
Zápis ze zasedání Akademického senátu ETF UK ze dne 6. 5. 2014 

 

Přítomni:  Jan Kranát (předseda), Tomáš Živný (místopředseda), Pavel Filipi, Ondřej 
Fischer, Peter Morée, Michael Pfann, Adéla Plischková, Daniel Knotek, 

 Jana Matulíková (stálá zástupkyně oboru Diakonika)  

 Bohumila Baštecká 

Omluveni:  Tereza Hroníková, Petr Sláma  

Program: 1. Opětné projednání a schválení Statutu ETF UK a Pravidlech pro organizaci 
studia 

2. Volby do AS 

3. Rozhodnutí o formě letošní evaluace výuky – diskuse o novém formuláři 

4. Různé 

 

Program byl schválen 6 – 0 – 0 (přítomni: Kranát, Živný, Filipi, Morée, Knotek, Pfann) 

 

1) Jan Kranát informoval o schůzce s kancléřem UK JUDr. Tomášem Jelínkem 8. dubna. Na 
schůzce byly detailně probrány a vysvětleny připomínky legislativní komise ASUK ke 
schváleným předpisům ETF. Statut byl komisí odmítnut 21. ledna, Pravidla pro organizaci 
studia pak 18. března, přesnější popis dosavadní tvorby předpisů je popsán v zápise z jednání 
AS ETF 1. dubna. Jan Kranát s pomocí studijního proděkana Ladislava Beneše zapracoval 
všechny připomínky a předložil předpisy AS ke schválení. 

- schváleno 6 – 0 – 0 (viz výše) 

 

2) Volba do AS 

- Volbu je potřeba provést poslední týden výuky v letním semsetru, kdy je největší 
šance zastihnout ještě většinu studentů na fakultě.  

- Bude potřeba zřídit dva volební okrsky pro volby na ETF a pro obor PSP na Jaboku. 
- V týdnu od 19. 5. do 23. 5. bude v knihovně ETF umístěna urna, do které může 

kdokoli vložit jméno svého kandidáta a ve stejném termínu bude možnost nominovat 
kandidáty na Jaboku. 

- Volební komise bude pracovat ve složení:  
Pavel Filipi, Milena Přecechtělová, Tomáš Živný (předseda), Daniel Knotek, Patrik 
Lukáš; komise na PSP: Tereza Hroníková, Tomáš Otáhal 
 
schváleno 6 – 0 – 0  
 

- Volby proběhnou v úterý 27.5. a ve středu 28.5. od 11:00 do 15:30; ve středu v daném 
čase i na Jaboku. 



 

Ad 3) Evaluace 

- P. Morée navrhl omezit rozpravu k návrhu na 1 hodinu 
Schváleno 8 – 0 – 0 (dorazili O. Fischer a A. Plischková) 

- Bohumila Baštecká představila nový dotazník, který vytvářela komise ve složení 
Sláma, Živný, Pfann, Baštecká. Vysvětlila, že při tvorbě nového dotazníku vycházeli 
s kolegy z preambule nově schváleného Statutu fakulty, proto zařadili i otázky, které 
souvisejí s odpovědností vůči Bohu a společenství, což je zřejmě neuralgický bod. 
Otázky byly položeny tak, aby bylo možné se vyhnout tomu, že student bude 
„konzument“, protože nejde v prvé řadě o spokojenost studentů. Dotazník měl také 
vést k tomu, aby studenti neodpovídali způsobem – líbilo se mi dnes, nelíbilo se mi… 

- Následovala debata, při níž se vyjádřili všichni přítomní. Mezi nejzávažnější námitky 
patřilo, že některé otázky se netýkají pedagogických záležitostí, a také „odpovědnost 
vůči Bohu“ nemůže být hodnocena dotazníkem. Zdálo se, že dotazník hodnotí spíše 
osobnost než výuku, a některé údaje jsou neměřitelné. Je ale možné zhodnotit, jestli se 
splnilo to, co bylo předem avizováno, jestli je jasný program, nakolik jsou obě strany 
připraveny k výuce…  

- Výsledkem debaty bylo, že na novém dotazníku může skupina ve stávajícím složení 
dále pracovat. 
 

- Hlasování o protinávrhu Jana Kranáta (tzn. letošní evaluace proběhne podle loňských 
dotazníků):  
Schváleno: 8 – 0 – 0  
(poté odešel P. Morée) 

- Akademický senát pověřuje Jana Kranáta, aby oslovil pomvědy s žádostí o pomoc při 
přípravě letošní evaluace. 

- Je třeba také připomenout, kde a jakým způsobem bude možné se seznámit s výsledky 
letošní evaluace. 
 

Ad 4) Různé 

- 3. 6. 2014 proběhne inaugurace nového děkana. 
- Studenti si stěžují na problém se spamy – dotážeme se správce sítě. 
- Akademický senát pověřil Tomáše Živného, aby formuloval dotaz ohledně možnosti 

používání kuchyněk studenty. 
- Znovu se diskutovala otázka stojanu na kola – fakulta sice ručí za odložené věci, ale 

nebyla by možnost pojištění pro případ odcizení nebo zničení věci? – znovu se 
dotážeme. 

 
Zapsala Jana Matulíková 
Schváleno: 8 – 0 – 0 


