
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
12. května 2015 

 
 
 
Přítomni:  Jan Kranát (předseda), Ondřej Fischer, Peter Morée, Petr Sláma, Jaro-

slava Šťastná 
 Michael Pfann (místopředseda), Nikolai Ivaskiv, Šimon Plecháček, 

Magdaléna Šipková 
 Jana Matulíková (stálý zástupce oboru Diakonika) 
 
Hosté: prof. Martin Prudký, proděkan pro vědu a PGS 
  ing. Eva Svobodová, tajemnice ETF 
 
 
 
1. Schválení Výroční zprávy ETF za rok 2014 
 
Členové senátu obdrželi 30. dubna Výroční zprávu. Zpráva byla krátce projednána. 
 
Schváleno: 9-0-0 
 
 
2. Projednání akreditačních žádostí 
 
Proděkan Martin Prudký předložil senátu k projednání čtyři žádosti o akreditaci stu-
dijních oborů PGS – „Filosofie náboženství“, „Historická a systematická teologie“, 
„Praktická a ekumenická teologie a teologická etika“ a „Biblická teologie“ (jediná beze 
změny). Spojením Filosofie a Religionistiky v jeden obor vznikla totiž potřeba nově 
strukturovat zbývající dva obory. 
 
V rozpravě vystoupil Peter Morée s dotazy: 1) Proč není Ekumenika začleněna spíše 
do oboru se Systematickou teologií? 2) Proč byl obor nakonec nazván Historická teo-
logie, nikoli Církevní dějiny? 3) Proč je v oborové radě programu Historické teologie 
katedra Církevních dějin zastoupena jen jedním člověkem, nikoli dalšími kmenovými 
zaměstnanci jako v jiných oborových radách? 4) Proč v návrzích témat disertačních 
prací scházejí témata zaměřená na 20. století? 
 
Proděkan Prudký odpověděl: 1) Začlenění Ekumeniky k Praktické teologii vychází 
z tradičního přičlenění ekumenické teologie k činnosti katedry praktické teologie 
(prof. Filipi je dosud též vedoucím Ekumenického institutu). 2) Název oboru je kom-
promisem mezi různými pohledy a má zohlednit i jiné historické aspekty teologie, 
nejen dějiny církve (např. dějiny dogmatu). 3) Složení oborových rad je obtížná zále-
žitost (nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profeso-
rů, nejméně jedna třetina členů oborové rady musí být jiné osoby než členové akade-
mické obce příslušné fakulty, alespoň jeden z nich musí být jiná osoba než člen aka-
demické obce univerzity1). Pokud by senát chtěl navrhnout rozšíření či změnu složení 
oborové rady, nechť se obrátí na děkana, který návrh na složení oborové rady musí 
předložit ke schválení vědecké radě ETF. 4) Případné doplnění témat prací je vítáno. 
                                                 
1  Statut UK čl. 23, odst. 6 



 
Usnesení: AS doporučuje děkanovi ETF zvážit rozšíření oborové rady připravova-
ného oboru Historická a systematická teologie o kmenové zaměstanance katedry. AS 
pověřuje svého předsedu, aby děkana v této věci urychleně oslovil. 
 
Schváleno: 9-0-0 
  
 
Magdaléna Šipková se proděkana Prudkého dotázala na možnosti rozšíření nabídky 
studia praktické teologie: 1) zda by bylo možné některé povinnosti splnit na jiných 
součástech ETF (TKT, PSP), popř. i mimo ETF, a 2) zda by bylo možné rozšířit výuku 
PT o účast odborníků na související problematiku (např. pedagogiku pro katecheti-
ku). Jak v této věci postupovat? 
 
Proděkan Prudký upozornil na rozdílnost bc. a mgr. studia a doporučil v této věci 
oslovit děkana ETF, zástupce katedry PT, příp. proděkana Halamu. 
 
Usnesení: AS pověřuje předsedu svoláním mimořádné schůze AS na 23. června, na 
niž bude pozván děkan ETF, příp. proděkani Beneš a Halama. 
 
Schváleno: 9-0-0 
 
 
3. Evaluace studia za rok 2014/15 
 
Na doporučení komise pro evaluaci studia z 27. 2. 2015 a na základě usnesení senátu 
z 3. 3. 2015 bylo rozhodnuto provádět na ETF evaluace elektronicky. Do konce dubna 
měla být za pomoci studentských dobrovolníků připravena a odzkoušena pokusná 
verze, aby na konci května bylo možno již evaluaci provést nově. Mezitím ovšem 
správce sítě dr. Jan Moravec oznámil, že není z časových důvodu schopen připravit 
elektronickou verzi a doporučil evaluaci ještě letos provádět pomocí papírových do-
tazníků. 
 
