
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
16. října 2018 

 
 
Přítomni:  O. Fischer, P. Hošek, J. Kranát, E. Křížová, O. Navrátilová, P. Sláma; 
  M. Béreš, D. Cielontko, L. Diopová, M. Marková, P. Procházková 
 
Hosté:  D. Krumpová, O. Lukáš, E. Svobodová (tajemnice ETF), B. Baštecká 
 
Omluveni: B. Roll 
 
1. Volba předsednictva 
 
Podle čl. 17 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS ETF zahájila první zasedání AS v novém 
funkčním období E. Křížová. Nejprve navrhla komisi pro sčítání hlasů ve složení O. 
Navrátilová, L. Diopová, P. Procházková. 
 
Návrh schválen: 11-0-0 
 
E. Křížová vyzvala přítomné k podávání návrhů na předsedu a místopředsedu AS. Na 
předsedu byl navržen J. Kranát, na místopředsedu D. Cielontko a B. Roll. Všichni navržení 
s kandidaturou souhlasí. 
 
V tajné volbě byl předsedou zvolen J. Kranát (10-0-1), místopředsedou D. Cielontko (8 
hlasů). B. Roll obdržel 3 hlasy. Nově zvolené předsednictvo se ujalo řízení schůze. 
 
2. Projednání rozvahy příjmů a výdajů ETF na rok 2018 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. d) Statutu ETF schvaluje AS rozvahu příjmů a výdajů fakulty 
(dále „rozpočet“). J. Kranát informoval přítomné, že rozpočet UK byl schválen AS UK 11. 5. 
2018, „rozpočet“ fakulty vzniká teprve následným rozepsáním prostředků určených 
fakultě, což se děje s jistým zpožděním. Proto je „rozpočet“ na rok 2018 schvalován teprve 
nyní. 
 
Děkan ETF předložil AS návrh „rozpočtu“ ve výši 73 109 000,- Kč. Podle VŠ zákona musí 
být rozpočet vyrovnaný. 
 
D. Krumpová se dotázala p. tajemnice, zda by byly pro AS k dispozici podrobný rozpis 
„rozpočtu“ a zprávy o auditu. P. tajemnice ji odkázala na ekonomické oddělení. 
 
Vzhledem k tomu, že noví senátoři neměli dostatek času ani informací, aby se k návrhu 
„rozpočtu“ mohli vyjádřit, navrhl J. Kranát, aby byl „rozpočet“ schválen až na příštím 
zasedání AS 13. 11. Do té doby se uskuteční informační schůzka senátorů k „rozpočtu“ a 
případné dotazy budou v písemné podobě předány p. tajemnici. Termín schůzky byl 
stanoven na 23. 10. v 11:00. 
 
Návrh schválen: 11-0-0 
 
J. Kranát navrhl, aby AS pověřil D. Krumpovou náhledem do podkladů „rozpočtu“ na 
ekonomickém oddělení. O svých zjištěních podá zprávu při schvalování rozpočtu na 
informační schůzce 23. 10., příp. na příštím zasedání AS 13. 11. 
 
Návrh schválen: 11-0-0 



 
3. Schválení Podmínek přijímacího řízení k PGS pro AR 2019/20  
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. f) Statutu ETF schvaluje AS podmínky k přijetí ke studiu ve 
studijních programech uskutečňovaných na fakultě. Na žádost RUK byly tyto podmínky 
sjednoceny i pro doktorské studijní programy a proděkan M. Prudký je letos poprvé 
předložil AS. Návrh těchto „Podmínek“ je přílohou č. 1 zápisu. 
 
Proběhla krátká rozprava. J. Kranát informoval AS, že „Podmínky“ byly předem 
projednány s předsedy oborových rad jednotlivých oborů PGS a v zásadě odrážejí stávající 
stav přijímacího řízení na jednotlivé obory, pouze ho sjednocují a zavádějí bodové 
hodnocení. 
 
Návrh schválen: 11-0-0 
 
4. Propagace ETF 
 
M. Béreš požádal předsednictvo o informaci, jakým způsobem se AS v minulém období 
zabýval otázkou propagace fakulty a jak by noví senátoři mohli k propagaci přispět. J. 
Kranát pozval do jednání AS pracovníka pro PR fakulty mgr. Ondřeje Lukáše, M.A.. 
 
