
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
30. května 2017 

 
 
Přítomni:  Jan Kranát (předseda), Ondřej Fischer, Eva Křížová, Peter Morée, Petr 

Sláma, Jaroslava Šťastná; 
 Nicolai Ivaschiv (místopředseda), Irena Benešová, Benjamin Roll, Jonáš 

Zejfart 
 
Hosté:  doc. Jiří Mrázek, ThD. (děkan ETF) 

ing. Eva Svobodová (tajemnice ETF) 
 
Omluveni: Jakub Ort, Tereza Pustková 
 
 
1. Projednání a schválení rozvahy příjmů a výdajů ETF na rok 2017 
 
J. Kranát informoval, že rozpočet UK byl schválen 31. 3., fakulta schvaluje pouze 
„rozvahu příjmů a výdajů“. 
 
Tajemnice ing. Eva Svobodová krátce představila rozvahu příjmů a výdajů na rok 
2017. Byla sestavena jako vyrovnaná ve výši 63 779 000,- Kč. V následné rozpravě 
ing. Svobodová informovala mj., že hospodaření fakulty za rok 2016 skončilo oproti 
očekávání přebytkem 1 016 000,- Kč. 
 
Rozvaha schválena: 9-0-0 
 
2. Schválení Výroční zprávy ETF za rok 2016 
 
Děkan ETF J. Mrázek předložil senátu návrh VZ ETF za rok 2016. B. Roll a N. Iva-
schiv upozornili na překlepy ve jménech a ty byly obratem opraveny. 
 
VZ schválena: 9-0-0 
Přišel P. Sláma 
 
3. Návrh kadidáta na rektora 
 
J. Kranát informoval, že v pátek 20. 10. proběhne volba rektora UK a podle čl. 10 
odst. 7 Statutu UK může akademický senát fakulty navrhnout kandidáta na funkci 
rektora. Proběhla krátká rozprava, mj. o rozhovoru s J. M. prof. Tomášem Zimou 
v AS ETF 25. 4. 
 
J. Kranát předložil návrh na usnesení: „Akademický senát ETF navrhuje podle čl. 10 
odst. 7 statutu UK za kandidáta na funkci rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimu, 
DrSc.“ 
 
Podle čl. 23 odst. 5 Volebního a jednacího řádu ETF je hlasování o osobách vždy taj-
né. Byla zvolena volební komise O. Fischer (předseda), I. Benešová a j. Zejfart. 
 
Návrh schválen: 10-0-0 
 



 
4. Zpráva o činnosti komise pro propagaci ETF 
 
N. Ivaschiv oznámil, že komise pro propagaci ustavená 21. 2. se sešla 14. 3. (zápis 
z jejího jednání je přílohou tohoto zápisu). Fakultní letáky již byly vytištěny, Petr 
Gallus také pro reprezentaci připravil fakultní powerpointy. Děkan J. Mrázek ozná-
mil, že nové webové stránky ETF by měly být zprovozněny v nejbližších dnech po vy-
řešení několika technických problémů (systém nechtěl přijmout foto fakulty apod.).  
 
Komise navrhla zřídit místo koordinátora fakultní propagace. Proběhla diskuse o jeho 
možném úvazku, pracovní náplni. Aby bylo možno vypsat případné výběrové řízení 
požádal děkan o svolání propagační komise co nejdříve, nejlépe ještě během června.  
 
5. Schválení vnitřních předpisů ETF  
 
J. Kranát podal zprávu o schůzi Legislativní komise AS UK 23. 5., která projednala 
návrhy nových vnitřních předpisů ETF schválených 25. 4. (Statut, Disciplinární řád, 
Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro přidělování stipendií a Pravidla pro orga-
nizaci státní rigorózní zkoušky). Připomínky komise byly zapracovány a předpisy 
znovu předloženy ke schválení. Pokud dojde k jejich doporučení komisí 1. 6., mohly  
by být schváleny AS UK 2. 6.  
 
