
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
28. května 2019 

 
 
Přítomni:  J. Kranát (předseda), O. Fischer, P. Hošek, E. Křížová, O. Navrátilová, P. 

Sláma; 
  D. Cielontko (místopředseda), M. Béreš, L. Diopová, M. Marková 
 
Host:  E. Svobodová (tajemnice ETF), L. Beneš (proděkan pro studium) 
Omluveni: B. Roll, P. Procházková 
 
1. Projednání podnětů AS k organizaci studia 
 
AS na minulém zasedání formuloval několik podnětů k organizaci studia vzešlých 
z evaluace zimního semestru (viz zápis z 19. 3.) a požádal studijního proděkana L. Beneše, 
aby je s AS prodiskutoval. 
 
1) Pořádání intenzivních kurzů Ř/L/H. Pro intenzivní kurz latiny a hebrejštiny v jednom 
kalendářním roce nemají zaměstnaní studenti (kombinované studium) zpravidla dostatek 
dovolené. Po delší rozpravě D. Cielontko podal návrh:  
 
Návrh č. 1: AS žádá vedení ETF, aby intenzivní kurz latiny byl přesunut na konec 3. 
semestru (tj. cca měsíc únor 3. kalendářního roku studia). 
 
Návrh schválen: 10-0-0 
 
2) Lepším uspořádáním osnovy studijního plánu ET (např. předměty vypsat po 
semestrech, nikoli po akademických rocích) zabránit vzájemné kolizi předmětů, zejména 
seminářů. – L. Beneš odpověděl, že úsekem studia jsou ročníky a lze nanejvýš apelovat na 
garanta oboru (J. Mrázek), aby ohlídal vyváženost předmětů mezi semestry. 
 
Návrh č. 2: AS pověřuje svého předsedu, aby požádal garanta oboru ET J. Mrázka o 
dohled nad vyvážeností výuky mezi semestry. 
 
Návrh schválen: 10-0-0 
 
2a) M. Béreš postrádá celofakultní rozvrh výuky v přehledné jednostránkové (papírové 
nebo alespoň pdf) formě. – L. Beneš odpověděl, že SIS bohužel tuto formu rozvrhu neumí 
vytvořit. Během roku navíc dochází k řadě změn, které by někdo musel do tohoto rozvrhu 
stále zanášet. Je ale možné vyhotovit takovýto rozvrh alespoň pro účel zápisu do studia. 
 
Návrh č. 3: AS žádá studijního proděkana, aby zajistil rozvrh v této podobě (pdf) alespoň 
pro začátek akademického roku k zápisu do studia. 
 
Návrh schválen: 10-0-0 
 
3) Možnost odhlášení zapsaného předmětu během prvního týdne výuky. – L. Beneš 
informoval AS, že zápis do studia končí 30. září a zapsaní studenti pak již bohužel 
nemohou zápisy měnit, SIS to nedovolí (vyjma zahraniční studenty a studenty mimo ETF). 
V únoru však bývá SIS na 14 dní otevřen, což v zásadě řeší tento problém. 
 
 



4) Výhled vypisování předmětů na 2 roky dopředu. – Nelze provést v SISu ani s ohledem 
na vyučující (zahraniční cesty apod.). Částečně by tento problém řešil dohled nad 
vyvážeností výuky mezi semestry podle přijatého návrhu č. 2.    
 
5) Souborná zkouška z každé katedry by se měla vypsat řádně v SISu, i když nemusí být 
zřejmé, že se někdo přihlásí. – Katedry jsou povinny termíny vypisovat dle čl. 8 odst. 12 
Studijního a zkušebního řádu UK („Fakulta je povinna vypisovat termíny pro plnění 
kontrol studia předmětů včas a rovnoměrně. Kapacita zkušebních termínů musí nejméně o 
30 % převyšovat počet studentů, kteří mají být vyzkoušeni.“). 
 
