
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
19. března 2019 

 
 
Přítomni:  J. Kranát (předseda), O. Fischer, O. Navrátilová, P. Sláma; 
  D. Cielontko (místopředseda), M. Béreš, L. Diopová, M. Marková, P. 
 Procházková, B. Roll 
 
Host:  Peter Korcsok (AS UK) 
Omluveni: P. Hošek, E. Křížová 
 
 
1. Legislativní návrhy L. Beneše 
 
Proděkan pro studium L. Beneš předložil AS dva legislativní návrhy (viz přílohu zápisu). 
AS oba návrhy krátce projednal a doporučil následující postup: 
 
1) Doplnit čl. 8, odst. 16 Studijního řádu UK o možnost uznání zkoušek z vyšších 
odborných škol by bylo vhodné a zřejmě i jednodušší řešení než stávající praxe rozdílových 
zkoušek. Právo navrhnout novelizaci vnitřního předpisu univerzity má však dle § 9 odst. 1 
písm. b) VŠ zákona rektor. Návrh tedy bude muset podat děkan ETF na rozšířeném kolegiu 
rektora, příp. proděkan pro studium přes prorektorku pro studium prof. M. Králíčkovou. 
 
Návrh: AS ETF považuje návrh na novelizaci Studijního řádu UK za vhodný a doporučuje 
vedení ETF, aby jej přes rektorát postoupilo k projednání AS UK. 
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
2) Doplnit Pravidla pro přiznávání stipendií na ETF o článek upravující přiznávání 
doktorandských stipendií by bylo vhodné. V zásadě se jedná pouze o kodifikaci stávající 
praxe, kdy bližší zásady určování výše doktorandského stipendia stanoví opatřením děkan. 
 
Návrh: AS ETF pověřuje O. Navrátilovou přípravou podkladů pro novelizaci Pravidel pro 
přiznávání stipendií na ETF pro příští jednání AS 14. 5. 2019.  
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
2. Projednání výstupů z hodnocení výuky na ETF v ZS 2018/19 
 
P. Sláma seznámil AS s obecným hodnocením výuky na ETF. Z následné diskuse vyplynulo 
několik podnětů: 
 
1) Už 25. 9. AS doporučil vedení ETF zvážit změnu pořádání intenzivních kurzů Ř/L/H. 
Pro intenzivní kurz latiny a hebrejštiny v jednom kalendářním roce nemají zaměstnaní 
studenti zpravidla dostatek dovolené. Jako možné řešení se nabízí redukce intenzivního 
kurzu latiny, příp. převedení její obsáhlejší výuky do PGS.  
(M. Béreš: Snad by šlo zvážit variantu Ř//H/L. Ale při takovém postupu je potřeba 
konstruovat prosemináře tak, aby proseminář z církevních dějin měl změnu v prerekvizitě 
Latina I anebo vůbec.) 
 
2) Na webu ETF se nachází Základní osnova studijního plánu prezenčního bc. studia ET 
2018/19. Zde jsou předměty vypsány po akademických rocích. Plán by však měl být členěn 



po semestrech. Pak by se nestalo, že v jednom semestru budou všechny semináře a v 
druhém žádný. 
 
3) Oproti jiným fakultám se příliš rychle uzavírá zápis předmětů. AS doporučuje zvážit 
možné odhlášení ze zapsaného předmětu během prvního týdne semestru. 
 
4) Špatná struktura prerekvizit a termínů (pro)seminářů (ZS/LS) způsobují nahromadění 
studijních povinností (souborných zkoušek) ve 3. ročníku studia. AS doporučuje, aby 
vedení ETF (studijní proděkan) zvážilo koordinaci vypisování (pro)seminářů. Měly by být 
vypisovány vyváženě mezi ZS/LS a s určitou pravidelností, aby bylo možno plánovat plnění 
studijních povinností alespoň na dva roky dopředu (tzn. kdo začíná s mgr. studiem v roce 
2018/19, měl by mít představu o uspořádání seminářů v roce 2019/20). 
 
5) Souborná zkouška z každé katedry by se měla vypsat řádně v SISu, i když nemusí byt 
zřejmé, že se někdo přihlásí.  
 
6) Každý kurz by měl mít řádně uvedený sylabus, povinnou literaturu, požadavky ke 
zkoušce, formu zkoušky a všechny náležitosti, které vnitřní řády UK vyžadují. V první řadě 
by mělo dojít k opravě u souborných zkoušek. 
 
7) Fakulta potřebuje lépe vypisovat volitelné předměty, studenti musejí dojíždět za 
zajímavými předměty na FF nebo HTF. 
 
