
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
3. března 2015 

 
Přítomni:  Jan Kranát (předseda), Michael Pfann (místopředseda), Nikolai Ivaskiv, 

Peter Morée, Jakub Ort, Šimon Plecháček, Petr Sláma, Magdaléna Šip-
ková, Jaroslava Šťastná 

 Jana Matulíková, Adéla Plischková (stálé zástupkyně oboru Diakonika) 
 Jiří Kučera (senátor ASUK) 
 
Omluven: Ondřej Fischer 
 
 
1. Schválení Statutu ETF 
 
 Zřízením oboru Diakonika a některými dalšími změnami se podoba fakulty 
už změnila natolik, že bylo novým poměrům třeba přizpůsobit nový Statut. AS ETF jej 
schválil po dlouhých, ale plodných diskusích 21. 5. 2013. Poté byl ovšem na návrh 
proděkana Mrázka doplněn znak ETF a absolventské sponze. Nový návrh byl schvá-
len 3. 12. 2013. Legislativní komise ASUK ovšem Statut vrátila, 8. 4. 2014 jsme její 
úpravy konzultovali s kancléřem dr. Jelínkem. Návrh č. 3 schválil AS ETF 6. 5. 2014 a 
legislativní komise ji opět vrátila 3. 6. s připomínkami zpět. Jan Kranát s legislativní 
konzultantkou Olgou Navrátilovou navštívil 6. 2. 2015 předsedu legislativní komise 
JUDr. Stašu a opět konzultovali úpravy. 21. 2. 2015 byl Statut přebežně přečten v le-
gislativní komisi a 1 připomínka senátora Makajeva byla obratem zapracována. Stáva-
jící návrh je tedy již verze č. 4, legislativní komise by ji mohla schválit 24. 3. a ASUK 
27. 3. 
 
 Diskuse se zaměřila pouze na čl. 11, jímž by se měl rozšířit počet senátorů 
z 10 na 12. Studentskou komoru by poté bylo možno rozdělit na „teologickou“ a „ne-
teologickou“ („sociální“) kurii. Uspořádání studentské komory a způsob volby by měl 
být upraven novelou Volebního a jednacího řádu. Pokud se tak do příštích voleb ne-
stane, bude senát sice 12ti členný, ale studentská komora nadále „jednobarevná“, bez 
zvláštního rozlišení studijních oborů. 
 
 Jan Kranát předložil verzi č. 4 Statutu s článkem 11, odst. 3 ve znění: „Senát 
sestává z dvanácti členů podle tohoto klíče: šest akademických pracovníků, šest stu-
dentů.“ 
 
 Verze č. 4 Statutu byla schválena: 9-0-0 
 
 Jan Kranát byl pověřen prodiskutovat s Olgou Navrátilovou užití termínu 
„odděleně“ v poslední větě čl. 11, odst. 4, aby co nejméně determinoval příští podobu 
volby do studentské komory. 
 
 
2. Příští podoba evaluací na ETF 
 
 27. 2. se sešla komise pro evaluaci studia jmenovaná děkanem na základě 
předchozí komise senátní ve složení Michael Pfann, Martin Prudký, Petr Sláma, Jaro-
slava Šťastná s hostem Janem Moravcem, správcem sítě. Komise doporučila děkanovi 



ETF požádat o převzetí úspěšného systému z FF UK a provést letošní evaluace již no-
vým způsobem. Zápis z jednání komise je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
 
3. Návrh Michaela Pfanna na vyvolání diskuse v rámci ASUK ve věci plat-
by zdravotního a sociálního pojištění studentů PGS 
 
 Michael Pfann oslovil 17. 2. senátory AS UK za ETF, aby zjistili případnou 
podporu AS UK ve věci možnosti státní platby pojištění studentům PGS i po 26. roce 
věku. Jiří Kučera informoval, že v této věci již oslovil předsedy legislativní a ekono-
mické komise AS UK, ale zatím nemá jejich reakci. Vzhledem k tomu, že návrh by 
potřeboval širší podporu, AS ETF zatím vyčká na reakci z komisí a poté zváží další 
případné kroky. Návrh možného usnesení je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
 
4. Návrh Magdalény Šipkové na zřízení studentské místnosti na ETF 
 
 Magdaléna Šipková navrhla 2. 3. začít jednat s vedením ETF o možnostech 
zřízení místnosti pro studenty, stojánku na kola a obecného zkulturnění fakultních 
prostor. Právě období probíhající rekonstrukce budovy je vhodným okamžikem 
k započetí této debaty. 
 
 AS pověřuje předsedu Jan Kranáta, aby oslovil vedení ETF a navrhl svolání 
schůzky k této věci. 
 
 
5. Zpráva Nikolaie Ivaskiva o Gaudeamu 
 
 Nikolai Ivaskiv informoval senát o své účasti za ETF na letošním Gaudeamu. 
Vyslovil pochyby o účinnosti stávající podoby prezentace fakulty. V diskusi se Jiří Ku-
čera, Petr Sláma a Jan Kranát vyslovili pro nutnost zachování „stánku“ ETF na po-
dobných celouniverzitních akcích, ale znovu se zvážila podoba prezentace fakulty (le-
táky, informace gymnázií o možnostech studia na ETF apod.) 
 
 
Zapsal: Jan Kranát 
Schváleno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1: 
 
 

Porada komise pro evaluaci studia 27.2. 2015 
 
Přítomní: Jaroslava Šťastná, Michael Pfann, Martin Prudký, Petr Sláma 
Host: Jan Moravec 
 
 
Na základě pověření děkana z 9. února 2015 se komise sešla a projednala tyto body: 
 
1) Stručně byla představena dosavadní praxe studentské evaluace výuky (dále jen evaluace) i 
pokusy o její změnu. 
 
