
Zápis z volebního zasedání AS ETF 1. dubna 2014 
 
 
Přítomni: Jan Kranát (předseda), Tomáš Živný (místopředseda), Pavel Filipi, 

Ondřej Fischer, Peter Morée, Michael Pfann, Adéla Plischková, Peter 
Sláma 

 Jana Matulíková (stálá zástupkyně oboru Diakonika) 
Omluveni: Ondřej Fischer, Tereza Hroníková 
 
Program: 1. Volba předsedy volební komise 
 2. Volba kandidáta na děkana ETF 
 3. Schválení žádosti o reakreditaci studijních programů 
 4. Zpráva o stavu schválených vnitřních předpisů ETF 
 5. Různé 
 
Program schválen: 8-0-0 
 
 
1. Volba předsedy volební komise 
 
Podle čl. 13, odst. 2 Volebního a jednacího řádu ETF zvolil AS na svém zasedání 4. 
března volební komisi. Zatím jí předsedal Jan Kranát, pro průběh volby bude třeba 
zvolit jiného předsedu, jelikož Jan Kranát řídí schůzi AS. Navržen byl Petr Sláma. 
Schváleno 8-0-0 
 
2. Volba kandidáta na děkana ETF 
 
Jan Kranát informoval o dosavadní činnosti volební komise. Do urny v knihovně ETF 
bylo do pátku 14. března odevzdáno 24 návrhů na kandidáta na děkana ETF: 
 
Jindřich Halama - 4 
Martin Prudký - 3 
Pavel Moskala - 1 
Jan Roskovec - 4 
Jan Kranát - 1 
Kristýna Kadlecová - 1 
Filip Boháč - 1 
Ondřej Fischer - 1 
Bohumila Baštecká - 1 
Petr Sláma - 1 
Ivana Noble - 2 
Jiří Mrázek - 3 – s kandidaturou souhlasí 
Tomáš Živný - 1 
 
Volební komise oslovila navržené, ale kromě doc. Jiřího Mrázka nikdo z navržených 
s kandidaturou nesouhlasil. V tuto chvíli má tak senát pouze jediného kandidáta.  
 
Řízení volby se ujal Petr Sláma. Volební komise rozdala volební lístky a senátoři 
provedli volbu. Bylo odevzdáno 8 platných hlasů a všechny se vyslovily pro doc. Jiřího 
Mrázka. 
 



Kandidátem na děkana ETF byl v poměru 8-0-0 zvolen doc. Jiří Mrázek, 
ThD. 
Petr Sláma jménem AS doc. Mrázkovi gratuloval ke zvolení. 
AS pověřuje svého předsedu, aby o této skutečnosti neprodleně uvědomil Jeho 
Magnificenci pana rektora prof. Tomáše Zimu. 
 
3. Schválení žádosti o reakreditaci studijních programů 
 
Děkan ETF doc. Jindřich Halama předložil AS k projednání žádost o prodloužení 
akreditace na dostudování dvou studijních oborů na UK ETF. 
1. Postgraduální doktorské studium Filosofie – 3leté 
Akreditace končí 31.10.2014, část studentů již byla přijata do nově akreditovaného 
4letého studia. Ve tříletém studiu zůstává 5 studentů, kteří by měli dostudovat letos 
nebo v nejbližších dvou letech (poslední byl přijat 2009). Přijímat tyto studenty nově 
do čtyřletého studia není vhodné, proto bude přiměřené nechat je dostudovat 
v původním studiu. 
Lhůta prodloužení není na našem rozhodnutí, v každém případě nemůže být delší než 
o 3 roky, kdy by i teoreticky musel skončit poslední student. 
2. Navazující magisterské studium Křesťanská humanitární a pastorační práce – 
Diakonika. 
Tady je situace jiná, ve studiu je 63 studujících (někteří z nich mají přerušeno) a 
otevírá se pravidelně, neboli je tu skupina přijatá 2013. Nově akreditovaná podoba 
studia je minimálně odlišná (Jmenuje se „krizová“ místo „humanitární“, má 
akreditovanou i kombinovanou formu studia), předpokládáme, že větší počet 
studentů, pravděpodobně většina, přejde do nově akreditovaného oboru a starý se 
vyprázdní (hlavně dálkaři, kteří dosud dálkaři formálně nebyli). 
Studuje v něm však skupina studentek a studentů, kteří zase logicky potřebují 
dokončit původní akreditaci (několik již jen pracuje na diplomce a chystá se k SZZ). 
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
4. Zpráva o stavu schválených vnitřních předpisů ETF 
 
1) AS schválil 21. května 2013 novelu Statutu ETF. Tato novela byla na návrh 
proděkana Jiřího Mrázka 26. listopadu stažena z projednávání legislativní komise 
ASUK, aby byla doplněna o text sponzí a znak ETF. Tuto novelu doplněnou o sponze 
a znak schválil AS 13. prosince 2013. Legislativní komise 21. ledna 2014 vyjádřila 
nesouhlasné stanovisko z těchto důvodů: 
„Připomínky legislativní komise AS UK k návrhu Statutu ETF (č. j. 267/2013) 
- Čl. 6 odst. 6: není zřejmé, zda jen o (nepříliš přesnou) formulační změnu, nebo o  
změnu věcnou. 
- Čl. 9 odst. 1 (a související násl. odstavce následující): přímý rozpor s čl. 5 odst. 9 
statutu UK. 
- Čl.11  odst. 15: doporučeno vypustit (= neúčelná komplikace),  popřípadě upravit. 
- Čl. 13 odst. 2: nedostatečné ustanovení o „zástupci studentů“, nutno stanovit způsob 
jeho výběru. 
- Čl.15: doporučeno celý článek vypustit; přinejmenším pak změnit název (nejde o 
„zástupce fakulty“, nelze formulovat „volba členů a náhradníků“ [náhradníci se nevolí 
jako náhradníci (!)]. 