Návrh: AS pověřuje předsedu projednáním těchto podnětů s vedením ETF (studijním 
proděkanem) a bude-li třeba, zvážit schůzku senátorů se studijním proděkanem ke 
konkrétním otázkám. – L. Beneš pozván na příští schůzi AS 28. 5. 
 
Návrh schválen: 10-0-0 (dorazili O. Fischer a B. Roll) 
 
3. Vyjádření k volbě studentského faráře 
 
Na AS se mailem obrátila Alice Pištorová ze Synodní rady ČCE a žádá vyjádření AS ke 
kandidatuře prof. Jana Štefana na volbě studentského faráře pro příští dva roky (od 1. 7. 
2019 do 30. 6. 2021) ve stejném rozsahu (30% pracovní úvazek).  
J. Kranát připomněl, že AS se k volbě J. Štefana vyjadřoval už minule (21. 2. 2017), při jeho 
první volbě 2012 se nevyjadřoval. M. Marková navrhla se na příštím zasedání AS 28. 5. 
zabývat obecnými principy výběru kandidáta na studentského faráře. L. Diopová navrhuje 
upřesnit povinnosti studentského faráře. 
 
Návrh: AS ETF podporuje kandidaturu prof. Štefana na studentského faráře pro příští dva 
roky (2019-2021). 
 
Návrh schválen: 8-0-2 (O. Navrátilová, M. Béreš)  
 
4. Návrhy M. Béreše  
 
M. Béreš předložil 1. 3. AS celkem sedm podnětů, jež byly projednány takto: 
 
1) M. Béreš navrhl podle čl. 3 Jednacího řádu AS ETF zřídit komisi pro rozvoj fakulty, 
jejímž úkolem by bylo shromažďování a příprava podnětů a návrhů pro jednání AS, 
zejména k organizačním, propagačním a rozvojovým záležitostem fakulty. Zápisy z jednání 
komise budou součástí zápisů z jednání AS, která příslušné podněty a návrhy projednají. 
 



Návrh: Komise pro rozvoj fakulty bude složena z těchto členů: 1) M. Béreš, 2) D. 
Cielontko, 3) L. Diopová, 4) O. Fischer, 5) P. Korcsok (MFF, extramurální člen), 6) J. 
Kranát, 7) P. Procházková, 8) P. Sláma, 9) J. Vorlová. Předseda komise bude zvolen na 
jejím prvním zasedání. 
 
Návrh schválen: 10-0-0 
 
2) Provozně-technický stav budovy ETF (stav toalet). – Již se objevily klíče na toaletách. 
Bude projednáno na komisi. 
 
3) Pronájem prostor bývalé kavárny Marathon. – Děkan informoval akad. obec 14. 3. 
mailem, že byla předběžně dohodnuta spolupráce s Diakonií ČCE o provozování prodejny 
rukodělného pečiva, event. polévek a kávy, po dokončení rekonstrukce fakulty v letech 
2020/21. Do té doby bude prostor využíván vědeckými pracovníky z KTF. 
 
4) Výzdoba a úklid sdílených prostor v budově ETF. – Bude projednáno na komisi. 
 
5) Systém podávání přihlášek ke studiu na ETF. – Bude projednáno na komisi. 
 
6) Způsob prezentace práce AS ETF a komunikace s akad. obcí.  
 
Návrh: P. Sláma navrhl zřídit klasickou nástěnku v prvním patře vedle vchodu do učebny 
C, na níž budou prezentovány základní informace a zápisy z AS. O nástěnku by se starali M. 
Béreš, L. Diopová a P. Procházková. 
 
Návrh schválen: 10-0-0 
 
7) Stručné zpravodajství zástupců ETF v AS UK. – M. Béreš informoval o účasti na 
Kulatém stole pro vědu na UK (vnitřní hodnocení kvality), o přípravě k založení 
studentského spolku na ETF (pracovní název „Chléb a víno“) a o plánované konferenci 
k 30. výročí 17. Listopadu pořádané studentským spolkem na PF UK. 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 10-0-0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA ZÁPISU 
 

AS ETF 
 
1) Uznávání studia z VOŠ – důležité pro spolupráci s VOŠ v rámci studia PSP. 
 
‐ v současnosti je umožněno uznávání splněných studijních povinností jen z jiných fakult UK, jiných 
VŠ nebo ze zahraničních VŠ. Zákon o VŠ však zmiňuje možnost uznání i z VOŠ. 
 
