
Zápis ze schůze AS ETF  
1. prosince 2015 

 
 
Přítomni:  J. Ort, J. Šťastná, O. Fischer, M. Pfann (místopředseda), P. Morée, P. Sláma  

J. Matulíková (stálá zástupkyně oboru Diakonika) 
 
Hosté:   D. Ciolentko, B. Roll  (senátoři AS UK) 
 
Omluven:  Jan Kranát (předseda), N. Ivaskiv, Š. Plecháček, M. Šipková 
 
 
1. Schválení program a zapisovatele – schváleno: 6-0-0. 
 
2. Schváleni zápisů z 8. 9. a 2. 10. 2015 – schváleno: 6-0-0. 
 
 
3. Zpráva o účasti předsedy AS na jednání Vědecké rady ETF 12. 11. 2015 
 
Při projednávání akreditačních dokumentů 12. 5. 2015 pověřil AS předsedu, aby oslovil děkana 
ve věci možného rozšíření oborové rady nově zřizovaného PGS oboru „Historická a systematická 
teologie“ o 1-2 nehabilitované pracovníky katedry církevních dějin. Děkan pozval J. Kranáta na 
zasedání VR ETF 12. 11., která návrh projednala a nakonec zamítla (4:3). Ke svému rozhodnutí 
VR přijala toto usnesení: „VR po obsáhlé debatě podnět AS zvážila, rozhodla se pro tentokrát 
setrvat při stávajícím (nerozšířeném) složení OR, zároveň zdůrazňuje, že kontakt mezi školiteli a 
OR považuje za velmi žádoucí.“ 
 
 
4. Návrh novelizace Volebního a jednacího řádu ETF 
 
AS ETF schválil 3. března 2015 nový Statut ETF. Podle čl. 11 byl počet senátorů rozšířen na 6+6 
s úmyslem zřídit ve studentské komoře 2 kurie pro „teologické“ a „neteologické“ obory, aby bylo 
zabráněno vzniku „jednobarevné“ komory. Předseda J. Kranát předložil AS 1. 12. návrh na 
novelizaci Volebního a jednacího řádu (v příloze zápisu). Po proběhlé rozpravě AS návrh zamítl: 
 
Neschváleno: 0 – 0 – 6 
 
V návaznosti na podněty k návrhu J. Kranáta, AS navrhl ustavit komisi pro volební systém do AS 
ETF, která přispěje k efektivní aktivizační přípravě voleb do senátu a reflexi fungování 
stávajícího volebního systému v proměnách vznikajících z přesunu „sociálně-pastoračních“ oborů 
do budovy ETF, ve složení J. Ort, J. Kranát, J. Šťastná. Hlasování sub condicione souhlasu 
nepřítomného J. Kranáta s jeho nominací:  
 
Schváleno: 6 – 0 – 0 
 
Senát dále doporučuje, aby se nově zvolený senát na některém ze svých jednání k tomuto 
podnětu vrátil a po zkušenostech s průběhem voleb zvážil, zda: 



1. setrvat u stávajícího systému voleb, nebo usilovat o rozdělení na dvě kurie;  
2. pokud rozdělení, pak kurie pojmenovat jako “sociálně-pastorační” a “teologicko-vědní”; 
3. stanovit, zda rozdělit elektorát tak, aby každý student volil reprezentanta své kurie, nebo zda 
zachovat společný elektorát a zajistit “chráněná místa” pro každou kurii. 
 
 
5. Schválení stipendií na rok 2015/16 
 
Senát projednal návrh děkana na prospěchová stipendia ve výši 20 000 Kč - schváleno: 6-0-0.  
 
 
6. Žádost o finanční podporu Studentského majálesu 
 
M. Šipková tlumočila AS žádost organizátorů Studentského majálesu o finanční příspěvek ETF 
ve výši 5000,- Kč. M. Pfann žádost podpořil, ale upozornil, že je třeba ji s případným 
doporučením AS adresovat děkanovi. 
 
Návrh: „AS postupuje děkanovi ETF žádost organizátorů Studentského majálesu o finanční 
podporu této akce ve výši 5000,- Kč a doporučuje její kladné vyřízení, odpovídají-li tomu 
finanční možnosti fakulty.“ 
 
Schváleno: 6 – 0 – 0 
Poznámka: zamítavá odpověď děkana ETF z 18.12. v Příloze 2 tohoto zápisu 
 
Zapsal: O. Fischer 1. 12. 2015 
Zápis schválen: 6 – 0 – 0 

 
Příloha 1 

 
Návrh novelizace Volebního a jednacího řádu ETF 

(podaný 1. prosince 2015 Janem Kranátem) 
 
 
1) Článek 1, odst. 2:  
 
Větu:  
„Senát tvoří pět zástupců akademických pracovníků fakulty a pět zástupců studentů 
zapsaných na fakultě“  
nahradit větou:  
„Senát tvoří šest zástupců akademických pracovníků fakulty a šest zástupců studentů 
zapsaných na fakultě“. 
 
 
2) Ke konci téhož článku doplnit: 
 
„Studenti jednotlivých studijních oborů volí odděleně ve dvou kuriích, teologické a 
neteologické, vždy po třech zástupcích. Teologickou kurii tvoří studenti oborů 



Evangelická teologie, Teologie křesťanských tradic, Teologie – spiritualita – etika a všech 
oborů postgraduálního studia. Neteologickou kurii tvoří studenti oborů Pastorační a 
sociální práce, Křesťanská krizová a pastorační práce – diakonika a Social Services 
Focused on Diaconia and Christian Social Practice.“  

 
 

Příloha 2 
 

Odpověď děkana ETF na žádost od podporu majálesu 
 
 

 