O. Lukáš informoval AS o stávajících aktivitách. Zejména podle něj není využit potenciál 
budovy pro setkávání lidí vně fakulty a jejich seznámení s ETF. Zatím tuto funkci plní 
pouze knihovna a několik veřejných přednášek a konferencí. Cílem je (1) zvýšit počet lidí 
přicházejících na fakultu, letos byl např. zahájen cyklus přednášek „Aplikovaná teologie 
pro nadané středoškoláky“; (2) více využít k tomu účelu web fakulty a sociální sítě. O. 
Lukáš shání kontakty na učitele středních škol, které by mohl oslovovat. 
 
V následné diskusi navrhla D. Krumpová, aby byli k propagaci více oslovováni a využíváni 
studenti: každý by mohl o možnostech studia informovat svou střední školu. P. 
Procházková navrhla, aby byli více informováni studenti PSP. D. Cielontko navrhl, aby byl 
rutinní prací v propagaci fakulty pověřen pomvěd. 
 
5. Termíny zasedání AS 
 
J. Kranát navrhl, aby se řádná zasedání AS konala v úterý od 11:00 a to v těchto termínech: 
13. 11., 15. 1., 5. 3., 14. 5. a 17. 9. 
 
Návrh schválen: 11-0-0 
 
6. Podnět dr. Baštecké 
 
PhDr. Bohumila Baštecká se obrátila na AS s 5 bodovým návrhem na změny a zlepšení 
v chodu fakulty. Plné znění návrhu je přílohou č. 2 zápisu. 
 
Po krátké rozpravě J. Kranát navrhl, aby se členové AS návrhem zabývali na zvláštní 
schůzce po informační schůzce k „rozpočtu“ 23. 10. cca v 11:30. Ke schůzce bude pozván i 
děkan ETF J. Mrázek. Z této schůzky by měly vzejít konkrétní závěry a bude o nich pořízen 
zápis. 
 
Návrh schválen: 11-0-0 
 
Zapsal: J. Kranát, Zápis schválen: 11-0-0 



PŘÍLOHA Č. 1 
 
 

Podmínky přijímacího řízení v roce 2019/2020 

pro doktorské studijní programy na ETF 
 
Poznámka:  
Následující text se týká obou studijních programů (Filosofie a Teologie), ve SP Teologii pak všech 
tří oborů. Variace jsou pouze ve jménu oborového garanta (tj. předsedy oborové rady). 
 
 
Popis ověření a kritéria hodnocení 
 
Přijímací zkouška je jednokolová, ústní. 
 
Součásti, obsah a hodnocení přijímací zkoušky: 
 
1. Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce, při níž se hodnotí věcná a 
metodologická kvalita projektu, jeho inovativní potenciál a schopnost uchazeče vyložit a obhájit 
badatelský záměr. Část rozpravy se koná v cizím jazyce (angličtině, němčině či francouzštině, jazyk 
volí uchazeč). Podle zaměření projektu se ověřují také znalosti relevantních starověkých a 
světových jazyků (např. latina, řečtina, hebrejština, angličtina, němčina, francouzština). Komise 
uděluje 0–60 bodů. 
 
2. Ústní zkouška, při níž se posuzují znalosti a orientace v daném oboru v rozsahu státních 
závěrečných zkoušek magisterského studia (uchazeč předkládá seznam nejméně pěti titulů 
nastudované literatury). Komise uděluje 0–40 bodů. 
 
Bonifikace: Pokud student předem konzultoval návrh svého disertačního projektu s potenciálním 
školitelem, získal jeho doporučení projektu a jeho písemný souhlas s možným budoucím vedením, 
získává bonifikaci 10 bodů.  
 
Minimální bodová hranice pro přijetí: 75 bodů. 
 
Zvolené téma a výběr zamýšleného školitele uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné 
oborové rady. 
 
Předsedkyní oborové rady je prof. XY, kontakt: xy@etf.cuni.cz (+ doplníme dle oborů) 
 
Podmínky přijetí 
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky celkem získal minimálně 75 bodů a 
zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému 
předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení 
na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného 
počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. 
Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou 
formu studia. Přijat ke studiu může být pouze ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia 
předloží doklad o svém předchozím vzdělání.  

 
 



PŘÍLOHA č. 2 
 

Podněty PhDr. Bohumily Baštecké 
 
 

PODNĚTY PRO AKADEMICKÝ SENÁT – k 16. říjnu 2018 

Předkládá Bohumila Baštecká v dohodě s Ondřejem Fischerem, členem AS.  

