
Zasedání akademického senátu ETF UK 9. 4. 2013 
 
 
přítomni:  Pavel Filipi, Ondřej Fischer, Jan Kranát (předseda), Peter Morée, Petr Sláma 

Tereza Hroníková, Daniel Knotek, Michael Pfann, Adéla Plischková, Tomáš 
Živný (místopředseda) 

hosté: Bohumila Baštecká, Olga Navrátilová, Jiří Kučera (poslanec univerzitního 
akademického senátu), Jana Crhová (stálá zástupkyně oboru diakonika), Jindřich Halama 
(děkan ETF UK, přítomen při bodech 3 a 4) 

1) Program zasedání schválen 10-0-0 
2) Projednání statutu ETF UK 

- zpráva Olgy Navrátilové, která se zásadním dílem podílela na přepracování statutu 
- provedené změny: vypuštění proměnlivých skutečností, úpravy dle legislativních a 
právních předpisů, formální a logické úpravy  
- návrhy a připomínky: 
- rozprava nad čl. 21, b. 7   
- B. Baštecká upozorňuje na nejednotnost ve formulacích týkajících se PSP a požaduje 
sjednocení 
- B. Baštecká se dotazuje na licenciát Teologie – zatím dostal jeden člověk 
- B. Baštecká se zamýšlí nad formulací „sloužit pravdě“, kterou obsahuje preambule 
- P. Sláma chce přidat do preambule Boha Izraele, zjeveného v Ježíši Kristu 
 
- Pavel Filipi navrhuje schvalit statut až 21. 5. 2013 Do té doby lze návrh připomínkovat 
osobně i elektronicky u předsednictva AS. Hlasování: 9-0-1 (Kranát) 
 

3) Zřízení katedry Pastorační a sociální práce 

- děkan podává zprávu o oboru PSP 
 - nedostatek vědecké činnosti a docentů 
 - VOŠ nemají dlouhodobou perspektivu, spolupráce s Jabokem 

- pro tuto nemožnost pokračování spojení s Jabokem potřeba vtělit PSP do ETF 
UK jako vlastní katedru 
- první rok výuky PSP má být vnímán jako „pilotní“, „zkušební“ rok 
- bez oboru PSP by reálně hrozil zánik ETF UK jako samostatné fakulty 

Schváleno zřízení katedry sociální práce: 10-0-0 

4) Projednání investičního záměru ETF UK 

- po schválení senátem záměr schvaluje kvestor univerzity 
- možné je, že se vklad do rekonstrukce vrátí v možnostech pronájmu (jazykové školy 
atd.) 
- senát vzal na vědomí. 9-0-0 (Petr Sláma nepřítomen) 

5)  Projednání výsledku hospodaření ETF UK za rok 2012 
 
- díky úsporným opatřením od roku 2010 skončilo loni hospodaření přebytkem 3 795 254,- Kč 
- prostředky budou využity k dorovnání fondů, jež nebylo možno v minulých letech 
- senát vzal na vědomí, hlasování o rozpočtu proběhne na řádném zasedání 21. 5. 2013 
 
 



6)  Reflexe schválení akreditačních materiálů ETF UK senátem 20. 3. 2013 

- diskuze nad změnou názvu oboru církevních dějin na obor historické teologie  
  - název schvaluje vědecká rada, nikoli senát 

- akademický senát pověřuje předsednictvo oslovením vědecké rady ve věci 
názvu oboru církevních dějin; hlasování 10-0-0 
- Peter Morée je pověřen formulací požadavku. 

7) referát Terezy Hroníkové o studentském veletrhu Gaudeamus a následný rozhovor 
- pro příští Gaudeámus je třeba rozšířit propagaci. Nutno jednat s předstihem – listopad, 
prosinec 

Zapsal Michael Pfann 
Zápis schválen: 10-0-0 