Odůvodnění: 
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, §68, odst. 1d) umožňuje uznávat splnění studijních 
povinností v rámci studia na VŠ i z vyšších odborných škol. 
Uznávání v oblasti studia sociální práce se nabízí, neboť studium v dané oblasti je standardizované, 
jedná se o přípravu na regulované povolání „sociální pracovník“. Proto i řada klíčových předmětů, 
množství praxí a příslušných supervizních seminářů odpovídá jak na ETF v bakalářském studijním 
programu Pastorační a sociální práce, tak na vyšších odborných školách s daným zaměřením 
Minimálním standardům vzdělávání v sociální oblasti, jak byly převzaty do Nařízení vlády č. 
275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství , část 24. „Sociální práce“ a na které 
odkazuje Metodika posuzování žádostí o akreditaci studijních programů opravňujících k výkonu 
regulovaného povolání ‐ sociální pracovník. Z toho důvodu řada studijních povinností, absolvovaná 
v oblasti studia sociální práce na vyšších odborných školách, možno uznat v rámci studia na VŠ.  
Specifickým přínosem studia na ETF UK je zaměření studia sociální práce pro oblast pastorační 
s komunitním a krizovým zaměřením. Pro řadu absolventů VOŠ se zaměřením na sociální práci je 
to důvod, proč chtějí pokračovat ve studiu na ETF, ale považovali by za zbytečné absolvování již tak 
standardizovaných předmětů pro oblast sociální práce. (???). 
 
 
Stávající znění SZŘ UK, čl. 8, odst. 16 s vloženým navrhovaným doplňkem: 
„16. Student může požádat o uznání splnění kontroly studia předmětu. Děkan může takové žádosti 
vyhovět, pokud byla obdobná studijní povinnost splněna na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v 
České republice anebo v zahraničí, případně na vyšší odborné škole, jestliže od splnění obdobné 
studijní povinnosti neuplynulo ke dni podání žádosti více než deset let.“ 
 
 
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách) 
 
§ 68 
(1) Vysoká škola rozhoduje o právech a povinnostech studenta ve věci 
a) povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, pokud takovou možnost připouští studijní 
a zkušební řád, 
b) povolení opakovat část studia uvedenou v § 52 odst. 1, pokud takovou možnost připouští 
studijní a zkušební řád, 
c) přerušení studia, 
d) uznání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností a předepsání rozdílových zkoušek, 
včetně uznání zkoušek vykonaných v rámci studia ve studijním programu uskutečňovaném 
vysokou školou nebo fakultou a uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností nebo předmětů 
nebo jiných ucelených částí studia absolvovaných v rámci studia v akreditovaném vzdělávacím 
programu na vyšší odborné škole… 



 
 
2) Pravidla pro přiznávání stipendií na ETF 
Pracovníky RUK nám byla doporučena změna našich pravidel s ohledem na skutečnost, že nijak 
nezmiňují stipendia doktorandská. Změnil se Stipendijní řád UK, který jasně stanovuje dle čl. 12 
odst. 2 Stipendijního řádu UK: "Rozmezí výše doktorandského stipendia činí 10.500 až 25.000 Kč 
měsíčně. Konkrétní výši stanoví v rámci tohoto rozmezí, v souladu s vnitřním předpisem fakulty 
podle čl. 4 odst. 2 a po vyjádření akademického senátu fakulty děkan. 
 
Bylo nám doporučeno, abychom pravidla upravili co nejobecněji, například po vzoru FF UK, kde je 
řečeno v čl. 8 (nalá čísla jsou odkazy k jednotlivým předpisům): 
 
1. Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia13 přihlédne k 
výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů v prezenční formě doktorského 
studijního programu.  

2. Bližší zásady určování výše doktorandského stipendia v závislosti na plnění povinností podle 
individuálního studijního plánu14 může stanovit opatření děkana, ke kterému se vyjadřuje Akademický 
senát fakulty, jímž se stanoví zásady hodnocení plnění individuálního studijního plánu.15  

3. Další stipendium k pokrytí výdajů na pojistné zdravotního pojištění podle zvláštního právního 
předpisu16 se studentům doktorských studijních programů na fakultě nepřiznává.17  

 
Osobně bych doporučil projít Pravidla pro přiznávání stipendií – třeba podle vzoru FF – abychom 
tyto změny zaznamenali při jednom novelizačním procesu. 
 
Zde odkaz na Pravidla FF UK: https://www.ff.cuni.cz/wp‐
content/uploads/2009/08/Pravidla_pro_p%C5%99izn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_stipendi%C3%
AD_2‐6‐2017‐final‐web.pdf. 
 
 
L.Beneš, 14.5.2018 

 


