a omezené prostředky bohužel dlouhodobě nedovolují lepší 
finanční ohodnocení její práce. Uvědomujeme si, že razantní zvýšení nájemného či 
dokonce ztráta bydlení by ji v současné době mohly uvést do neřešitelného postavení. 
Prosíme naléhavě, abyste ještě jednou zvážili všechny okolnosti ukončení nájemní 
smlouvy z 9. listopadu 2012 a nakolik je to v možnostech Vašeho sboru, vyšli dr. 
Přecechtělové vstříc zejména co se týče lhůty pro hledání možného jiného bydlení. 
 
Se srdečným pozdravem 
 

za Akademický senát ETF UK 
 
Mgr. Tomáš Živný Jan Kranát, Ph.D. 
místopředseda předseda 

 
Na vědomí: 

Jindřich Halama, děkan ETF 
Joel Ruml, synodní senior ČCE 

 
 