- Čl. 21 odst. 5 a 6: otázka přípustnosti zakotvení ingerence vedoucího katedry do  
pracovněprávní pravomoci děkana (povinný návrh vedoucího katedry 
nekoresponduje postavení děkana).“ 
 
Jan Kranát požádal autorku první verze novely Statutu Olgu Navrátilovou, aby 
připomínky zanesla do textu novely a tuto upravenou verzi chce ještě konzultovat 
s kancléřem UK dr. Jelínkem 8. dubna. Poté bude návrh předložen AS. 
 
2) AS schválil novelu Pravidel již 25. září 2013. Legislativní komise ASUK k nim 
vyjádřila nesouhlasné stanovisko 6. prosince 2013. Její námitky byly zapracovány a 
schváleny v nové verzi Pravidel schválené 28. ledna 2014. Legislativní komise ASUK 
na svém zasedání 18. března k ní vyjádřila nesouhlasné stanovisko: 
„Legislativní komise uplatnila připomínky a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k 
návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na ETF (č. j. 26/2014); čl. 9a upravit 
podle materiálů, které byly poskytnuty fakultě (konzultovat), v čl. 17 změnit datum 
nabytí účinnosti; přijato poměrem hlasů 9; 0; 0.  Konzultaci orgánům fakulty 
poskytne na požádání  pověřený člen legislativní komise kol. dr. Jelínek.“ 
 
Jan Kranát požádal studijního proděkana dr. Beneše, aby připomínky zanesl do textu 
návrhu a společně ještě budou návrh konzultovat s kancléřem dr. Jelínkem 8. dubna. 
Poté bude návrh předložen AS. 
 
5. Různé 
 
Prof. Jakub Trojan se obrátil na AS s návrhem, aby AS za fakultu poblahopřál paní dr. 
Hebe Kohlbrugge ke 100. narozeninám, jelikož se v minulosti opakovaně zasloužila o 
pomoc církvi i fakultě. AS pověřil prof. Filipiho formulací dopisu a Petra Morée jeho 
překladem do holandštiny. Jan Kranát pak zajistí jeho konečnou úpravu a odeslání. 
Schváleno: 8-0-0  
Český i holandský text gratulace je v příloze tohoto zápisu. 
 
Zapsal: Jan Kranát 
Zápis schválen: 8-0-0 
 
 
Gratulace paní dr. Hebe Kohlbrugge 
 
Vážená paní doktorko,  
milá paní Kohlbrugge, 
 
Vaše nadcházející sté narozeniny jsou nám příležitostí, abychom Vám za akdemickou obec Evangelické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyjádřili úctu a vděčnost.  
Připomněli jsme si Vaše všestranné, celoživotní nasazení pro právo a spravedlnost v církvi i ve světě, 
Vaši celoživotní lekci o tom, že „dvakrát dvě může být i pět“, a zejména Vaši trvalou přízeň a účinnou 
podporu naší fakultě, jejím učitelům i studentům. Buďte ujištěna naší vděčností. 
 
Připojujeme upřímná přání pokoje a radosti do dnů, které přijdou. Pán Bůh Vás opatruj. 
 
Jménem akademické obce Evangelické teologické fakulty členové Akademického senátu  
Prof. ThDr. Pavel Filipi, Mgr. ing. Ondřej Fischer, Tereza Hroníková, Daniel Knotek, Peter Morée,ThD.  
Michael Pfann, Adéla Plischková, Doc. Petr Sláma, ThD., Mgr. Tomáš Živný, Jana Matulíková, Jan 
Kranát, PhD., předseda AS ETF 
 
 



holandské znění: 
 
Hooggeachte doctor,  
Beste mevrouw Kohlbrugge, 
 
Ter gelegenheid van uw honderste verjaardag willen we u graag namens studenten en docenten van de 
Protestantse Theologische Faculteit der Karelsuniversiteit te Praag eer en dank betonen. 
We denken aan uw veelzijdige, levenslange inzet voor recht en gerechtigheid in kerk en wereld, uw 
levensles dat tweemaal twee ook vijf kan zijn, en vooral aan uw blijvende toegenegenheid en effectieve 
steun voor onze faculteit, haar docenten en studenten. Graag verzekeren wij u van onze dankbaarheid. 
We wensen u vrede en vreugde toe in de komende dagen. De Heer God behoede u. 
 
Namens de studenten en docenten van de Protestantse Theologische Faculteit 
de leden van de Academische Senaat 
Prof. ThDr. Pavel Filipi, Mgr. ing. Ondřej Fischer, Tereza Hroníková, Daniel Knotek, Peter Morée,ThD. 
Michael Pfann, Adéla Plischková, Doc. Petr Sláma, ThD., Mgr. Tomáš Živný, Jana Matulíková, Jan 
Kranát, PhD., voorzitter van de Academische Senaat van de Protestantse Theologische Faculteit 


