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

Sláma, Jaroslava Šťastná; 
 Nicolai Ivaschiv (místopředseda), Irena Benešová, Tereza Pustková, 

Benjamin Roll 
 
Omluveni: Jonáš Zejfart 
 
Hosté: Jiří Mrázek (po volbě), Ladislav Beneš (k bodu 3)  
 
 
1. Volba kandidáta na děkana ETF  
 
Volební komise byla ustavena na zasedání AS 9. 1. 2018 ve složení P. Morée (předse-
da), N. Ivaschiv a I. Benešová. Volební komisi bylo ve stanovené lhůtě 14 dní předlo-
ženo celkem 11 návrhů na kandidáta na děkana: J. Mrázek (6), Jan Dušek (1), Jin-
dřich Halama (1), Milena Přecechtělová (1), Jan Roskovec (1) a Petr Sláma (1). Pouze 
J. Mrázek vyslovil s kandidaturou souhlas. 
 
Podle čl. 15 odst. 1 a čl. 23 odst. 5 Volebního a jednacího řádu AS je volba kandidáta 
na děkana tajná. Předseda volební komise Peter Morée rozdal přítomným senátorům 
hlasovací lístky a poučil je o způsobu hlasování. Poté volební komise lístky vybrala a 
sečetla.  
 
Pro navrženého J. Mrázka bylo odevzdáno celkem 9 platných hlasovacích lístků, pro 
hlasovalo 8, zdržel se 1. Kandidátem na děkana ETF pro období 2018–2022 
byl zvolen doc. Jiří Mrázek, Th.D. Děkanem by jej měl jmenovat rektor k 1. 6. 
2018. AS pověřuje předsedu, aby o výsledku volby uvědomil J. M. pana rektora. 
 
2. Schválení Jednacího řádu Vědecké rady ETF UK 
 
Senátu byl v souvislosti s novelizací zákona o VŠ předložen návrh nového Jednacího 
řádu VR. V zásadě se jedná pouze o legislativně technickou úpravu stávajícího JŘVR 
ze 7. 5. 2013. Bylo jedině upřesněno kvorum (nadpoloviční většina členů s právem 
hlasovat) a usnesení (nadpoloviční většinou přítomných členů) v čl. 3 a 5. 
 
Schváleno: 9-0-0 
 
3. Vyjádření k akreditacím studijních programů PSP a Diakonika 
 
Proděkan pro studium L. Beneš předložil senátu k vyjádření dvě žádosti o akreditaci 
studijních programů v rámci institucionální akreditace (podle čl. 11 odst. 3 Akredi-
tačního řádu UK). Jedná se o bakalářský SP „Pastorační a sociální práce (PSP)“ a na-
vazující magisterský SP „Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika (KKPP-
D)“. 
 



SP PSP (konec stávající akreditace 31. 12. 2019) se oproti stávající akreditaci mění 
zcela jen minimálně, ve stávající podobě se program PSP v zásadě osvědčuje. Jako 
nová garantka oboru byla navržena E. Křížová. Protože jde o program připravující 
k výkonu regulovaného povolání „sociální práce“, je nutno podat rovněž stanovisko 
na Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 
SP KKPP-D (konec stávající akreditace 31. 8. 2019) se také mění jen málo, spíše se 
jedná o zpřesnění názvu oboru a formulace v profilu absolventa. Protože je důraz kla-
den na komunitní přístup a v profilu absolventa je uveden komunitní pracovník, po-
važuje se za důležité, aby se tato formulace projevila už v názvu programu. Další změ-
na se týka studijního plánu: přibyl předmět z oboru praktické teologie a skupina 
předmětů povinně volitelných, které v dosavadní podobě oboru zcela chyběly. Kredi-
tově je to umožněno tím, že v původní akreditaci byla diplomová práce oceněna 30 
kredity, nyní 16, jak je standardem fakulty. 
 
Senát přihlášku projednal a vzal na vědomí.      
 
4. Zpráva o evaluaci studia 
 
Na konci zimního semestru 2017/18 v lednu a únoru 2018 proběhlo studentské hod-
nocení výuky. ETF UK používá systém elektronického hodnocení, který přejala od FF 
UK. Do hodnocení se zapojilo 14% všech studentů fakulty. I přes malou účast studen-
tů přineslo šetření některé zajímavé poznatky. Respondenti vyjadřují většinou spoko-
jenost s osobním, neformálním přístupem vyučujících i s převážnou většinou aspektů 
studia na ETF UK. Kriticky hodnotí nevyvážené a nekoordinované nároky kombino-
vaného studia, nedostatečné přizpůsobení kurzů specifickým potřebám studijního 
programu Sociální práce a nevyváženou kreditovou dotaci některých kurzů. Výsledky 
slovního hodnocení byly předány kolegiu děkana a budou také předmětem květnové-
ho jednání AS ETF UK. 
 
 
 
Zapsal: J. Kranát a P. Sláma 
Schváleno: 7-0-2 