 

1.  FAKULTNÍ BOHOSLUŽBY NĚKDY TÉŽ V SOBOTU 

Toto je nejstarší podnět a vzešel z teologického oboru Diakonika, kde většina studentů studuje 
kombinovaným způsobem, tedy o sobotách. Vnímají se jako málo propojení s fakultou a jejími 
teologickými zdroji (např. studentským farářem). Prosí, zda by se např. studentské bohoslužby 
nemohly odehrávat někdy též v sobotu. (Za sebe říkám, že by je možná nemusel dělat studentský 
farář, že by se i toto kouzlo nechtěného = požadavky na sobotu = dalo využít pro větší propojení a 
vzdělávání studentů evangelické teologie a dalších oborů.)  

 

2. KAVÁRNA MARATHON JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ  

Tohoto podnětu se týká korespondence níže. Vyplývá z ní, že chuť (a možná i vůle) zachovat 
kavárnu Marathon je mezi pedagogy přítomná. Asi se to netýká jen vnitřního života fakulty, mluvila 
jsem o věci též s farářem  našeho sboru, který vydechl: "Když už ne Marathon, tak co tedy pro 
diskuse a setkávání? Jircháře zmizely, a když zmizí Marathon -" 

Domníváme se, že kavárna by měla využívat fakultní zdroje a  že by měla mít jinou koncepci než 
doposud.  

Nabízí se kavárna:  

* jako místo setkávání s lidmi a knihami = koncept mezigenerační, s využitím přebytků, které 
knihovna má díky soukromým dárcům (pozůstalost atp.) (tady si dovoluji sahat do hájemství 
knihovny, proto píšu v kopii i panu řediteli) 

* jako místo setkávání studentů a učitelů = koncept mezigenerační, mezioborový, 
mezidenominační, s využitím učitelů jako dobrovolníků při obsluze, s využitím studentů a učitelů 
při tematických facilitovaných setkáních pro širokou veřejnost UK i obce - např. "mezioborové 
úterky"   

* jako místo spočinutí pro lidi, kteří se (v dané chvíli či situaci) cítí sami = koncept mezilidský, s 
nímž jsme se setkali na stáži v severských zemích - obsluha kromě kávy nabídne i rozhovor 

 

3. AUTOMATY NA KÁVU A BAGETY V DRUHÉM A TŘETÍM PATŘE   

Ve třetím patře nebylo při rekonstrukci pamatováno na kuchyňku, takže tam není možnost 
občerstvení, ač vzniklo pěkné respirium.  

V druhém patře kuchyňky jsou. Hlas obyvatel patra však zazněl, že by hned vznikla jiná nálada, 
kdyby se lidé, kteří v respiriu čekají, mohli občerstvit. (Čekají většinou na nějaký typ úředního 
jednání.) 



 

4. ZACHÁZENÍ S HROMADNÝMI E-MAILY STUDENTŮM (A VE VÝHLEDU TÉŽ 
S NÁSTĚNKAMI)  

Existuje cenzura, která rozhoduje, zda studenti hromadný e-mail ode mě (nebo někoho jiného), či 
nic. Nejsem proti cenzuře, nýbrž proti mocenskému/neprůhlednému zacházení s ní.  Tedy bych 
potřebovala vědět, zda existuje nějaký studentský průhledný konsensus a nějaká průhledná 
(společně vlastněná) pravidla v této oblasti.  

Např.: Chtějí studenti dostávat nabídky volných míst? Chtějí dostávat nabídky vzdělávání? Atd.  

Podobné otázky se týkají nástěnek – kde mají být a jaký obsah by na nich studenti uvítali. (To 
neřeším teď, měla bych ještě srozumitelně popsat průzkum, který jsem na toto téma provedla, a jeho 
výsledky. To ještě nemám – a čas nemám.) 

 

5. SEZENÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU A KONÁNÍ JINÝCH AKCÍ – JAK NA SOUBĚH  

Již dvakrát došlo k tomu, že kvůli zasedání Akademického senátu, které nebylo zaneseno do 
Kalendáře akcí, bylo třeba přesunout dlouho domluvené setkání učitelů. 

Chci proto poprosit, aby si někdo z AS vzal na starost důsledné zanesení termínů, kdy zasedá AS, 
do Kalendáře sdíleného na webu.  

 

Děkuji Vám.  

Bohumila Baštecká 

16. října 2018 

 


