
Zápis z mimořádné schůze Akademického senátu ETF 
26. ledna 2016 

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

slava Šťastná; 
 Nikolaj Ivaskiv, Jakub Ort, Šimon Plecháček, Magdaléna Šipka 
 
 Jana Matulíková (stálá zástupkyně oboru Diakonika) 
 
Omluven: Michal Pfann (místopředseda) 
 
Hosté:  Jiří Mrázek (děkan), Jindřich Halama (proděkan)   
 
 
Vedení fakulty předložilo senátu „Dlouhodobý strategický záměr ETF UK 2016-
2020“, který byl 13. 11. 2015 projednán Vědeckou radou ETF. Od senátorů přišly tyto 
připomínky: 
 
1. Magdaléna Šipka navrhla, že vedle vědeckého růstu by záměr měl žádat i zlepšová-
ní pedagogického působení vyučujících. 
 
Jindřich Halama upozornil, že požadavky na vědeckou kvalifikaci jsou povinné a nut-
né. Dát do DSZ zvyšování pedagogické kvalifikace by znamenalo udělat z toho téměř 
povinnost a muset vykazovat, jak se to uskutečňuje. Je žádoucí, aby se pedagogická 
kvalifikace zvyšovala, ale nemusí to být v DSZ. 
 
2. Magdaléna Šipka upozornila na nepřesnost formulace, že „ETF jako jediná institu-
ce v ČR rozvíjí evangelickou teologii na univerzitní úrovni“. 
 
Jindřich Halama odpověděl, že HTF má ve statutu rozvíjení dědictví české reformace 
ve směru katolické moderny, TF JČU je katolická, třebaže je tam občas něco z evange-
lické teologie vyučováno. ETF je jediná evangelická fakulta v zemi. Tím není řečeno, 
že evangelickou teologii nerozvíjí nikdo jiný, nýbrž žádná univerzitní instituce. 
 
3. Jaroslava Šťastná upozornila, že obor PSP byl již úspěšně reakreditován. Formula-
ce byla opravena. 
 
4. Jaroslava Šťastná navrhla zvážit, zda termín „aplikační sféra“ alespoň jednou neu-
přesnit: „např. praxe studentů v církevních a necírkevních oragnizacích a na úrovni 
veřejné správy“. Upřesnění bylo provedeno. 
 
5. Peter Morée navrhl v oddíle o třetí roli fakulty doplnit výraz „církve a církevní or-
ganizace“ ještě o „náboženské společnosti“. Upřesnění bylo provedeno. 
 
6. Peter Morée navrhl v oddíle o vědecké činnosti doplnit názvy všech grantových 
projektů, jež jsou v současnosti na ETF řešeny. Doplnění bylo provedeno. 
 
7. Peter Morée navrhl v oddíle o doktorském studiu změnit formulaci „uvedené kon-
cepční změny povedou dle přesvědčení příslušných akademických orgánů k optimali-



zaci vnitřní soudržnosti oborů, k lepší interdisciplinární spolupráci zúčastněných pra-
covišť“. Akademickým orgánem je i akademický senát, jenž takové přesvědčení vý-
slovně nevyjádřil. Věta byla opravena: „uvedené koncepční změny by měly vést k op-
timalizaci...“. 
 
8. Jan Kranát navrhl v oddíle o doktorském studiu upřesnit ve výraze „§ 82 zákona“, 
že se jedná o Zákon o vysokých školách. Upřesnění bylo provedeno. 
 
Po projednání připomínek Jan Kranát navrhl DSZ se všemi doplněními schválit. 
 
Schváleno: 
 
Zapsal: Jan Kranát 
 
Zápis schválen: 9-0-0 
 


