
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
1. března 2016 

 
Přítomni:  Jan Kranát (předseda), Ondřej Fischer, Petr Sláma, Jaroslava Šťastná; 
 Nikolaj Ivaskiv, Jakub Ort  
 
 Jana Matulíková (stálá zástupkyně oboru Diakonika) 
 David Cielontko (senátor AS UK) 
 
Omluven: Michal Pfann (místopředseda), Peter Morée, Šimon Plecháček, Magda-

léna Šipka 
 
Hosté:  Jiří Mrázek (děkan)   
 
1. Schválení nových členů Vědecké rady ETF  
 
Vědecká rada ETF zasedala dosud jako 9-členná + předseda (děkan). Stávalo se však 
opakovaně, že vzhledem k nemoci nebo dlouhodobé nepřítomnosti některých členů 
bývalo obtížné VR sezvat v usnášeníschopném počtu. Navíc 16. února 2016 zemřel její 
dlouholetý člen prof. Miroslav Pojsl. 
 
Podle § 27, čl. 1, odst. f) Zákona o VŠ akademický senát schvaluje na návrh děkana 
členy VR. Děkan navrhl rozšířit VR na 11 členů o proděkany prof. Martina Prudkého a 
doc. Jindřicha Halamu a zesnulého prof. Pojsla nahradit doc. Petrem Chalupou 
z CMTF UP Olomouc. Proběhla krátká rozprava. 
 
Návrh schválen: 6-0-0 
 
2. Schválení prof. Ivany Noble ředitelkou Ekumenického institutu ETF 
 
Poté, co zemřel prof. Pavel Filipi (28. 12. 2015), bylo nutno jmenovat nového vedou-
cího katedry praktické teologie (AS projednal 7. 1. 2016) a též ředitele Ekumenického 
institutu ETF. Děkan jím navrhl jmenovat prof. Ivanu Noble. Podle Statutu ETF, čl. 
11, odst. 14 c) se AS vyjadřuje mj. k záměru děkana jmenovat ředitele institutu. 
 
V rozpravě děkan upozornil, že EI je odborným pracovištěm ETF, oborově volně sou-
visejícím s katedrou praktické teologie (obor ekumenika), ale naopak odlišným od 
Instititutu ekumenických studií, spolku spolupracujícího na výuce oboru TKT. Pod 
vedením prof. Filipiho v EI působili Ivana Noble, Tim Noble, Kateřina Bauer a Martin 
Vaňáč. 
 
J. Kranát navrhl hlasovat, že AS návrh projednal a bere na vědomí. 
 
Návrh schválen: 6-0-0 
 
3. Projednání akreditační žádosti 
 
Podle § 27(2), odst. a) zákona o VŠ se senát vyslovuje k žádostem o akreditaci studij-
ních programů. V říjnu 2016 má skončit akreditace ještě 5ti letého mgr. programu 
Evangelická teologie. Jelikož v ní dostudovává ještě několik posledních studentů, byla 



AS předložena žádost o reakreditaci tohoto programu na dostudování. Přihláška by 
měla být podána ještě v průběhu března. 
J. Kranát navrhl hlasovat, že AS žádost projednal bere na vědomí. 
 
Návrh schválen: 6-0-0  
 
4. Rozprava k výuce praktické teologie 
 
7. ledna 2016 AS projednal jmenovaní doc. Petra Macka vedoucím katedry praktické 
teologie. Již 12. května 2015 AS jednal o možnosti větší prostupnosti studia PT na 
ETF (TKT, PSP), příp. mimo ETF. Děkan J. Mrázek navrhl, aby AS formuloval své 
podněty a předal je Vědecké radě ETF, nejlépe do doby než proběhnou plánovaná 
habilitační řízení některých pracovníků katedry PT. 
 
Jakub Ort konstatoval, že jsou možné různé způsoby výuky PT: spíše tradiční, jak jej 
nabízí stávající koncepce výuky PT, a alternativní, jak je vyučován např. v Německu. 
Na ETF pak schází pluralita přístupů. Oznámil přitom, že na pátek 27. května byla ve 
spolupráci s dr. Hanou Janečkovou z katedry PSP svolána studentská konference o 
zkušenostech s různými druhy studia PT, sociální a pastorační praxí.  
Jaroslava Šťastná upozornila, že by bylo vhodné pozvat i učitele z PT, EI a PSP a i na-
dále počítat se vzájemnou otevřeností studia teologie a sociální práce.  
Petr Sláma navrhl svolat neformální schůzku senátorů do Marathonu, na níž by bylo 
možno pokračovat v započaté diskusi a připravit podklady pro oslovení VR.  
Jana Matulíková upozornila, že pro studium PT by měl být určující „profil faráře“. Na 
to J. Mrázek odpověděl, že PT by vzhledem k šíři oboru potřebovala širší kurikulum 
(zatím má jen dva semináře z katechetiky a homiletiky), což by si ovšem vyžádalo i 
početnější personální obsazení výuky. „Profil faráře“ si určují církve, ČCE provádí 
praktickou přípravu v rámci vikariátu. 
 
