
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
21. února 2017 

 
 
Přítomni:  Jan Kranát (předseda), Eva Křížová, Peter Morée, Petr Sláma, Jaroslava 

Šťastná; 
 Nikolaj Ivaskiv (místopředseda), Jakub Ort, Benjamin Roll, Jonáš Zej-

fart 
 
 Adéla Pfannová (stálá zástupkyně oboru Diakonika) 
 
Hosté:  David Cielontko (senátor AS UK) 
  Jiří Mrázek (děkan ETF) 
  Ladislav Beneš (proděkan pro studium) 
 
Omluveni: Ondřej Fischer, Irena Benešová, Tereza Pustková 
 
 
1. Projednání pokuty z projektu VIA LUCIS 
 
Na minulém zasedání 29. 11. 2016 byl senát tajemnicí ing. Svobodovou seznámen, že 
během stavebních prací ve 3. a 5. patře došlo k administrativnímu pochybení (hlavní 
manažer projektu Václav Vejvoda si nevedl evidenci docházky), za což byla kontrolou 
MŠMT fakultě udělena pokuta ve výši 774 000,- Kč. AS se rozhodl dotázat v této věci 
vedení fakulty. 
 
Děkan Jiří Mrázek vysvětlil okolnosti financování a kontroly projektu VIA LUCIS. 
Částka 774 000,- Kč jsou neuznané mzdové náklady na manažera projektu Václava 
Vejvodu. Senátoři se dotazovali na možnost žádat alespoň snížení pokuty, J. Mrázek 
odpověděl, že vedení již o snížení žádalo, leč neúspěšně. 
 
Usnesení:  
 
Po projednání záležitosti AS shledal, že celý problém vznikl na straně hlavního mana-
žera Václava Vejvody, který nesplnil svou povinnost vést evidenci své pracovní do-
cházky. 
 
Schváleno: 9-0-0 
 
2. Diskuse o rozvoji a prezentaci ETF 
 
Děkan J. Mrázek informoval AS, že rozpočet za rok 2016 skončil v lehkém přebytku 
(zejména díky příspěvku z kohezního fondu UK). Největší potíží ETF je nyní pokles 
počtu studentů. V následné diskusi byla opakovaně zdůrazněna potřeba efektivnější 
prezentace fakulty, nejlépe placeným pracovníkem. Prozatím AS rozhodl ve smyslu čl. 
19 Volebního a jednacího řádu ustavit komisi, která by zvážila možnosti lepší prezen-
tace ETF a navrhla opatření k dalšímu postupu. Komisi bude svolávat N. Ivaskiv ve 
složení D. Cielontko, A. Pfannová, B. Roll, J. Zejfart, P. Sláma a E. Křížová. N. Ivaskiv 
zváží přizvání dalších zástupců ETF (navrženi J. Roskovec, P. Gallus, P. Moskala, M. 
Vaňáč, Vladěna Ptáčková z TKT). 
 



Schváleno: 9-0-0 
 
3. Zařazení do oblasti vzdělávání (pro Národní akreditační úřad) 
 
Děkan J. Mrázek předložil AS k projednání zařazení studijních programů vyučova-
ných na ETF do studijních oblastí dle přílohy č. 3 k zákonu 111/1998 Sb. ETF se týká 
oblast č. 10 (Filosofie, religionistika, teologie) a č. 24 (Sociální práce). 
 
AS bere informaci na vědomí: 9-0-0 
 
4. Volba studentského zástupce do Vědecké rady ETF 
 
Podle čl. 13, odst. 2 Statutu je členem VR poradce z řad studentů a to jako „přísedící 
bez hlasovacího práva“. Dosud tuto funkci vykonávala Magdaléna Šipka, která kvůli 
studiu v zahraničí na tuto funkci rezignovala. 
 
J. Kranát navrhl za nového studentského zástupce Mgr. Davida Cielontka. 
 
Schváleno: 9-0-0 
 
5. Projednání žádosti synodního seniora ČCE ve věci volby studentského 
faráře 
 
Synodní senior Daniel Ženatý se na AS obrátil dopisem ze 17. 2. 2017, v němž žádá 
senát o vyjádření ke kandidatuře prof. Jana Štefana na místo studentského faráře. 
Toto vyjádření by se mělo stát součástí materiálu pro synod, který bude studentského 
faráře volit. (Kopie dopisu je přílohou tohoto zápisu). 
 
Usnesení: 
 
Akademický senát ETF se pozastavil nad záměrem zkrácení úvazku studentského fa-
ráře ze 70% na 30%. Domníváme se, že významu a náplni práce studentského faráře 
ETF by odpovídala původní výše úvazku. 
 
Schváleno: 9-0-0 
 
Akademický senát ETF nemá námitek proti kandidatuře prof. Jana Štefana na místo 
studentského faráře ETF. V této věci podporuje stanovisko studentských zástupců na 
synodu ČCE (Irena Benešová, Jan Lavický, Benjamin Roll). 
 
Schváleno: 9-0-0 
 
 
Zapsal: Jan Kranát 
Schváleno: 9-0-0 
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