Usnesení: AS bere na vědomí zpoždění v přípravě elektronické evaluace a pověřuje 
doc. Petra Slámu organizací letošní evaluace ještě za pomoci pomvědů, kteří roznesou 
a přepíší dotazníky. Předseda AS Jan Kranát požádá děkana ETF Jiřího Mrázka, aby 
pomvědy tímto úkolem pověřil. 
 
Schváleno: 9-0-0 
 
 
4. Podpora rektora UK ve věci nejmenování profesorů 
 
5. 5. 2015 vydal rektor UK prof. Tomáš Zima prohlášení k rozhodnutí prezidenta Mi-
loše Zemana nejmenovat doc. Jiřího Fajta, doc. Ivana Ošťádala a doc. Jana Eichlera 
(VŠE) profesory, přestože na svých školách splnili podmínky ke jmenování profeso-
rem stanovené zákonem. Předsednictvo Akademického senátu UK vyjádřilo téhož dne 
na svém mimořádném zasedání podporu jeho krokům v této věci. 
 



Místopředseda AS Michael Pfann a doc. Petr Sláma navrhli, aby AS ETF vydal také 
prohlášení k této záležitosti, podobně jako již učinil ve věci nejmenování doc. Putny 
21. 5. 2013. 
 
Předseda AS Jan Kranát dává protinávrh, aby AS ETF nevydával samostatné prohlá-
šení, ale podpořil spíše chystané usnesení AS UK k 15. 5. 2015 a projevil tak podporu 
krokům celé akademické obce UK. Konečný text usnesení by se upravil a schválil 
podle prohlášení AS UK v pátek 15. 5. 
 
Návrh Jana Kranáta schválen: 9-0-0 
 
AS pověřuje předsedu a místopředsedu AS, aby toto usnesení poté zaslali jako dopis 
prezidentu Zemanovi a na vědomí rektoru Zimovi. Text dopisu bude přílohou č. 1 to-
hoto zápisu. 
 
Schváleno: 9-0-0 
 
 
5. Stojan na kola 
 
Michael Pfann připomněl, že 7. 10. 2014 si senát vyžádal informaci od p. tajemnice 
k instalaci stojanu na kola. Původně bylo senátu oznámeno, že fakulta ze zákona ručí 
za odstavená kola a nemůže je pojistit proti kradeží, jelikož dvorek není zajištěn proti 
vniknutí cizích osob. Tajemnice ing. Eva Svobodová však informovala senát, že dota-
zem u pojišťovny zjistila, že na odstavená kola se vztahuje pojistka, kterou již má fa-
kulta sjednánu a zřízení stojanu tedy nic nebrání. Odpověď pojišťovny byla senáto-
rům přeposlána elektronickou poštou a je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1: Dopis AS ETF prezidentu ČR Miloši Zemanovi 
 

 
V Praze 15. května 2015 

Věc: Usnesení k nejmenování profesorů 
 
 
Akademický senát ETF UK vyjadřuje podporu krokům rektora UK Prof. MUDr. Tomáše Zi-
my, DrSc., které podnikl ve věci nejmenování profesorů prezidentem republiky. 
 
Připojujeme se k usnesení Akademického senátu UK z dnešního dne a rovněž považujeme za 
velmi nešťastné, jsou-li podobné příležitosti opakovaně využívány k zásahům státní moci do 
samosprávy veřejných vysokých škol. 
 
Vyjadřujeme znepokojení nad jednáním prezidenta Miloše Zemana, zvláště nad využíváním 
procedurálních pravomocí k politickým záměrům. 
 
 

Za AS ETF UK 
 
 
  Mgr. Michael Pfann     Jan Kranát, PhD.  
  místopředseda     předseda 
 
 
 
Na vědomí: 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK, Ovocný trh, 116 36 Praha 1 
 
 
 
 

Příloha č. 2 – odpověď pojišťovny 
 

Vážená paní Svobodová, 
 
Tak jsem hovo řila s kolegyní Ing. Petrou Zemanovou, která má Vaši  
smlouvu PS: 510 912 529-4 na starosti a sd ělila mn ě, že není nutno 
pojišt ění odpov ědnosti za odložená jízdní kola zvláš ť sjednávat, nebo ť 
vaše stávající pojistná smlouva již pojišt ění obecné odpov ědnosti 
zahrnuje a toto pojišt ění obecné odpov ědnosti se vztahuje i na v ěci 
vnesené a odložené, tj. taktéž na jízdní kola odlož ená na místo tomu 
ru čené, tj. stojan na kola. Dle vyjád ření našeho odd ělení likvidace by 
v p řípad ě odcizení jízdních kol nem ěl být problém s likvidací. 
 
V p řípad ě jakýchkoli nejasností m ě neváhejte kontaktovat. 
 
Přeji Vám krásný den, 
 
Dita Dvouletá 
 
Broker 
 
RESPECT, a.s. 