Schváleno: 8-0-2 (Benešová, Morée) 
 
Zapsal: Jan Kranát 
Schváleno: 10-0-0 
 
 
Příloha: 

1) Dopis předsedovi AS UK o návrhu kandidáta na rektora 
2) Zápis ze schůze komise pro propagaci fakulty 14. 3. 2017 

 



 
 

 

 



Zápis ze zasedání komise pro propagaci fakulty 

 

Přítomni: Eva Křížová, Jan Roskovec, Petr Sláma, Martin Vaňáč, Pavel Moskala, Adéla Pfan‐

nová, Vladěna Ptáčková, Benjamin Roll, David Cielontko, Nikolaj Ivaskiv 

 

Akademický senát Evangelické teologické fakulty UK při svém zasedání 28. 2. 2017 ustano-

vil komisi, jejíž agendou je téma prezentace ETF UK. Rolí předsedajícího komise byl pověřen 

místopředseda AS ETF UK Nicolai Ivaschiv.   

První, a doposud jediné, zasedání se uskutečnilo dne 14. 3. 2017. Účast byla hojná, přítomni 

byli nejenom zástupci senátu, kteří se k aktivitě uvolili, ale i pozvaní hosté, kteří se tématem 

prezentace ETF UK již v různých směrech zabývali a zabývají.  

Motivem k ustanovení této komise byla reflexe snižujícího se počtu zájemců o studium na 

ETF UK a úvaha nad poněkud stagnující situací ve věci fakultní sebeprezentace.  

Diskuze probíhala v rámci 6 vytyčených bodů, které se tématiky dotýkají. Tyto body jsou: 

 

1) Propagační materiály fakulty 

2) Přechod stávajících fakultních webových stránek na novou platformu  

3) Webová sebeprezentace – sociální sítě apod.  

4) Prezentace fakulty „popularizační“ formou – rozhovory v médiích, časopisecké články a 

jiné  

5) Komunikace s církevním prostředím  

6) Komunikace s necírkevním prostředím 

 

Ad 1: Ve věci propagačních materiálů fakulty referoval ThDr. Petr Gallus o již probíhající 

přípravě nových informačních letáků. Základní návrhy zpracovává pán Antonín Šmíd. Čle-

nům (účastníkům) komise byl již zaslán jeden z návrhů, k němuž se sešlo pár přívětivých po-

chvalných reakcí. K dispozici bude dána šablona, do níž bude možno zasadit text ad libitum 

(např. různými studijními obory).  

Dále byla zmíněna potřeba powerpointové prezentace fakulty, která by mohla být užita při 

různých příležitostech (přednášky v zahraničí, veletrh vysokých škol Gaudeamus, den otevře-

ných dveří a jiné). Pan doktor Gallus již takovou prezentaci připravuje.  

ThDr. Pavel Moskala rovněž poznamenal, že mu za schůdné připadají i jiné formy propagač-

ních materiálů, konkrétně měl na mysli např. záložky, které mohou více upoutat pozornost 

potenciálního zájemce než co do obsahu detailněji laděný leták.  



 

Ad 2: ThDr. Pavel Moskala informoval přítomné o právě probíhající změně fakultních webo-

vých stránek a jejich nastávající podobě. Změna by měla proběhnout v nejbližších týdnech, 

stránky budou vypadat přibližně jako stávající podoba stránek fakultní knihovny. Za správu 

webových stránek bude zodpovídat paní Petra Moravcová, která bude mít rovněž na starost 

Twitterový účet.  

 

 

Ad 3: Dalším projednávaným bodem byla prezentace fakulty na sociálních sítích. Mezi disku-

tujícími panoval konsenzus, že jsou sociální sítě (Facebook, Twitter) nedílnou součástí medi-

ální prezentace a že by jim měla být věnována náležitá pozornost. Úkolem potenciálního 

správce těchto sítí by bylo s ohledem k už existujícím webovým profilům (např. Facebookový 

profil knihovny ETF) spravovat hlavní profil fakulty, který by zahrnoval aktuální informace 

ze všech oborů, které naše fakulta nabízí.  

 

Ad 4: Cenným materiálem, který by šlo při propagaci ETF využít, je poměrně hojné množství 

video rozhovorů a článků, které jsou k dispozici veřejnosti v neodborných médiích. Jedná se 

například o videa prezentující práci našich biblistů, nebo články na webových magazínech 

jako Getsemany nebo Christnet. V této souvislosti byl zmíněn k případnému využití univer-

zitní časopis iForum. Po vzoru Fakulty humanitních studií UK padla úvaha o vedení jakéhosi 

„fakultního blogu“, na němž by mohly vycházet příspěvky popularizačně-vědního charakteru.  