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. 
 
Návrh č. 4: AS žádá studijního proděkana a svého předsedu, aby body 5) a 6) znovu 
připomněli vyučujícím na výjezdním zasedání ETF 14.–16. 6. v Daňkovicích. 
 
Návrh schválen: 10-0-0 
 
7) Vypisování více volitelných předmětů. – Tato připomínka se týkala zejména PSP. E. 
Křížová odpověděla, že je vypisováno tolik předmětů, kolik dovoluje stávající počet úvazků 
na oboru PSP a limitovaný počet externistů. Katedra PSP situaci aktivně řeší a od příštího 
ak. roku domluvila nové volitelné předměty (4 kurzy pro 3., event. 2. ročník). Současně se 
zvyšuje zátěž všech pracovníků interních i externích kvůli navýšení požadavku učit 80 
hodin v semestru kombi studia, kterému se E. Křížová snažila také vyhovět.Katedra PSP 
nemá nic proti tomu, aby si studenti ETF vypisovali též volitelné předměty na jiných 
fakultách UK. 
 
2. Podněty M. Béreše 
 
1) M. Béreš se dotázal, zda se kursů v Chotěboři mohou zúčastnit i studenti PSP. – P. Sláma 
odpověděl, že stačí se zapsat. Jako organizátor už na letošní kurs připravuje program 
s ohledem na PSP. Pro studenty PSP platí stejné zvýhodněné podmínky jako pro jiné 
studenty ETF. 
 
2) M. Béreš informoval, že do legislativní a studijní komise AS UK postoupí návrh na 
novelizaci Studijního a zkušebního řádu UK iniciovaný ETF („uznávání zkoušek z VOŠ“). 
Návrh sice předkládá J. M. pan rektor, ale bylo by dobré, kdyby se jednání zúčastnil i 
někdo za ETF. J. Kranát přislíbil účast, nakolik bude v jeho časových možnostech, ale 
navrhl, aby se zúčastnil i někdo, kdo se v problému vyzná a bude schopen zodpovědět 
případné námitky (nejlépe studijní proděkan L. Beneš).   
 
3. Schválení „rozpočtu“ ETF na rok 2019 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. d) Statutu ETF schvaluje AS rozvahu příjmů a výdajů fakulty 
(„rozpočet“). Děkan předložil AS vyrovnaný „rozpočet“ ve výši 61 065 000 Kč. Oproti roku 
2018 došlo k poklesu očekávaných příjmů o cca 12 mil. Kč. Tajemnice E. Svobodová 
vysvětlila tento pokles zejména ukončením činnosti Centra excelence („Dotace 
spoluřešitelé GAČR“). 
 
Návrh č. 5: AS schvaluje rozvahu příjmů a výdajů ETF na rok 2019. 
 
Návrh schválen: 9-0-1 (Béreš) 



4. Schválení výročních zpráv 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. e) Statutu ETF schvaluje AS výroční zprávu o činnosti a výroční 
zprávu o hospodaření fakulty. Děkan předložil AS obě zprávy. 
 
Návrh č. 6: AS schvaluje Výroční zprávu o činnosti ETF a Výroční zprávu o hospodaření 
ETF za rok 2018. 
 