2) Východiskem práce komise je shoda v tom, že evaluace sice nemůže být rozhodující pro 
koncepci jednotlivých kurzů studia, může ale vyučujícím poskytnout zpětnou vazbu. Nadto je 
z hlediska univerzity i jiných celků, s nimiž fakulta jedná, pravidelná evaluace povinnou sou-
částí pedagogického procesu. 
 
3) V souvislosti s evaluací je třeba nezaměňovat otázku celkové správy evaluace s konkrétním 
zněním dotazníku.  
 
4) Komise se seznámila s elektronickou evaluací, jak již několik let běží na FF UK 
http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studentske-hodnoceni-
vyuky/ 
Tento systém je propojený se SISem, takže dle potřeby automaticky generuje množiny před-
mětů a do nich zapsaných studentů, zaručuje autorizaci respondentů při zachování jejich ano-
nymity, klade důraz na slovní hodnocení předmětů, ale počítá s možností vyučujících zabránit 
zveřejnění případných invektiv. Systém je možno otevřít také absolventům fakulty ke zpět-
nému hodnocení studia. Kolegové z FF UK tento systém nabízejí zdarma k implementaci na 
ostatních fakultách UK. Komise navrhuje, aby fakulta této možnosti využila. 
 
5) Pokud jde o chod systému, je nezbytná součinnost správce fakultní sítě Jana Moravce. Od-
povědnost za jeho správu (implementaci a postup fází od vyhlášení, otevření vyučujícím až po 
zveřejnění) by měl nést ustanovený (vedením fakulty ustanovený a ASETF schválený) peda-
gog. 
 
6) Komise proto navrhuje, aby děkan ETF UK oficiálně požádal děkanku FF UK o poskytnutí 
tohoto systému. 
 
7) Komise stanovila následující časový plán: 
 – do konce března 2015 mít systém k dispozici. 
 – do konce dubna vytvořit pokusnou verzi, na které bude možno s pomocí student-
ských  dobrovolníků systém vyzkoušet. 
 – do konce května systém připravit k evaluaci kurzů LS 2014/15 
 
 
 
 
  



Příloha č. 2: 
 
Věc: Podnět k návrhu změny legislativy ve věci platby zdravotního a sociálního pojištění 

studentů doktorského studia 

 

Akademický senát Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy navrhuje akademické-

mu senátu Univerzity Karlovy, aby oslovil příslušné státní orgány (vládu České Republiky, 

Ministerstvo školství ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) s požadavkem na změnu 

legislativy v tom smyslu, aby stát byl plátcem veřejného zdravotního pojištění studentů pre-

zenčního doktorského studia během standardní doby jejich studia i po překročení 26. roku 

jejich věku. 

 

Zdůvodnění: 

V současné situaci přestává být u studenta, který dovršil 26. rok svého věku, plátcem 

zdravotního pojištění stát. Není-li takový student zaměstnaný, je proto povinen, jakožto osoba 

bez zdanitelného příjmu, hradit zdravotní pojištění (v současné době ve výši 1 242 Kč) sám. 

Je-li studentem prezenčního studia, nemůže být současně přihlášen jako aktivní uchazeč o 

zaměstnání na úřadu práce, jehož zdravotní pojištění hradí stát. 

Tato právní úprava se nepříznivě dotýká zejména studentů doktorského studia, které 

ani při nejlepší vůli není možno dokončit do 26 let. Ukončí-li student střední školu v 19 letech 

(někdy též později) a magisterské vzdělání v 24 letech, doktorské studium, jehož standardní 

doba studia je tříletá, příp. čtyřletá, dovrší nejdříve ve 27, příp. ve 28 letech. 

Studentům prezenčních doktorských programů je vypláceno stipendium (nezdanitelný 

příjem). Jeho výše v první ročníku studia je např. na UK ETF 6 300 Kč. Hradí-li z této částky 

ještě zdravotní pojištění ve výši 1 242 Kč, zůstane mu pouhých 5 058 Kč. Tato částka mu 

zdaleka nestačí na pokrytí životních potřeb, a proto musí hledat další zdroj přivýdělku. Ten 

nachází často v příležitostných zaměstnáních konaných na základě dohod o provedení práce, 

při nichž ovšem zaměstnavatel zdravotní pojištění neodvádí. 

Považujeme toto opatření – že po 26. roku věku stát neplatí veřejné zdravotní pojištění 

– za nepatřičné vůči studentům prezenčních doktorských programů. Nezpochybňujeme, že 

výdělečná činnost při studiu může být pro studenta obohacující, zvláště pokud jde o práci 

v oboru příbuzném jeho odbornému zaměření. Jsme přesvědčeni, že primárním zájmem stu-

denta ovšem má být právě jeho studium a výzkum. Právě v nich spočívá nesporný, jakkoli 

nesnadno měřitelný, přínos také pro celou společnost a stát. Máme za to, že by stát měl studi-



um a výzkum podporovat také tím, že nebude nepřiměřeně zvyšovat finanční nároky na stu-

denty v řádném studiu a že převezme povinnost platby veřejného zdravotního pojištění za 

studenty řádného prezenčního doktorského studia.  

 

Jménem akademického senátu ETF UK 

 

 

Jan Kranát, Ph. D. Mgr. Michael Pfann 

předseda místopředseda 

 
 
 
 