 

Ad 5: Nedílnou součástí propagace ETF je rovněž komunikace s církevním prostředím, kde se 

předpokládá existence jistého množství potenciálních studentů. Tímto směrem by bylo dobré, 

aby studenti, kteří se pohybují v církevním milieu, byli při setkáních mládeže (Sjezd evange-

lické mládeže, seniorátní dny apod.) ochotni věnovat čas prezentaci fakulty. Pohled stávají-

cích studentů je velice cenný, přibližuje podobu výuky a všech dispozicí fakulty v aktuální 

perspektivě.  

 

Ad 6: V souvislost s komunikací s církevním prostředím paní doktorka Eva Křížová zmínila 

potřebu rozvíjet propagaci i do necírkevních kruhů. Zde byla vedena rozprava o oboru Pasto-

rační a sociální práce a diskutován možný obsah propagačních materiálů. Důležitou otázkou 

v diskuzi bylo, jak pozitivně formulovat teologický aspekt PSP. Dále bylo poukázáno na pro-



pagační praxi na spřátelené VOŠ Jabok, kde již existuje pověřená osoba, jejíž agendou je pro-

pagace školy. 

 

Z výše zmíněných projednávaných bodů vzešel návrh, že by ETF UK mohla vypsat vý-

běrové řízení na pozici koordinátora fakultní propagace, který by se dílčími body zabý-

val (spravoval sociální sítě, oslovoval přispěvatele na fakultní blog, kompletoval materiá-

ly z médií, organizoval fotografickou a video prezentaci fakulty a jiné). Možným postu-

pem zaměstnance v této funkci by byla komunikace s již ustanovenou komisí, která by 

mu dávala podněty a připomínky k činnosti. Složení komise je co do oborového zastou-

pení široké – podílí se na ni zástupci jak Evangelické teologie, Pastorační a sociální prá-

ce i Teologie křesťanských tradic. Člověk ve funkci koordinátora fakultní propagace by 

měl obsáhnout materiál všech tří oborů a být schopen jej reprezentativně předkládat 

veřejnosti.  

 

Vedle úvah techničtějšího rázu, které jsou načrtnuté výše, bylo také zdůrazněno, že je třeba 

pečlivě formulovat cíle fakultní propagace, mít představu o potenciálním studentovi. Slečna 

Vladěna Ptáčková, studentka oboru Teologie křesťanských tradic, formulovala důležité otáz-

ky k další diskuzi, které jsou přiloženy níže.  

 

 Před čím student stojí v rámci svého rozhodování? 

 Jaké jsou jeho požadavky?  

 Je pro něj náplň předmětů srozumitelná?  

 Nabízí pro něj škola potřebné zázemí? (Výstupy ještě v rámci školy, výjezdy, poabsolutorium, 

atd.)  

 Z jakého zázemí přichází (bude pro něj např. těžké obhájit svůj výběr?) 

 Jaké jsou jeho argumenty, kterými může obhájit výběr studia teologie /soc. práce s teologic‐

kým přesahem? 

 Co ovlivňuje  jeho rozhodnutí ‐ např. při výběru mezi ryze humanitním / přírodovědným stu‐

diem? Co ho přesvědčuje?  

 Volí mezi prací / brigádou / studiem (každý z nich potřebuje jiný přístup) 

 Co v soudobé situaci nahlíží? "Kam se dívá"? (sociální sítě, publikace, veletrhy, youtube...) 

 Neptá se co vlastně ta teologie  je  ‐ může se to dozvědět dříve? "Nahlédnout" obsah studia, 

atmosféru fakulty? (kurzy, ukázkové hodiny, konzultace, diskuse, výlety...) 



 Nestojí před nejistotou, zda ho škola přijme  i  jako nekonfesního, popř.  jako příslušníka  jiné 

tradice (popřípadě ví to vůbec, že ETF takovou možnost nabízí?) 

 Může se nějak začlenit do "dění" školy, ještě jako její "předskokan"? Budoucí student? 

  

 

 


