
Zasedání akademického senátu ETF UK 21.5. 2013 
 
 
přítomni:  Ondřej Fischer, Jan Kranát (předseda), Peter Morée, Petr Sláma, 

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

hosté: Bohumila Baštecká, Olga Navrátilová, Jana Crhová (stálá zástupkyně oboru diakonika) 

1) Program zasedání schválen 8-0-0 
2) Projednání statutu fakulty  

Připomínky a úpravy: 
- P. Sláma chce do preambule přidat formulaci „Boha Izraele, zjeveného v Ježíši 

Kristu“, proběhlo hlasování o návrhu, zda proběhne rozprava  2-1-5, návrh nebyl přijat 
Poté proběhlo tajné hlasování – volební komise M. Pfann, D. Knotek, P. Moreé 
návrh nebyl schválen 3-3-2  

- Návrhy B. Baštecké si osvojil O. Fischer 
o Preambule- 5. Řádek shora- změna na : A to prostřednictvím pěstování 

evangelické teologie a věd potřebných k rozvíjení diakonické, sociální 
a pastorační služby. Hlasování 8-0-0  

o Preambule- 5. Řádek zdola – změna na : Vědoma si odpovědnosti vůči 
společnosti, v jejíž prospěch se snaží působit, zvláště pak církvím, 
komunitám a institucím, pro něž vzdělává kandidáty duchovenské 
služby a odborníky na diakonickou, charitativní a krizovou práci. 
Hlasování 8-0-0  

o Článek 2 – změna na : Základním posláním fakulty je svobodně 
pěstovat bádání v akreditovaných oborech a bez omezení zveřejňovat 
jeho výsledky, vzdělávat a vychovávat odborníky pro duchovenskou, 
sociální a pastorační činnost. Fakulta si udržuje otevřený, ekumenický 
ráz. Hlasování 8-0-0  

o Článek 3. – změna na : Fakulta  uskutečňuje studijní, vědeckou a 
pedagogickou činnost v oblastech teologie, filosofie, historie, 
religionistiky, sociálních věd a příbuzných oblastech. Hlasování 8-0-0  

12:05 Ondřej Fischer opouští jednání 

- Návrh P. Filipiho z minulého zasedání senátu – Preambule- církevní otevřenost ( 6. 
řádek  odspodu) změna na: Otevřena všem bez ohledu na církevní příslušnost. 
Hlasování 7-0-0 

- Návrh k vyloučení 7. Odstavce ze článku 21. Hlasování 6-0-0, Pfann nepřítomen 
- Návrh D. Knotka – Naznačit v preambuli respektování genderově korektního jazyka 

(„členové a členky akademické obce“) s poznámkou, že dále se bude užívat 
generického maskulina pro přehlednost a právní úzus takových dokumentů. – 
Hlasování: 2 pro (Knotek, Sláma), 3 proti (Kranát, Pfann, Plischková), 2 se zdrželi 
(Živný, Morée)  



 

Hlasování o Statutu fakulty 7-0-0  

3) Disciplinární komise – určení členů komise- Daniel Knotek, Tereza Pleskotová, Tomáš 
Živný, náhradníci Adéla Plischková, Michael Pfann 
Hlasování o podání tohoto návrhu děkanovi 7,0,1 (toto hlasování proběhlo ještě před 
odchodem O. Fischera, při přestávce v jednání o statutu) 
 

4) Vyjádření se ke jmenování profesorem Martina C. Putny 
- Diskuze, zda je podpora naší fakulty vhodná, jakou formou a na jaká místa ji 

adresovat. Návrhy: 
o Vyjádřit znepokojení nad zpochybněním rozhodnutí akademické obce ve 

jmenování Putny 
o Vyjádření podpory krokům rektora UK. 
o Vyjádřit znepokojení nad kroky M. Zemana 

- Přijmeme usnesení senátu ETF, které bude zasláno rektorovi UK, prezidentské 
kanceláři, M.C. Putnovi  a bude vyvěšeno na stránky ETF UK. Hlasování 7-0-0 

- Návrh D. Knotka- vyčkat s tímto jednáním nejpozději do pátku, kdy už budeme mít 
oficiální vyjádření rektora UK a M. Zemana. Hlasování 5-1-0 Sláma nepřítomen 

 

5) Tereza Pleskotová – Brožurka pro první ročníky a seznamovací víkend 
 
- Skupina odpovědná za vytvoření a rozšíření informačních letáků o ETF nastupujícím 

studentům prvního ročníku na začátku zimního semestru: T. Živný, T. Pleskotová, A. 
Plischková – hlasování 7-0-0 

o Úkoly- dotvořit podobu letáků, naplánovat termín setkání všech studentů 
prvního ročníku ETF kde proběhne přivítání a budou podány informace o 
studiu, vymyslet a zrealizovat způsob předání letáčků (pošta, na setkání, při 
zápisu) 

- Výlet do Malešova, z podnětu Juniorstva ETF, jakýsi seznamovací víkend na začátku 
studia pro studenty všech oborů.  

o Úkoly- J. Kranát – podat žádost o vložení do oficiálního harmonogramu, dát 
tuto informaci do pozvánky pro prváky. 
 

6) Evaluace výuky 
- Debata o evaluaci oborů Diakonika a PSP 
- Pověření J. Kranáta v organizaci evaluace – hlasování 7,0,0 

Téma rozpočtu fakulty bylo odloženo na vyjímečné zasedání senátu dne 18.6. 2013. 

Zapsala Adéla Plischková 

Zápis schválen 7-0-0 