J. Kranát navrhuje svolat schůzku senátorů do Marathonu na úterý 15. března 
v 11:00. 
 
Schváleno: 6-0-0 
 
5. Rozprava k využití prostor fakulty studenty 
 
10. prosince 2015 se k tomuto tématu konala schůzka senátorů (zápis z ní je přílohou 
tohoto zápisu). Děkan J. Mrázek na jednotlivé podněty odpověděl: 
 
1. Pro potřeby studentů bude uvolněna nepoužívaná počítačová učebna v přízemí bu-
dovy. Správce sítě RNDr. Jan Moravec ji měl vyklidit do konce února, zatím tam ještě 
ale skladuje staré počítače, jejichž odvoz se odehraje v řádů dní. Zároveň také dr. Mo-
ravec žádá, aby i nadále mohla v místnosti zůstat uzamykatelná skříň pro potřeby IT. 
Místnost bude předána děkanem osobně zástupcům studentů (Magdaléna Šipka, Ni-
kolai Ivaskiv), nadále bude přístupna studentům ETF na kartu ISIC. Rozpočet fakulty 
zatím nedovoluje žádné větší úpravy, místnost bude tedy muset být provizorně vyba-
vena svépomocí. 
 
2. Využití kuchyněk na patrech studenty není tedy už požadováno. Výjimku snad tvoří 
kuchyňka na 2. patře vedle studijního oddělení, již mohou využívat i studenti kombi-
novaného studia. Podrobnosti je ještě nutno vyjasnit s pracovníky 2. patra. 



 
3. Závěsný systém do respiria pro výstavy obrazů a fotografií je v zásadě možno poří-
dit. Jeho instalace však vyžaduje konzultaci s vedením fakulty (dr. Roskovec) a bylo 
by dobré počkat do poslední schůzky s architektem, aby k ní neměl námitek. 
 
6. Studentské hnutí za solidaritu – informace Davida Cielontka 
 
Senátor ASUK David Cielontko informoval AS o platformě Studentské hnutí za soli-
daritu, jež si klade za cíl pomoc uprchlíkům a obeznámení společnosti s otázkami 
souvisejícími se současnou vlnou migrace. Tuto iniciativu osobně podpořil i děkan 
ETF Jiří Mrázek. Základní informace jsou dostupné na webu: 
http://studentizasolidaritu.ff.cuni.cz/ 
 
D. Cielontko se dotázal, (1) zda a jak by ETF mohla podpořit tuto iniciativu, (2) zda by 
ETF mohla poskytnout své prostory pro konání některých akcí (přednášek, besed 
apod.) a (3) zda by se učitelé ETF nechtěli zapojit do psaní internetové „Encyklopedie 
migrace“, k níž je třeba vypracovat hesla i z oblasti křesťanství a religionistiky. 
 
Po krátké rozpravě se AS usnesl takto: 
 
1. AS ETF podporuje iniciativu SHS a Davida Cielontka považuje za koordinátora a 
kontaktní osobu pro ETF. Tato iniciativa může použít informačních kanálů ETF 
(zejména webu a hromadných e-mailových adres) pro šíření svých zpráv a dokumen-
tů, vždy ovšem po zrychleném projednání AS v e-mailové konferenci. 
 
2. Prostory ETF lze pro akce SHS využít za standardních podmínek (rezervace se 
správcem budovy, ohledy na kapacitu – příliš početná shromáždění se do našich pro-
stor nevejdou). 
 
3. Tvorba hesel pro „Encyklopedii migrace“ závisí na individuální dohodě s jednotli-
vými autory, jejich možné proplacení by snad bylo možné z grantů. 
 
Schváleno: 6-0-0 
 
Zapsal: Jan Kranát 
Zápis schválen: 6-0-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PŘÍLOHA ZÁPISU 
 
 

Otázky ke schůzce zástupců AS ETF s vedením ETF 
k možnému využití prostor fakulty pro studenty 

 
Projednáno na schůzce senátorů 10. prosince 2015 
Přítomni: Jan Kranát, Petr Sláma, Nikolaj Ivaskiv, Jakub Ort, Magdaléna Šipková 
 
Spectabilis, 
 
 11. března 2015 jsme se s Vámi dohodli na případném využití některých prostor 
pro setkávání a odpočinek studentů.1 Nyní bychom rádi tuto dohodu upřesnili a aktu-
alizovali: 
 

1. Rádi bychom věděli, jaké jsou další plány s počítačovou učebnou. Mohli by-
chom s ní počítat pro užívání studenty, případně v jakém časovém horizontu? 

 
Po dobu, než bude vyřešen bod 1., navrhujeme dle dohody toto provizorní řešení: 
 

2. Bylo by možno kuchyňku v 5. patře o sobotách zpřístupnit posluchačům kom-
binovaného studia na ISIC? 

3. Bylo by možno dle dohody zpřístupnit kuchyňku ve 2. nebo 4. patře na ISIC a 
dát je k dispozici též studentům? Počítáme, že by toto využití mělo být projed-
náno s dosavadními uživateli a upraveno základními pravidly pro užívání. 

4. Dovolil byste na přechodnou dobu vybavit tzv. respirium v 3. patře varnou 
konvicí a skříňkou s nádobím pro přípravu kávy a čaje? Konvice i nádobí by 
měly být darovány (i s ohledem na jejich možné odcizení). 

5. Bylo by možno do respiria pořídit závěsný systém pro výstavy obrazů a foto-
grafií? 

6. Na zasedání AS ETF 12. 5. 2015 jsme se od paní tajemnice dozvěděli, že žádné 
administrativní překážky (např. odpovědnost za škody) již nebrání instalaci 
stojanu na kola na dvorku fakulty.2 Prosíme o kladné vyřízení této dávné žá-
dosti. 

                                                 
1 Zápis ze schůzky: http://web.etf.cuni.cz/ETF-36-version1-150311_schuzka_s_vedenim.pdf 
2 Zápis z jednání AS: http://web.etf.cuni.cz/ETF-36-version1-150512.pdf 
 
 