Návrh schválen: 10-0-0 
 
5. Vyjádření k volbě studentského faráře 
 
Na žádost Synodní rady Českobratrské církve evangelické vyjádřil AS 19. 3. podporu 
kandidátovi na studentského faráře prof. Janu Štefanovi 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 vznesla dotaz, zda a příp. jakou formou je AS oprávněn doporučovat synodu 
kandidáty na studentského faráře. Rozproudila se diskuse, v níž se vyhranily v zásadě dva 
protikladné názory – AS by nejlépe neměl zasahovat do záležitostí církve a AS se na 
požádání může k této záležitosti vyjádřit jako představitel celé akademické obce, jíž slouží i 
studentský farář.  
P. Sláma navrhl, aby AS vyjasnil, jaké požadavky akademická obec na studentského faráře 
má. O. Navrátilová připomněla, že kolegium děkana se již 22. 1. 2019 koncepcí práce 
studentského faráře zabývalo. Její zpracování je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
Návrh č. 7: AS ustavuje podle čl. 3 Jednacího řádu komisi, která posoudí případné 
připomínky ke Koncepci práce studentského faráře zaslané kolegiem děkana na zasedání 
AS ETF 17. 9. Členy komise jsou P. Sláma (předseda), O. Fischer, L. Diopová a M. Béreš. 
 
Návrh schválen: 8-0-2 (Kranát, Navrátilová) 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 8-0-2 (Béreš, Hošek) 
 
 
 
 

PŘÍLOHA Č. 1 
 
 

Koncepce práce studentského faráře/farářky UK ETF 
(předpokládaný úvazek: 1,0) 
 
A. Oblast vzdělávání 
Směrem ke studentům: SF orientuje studenty na budoucí povolání, je spojovacím článkem mezi 
univerzitou a církví.  
 
 pořádání min. 1 kurzu za AR v rámci běžné výuky, zpravidla ve spolupráci s katedrou PT, který bude přibližovat a 

reflektovat kazatelskou práci; případně pořádání dalších výukových akcí (exkurze apod.) 
 pěstování kontaktů s církví (potažmo s církvemi), Diakonií, školami, státním sektorem apod. 
 prostředkování či vedení dalších aktivit vhodných pro uplatnění absolventů (hudba, osobnostní rozvoj, komunitní 

práce, psychologie, pedagogické minimum, nejrůznější praxe atd.) 



 zastupování ČCE a prezentace jejích akcí na fakultě; kontakt s vedením církve, přehled o seznamu bohoslovců, 
součinnost při vyhodnocování praxí; spolupráce s komisí pro vikariát 

 pořádání akcí na fakultě pro širší veřejnost/studenty ostatních fakult (přednášky, rozhovory, besedy atd.); spolupráce 
s PR pracovníkem fakulty 

 
 
B. Oblast pastorace a bohoslužeb 
Směrem k fakultě: Pro fakultu SF připravuje bohoslužebné a další obdobné akce a poskytuje 
pastorační péči. 
 
 pořádání (zpravidla každotýdenních) bohoslužeb na fakultě, aktivní zapojení studentů do organizace a přípravy, 

spolupráce na přípravě bohoslužeb s vedoucími a studenty homiletického a liturgického semináře i se studenty 
dalších oborů (vč. studentů kombinovaného studia a zahraničních studentů)  

 pořádání dalších „sborotvorných“ akcí na fakultě (fakultní výlet/y) 
 spolupráce na organizaci bohoslužeb u Martina ve zdi, přesah k pražskému evangelickému studentstvu; pořádání, 

spolupořádání či účast na bohoslužbách k významným událostem VŠ života (Palachův týden, 17. listopad, 
ekumenické bohoslužby v rámci Týdne modliteb aj.) a povzbuzování studentů k účasti na těchto akcích 

 pastorační hodiny  
 
 
C. Oblast vnitřní i vnější ekumény 
Směrem ke kolegům: SF udržuje kontakty ke kolegům z církve i ke kolegům na jiných fakultách. 
 
 kontakty s ostatními studentskými faráři a teol. fakultami na této úrovni, vzájemná výměna na kazatelnách 
 kontakty s pražskými i mimopražskými kolegy na sborech, zejména s pražským farářem pro mládež, vzájemná 

výměna na kazatelnách 
 účast na pastorálkách pražského seniorátu 
 
 
D. Požadované schopnosti a kvalifikace: 
 ordinovaný farář/farářka 
 předchozí praxe na sboru 
 1 cizí jazyk aktivně 
 aktivní užívání soc. sítí (a práce s PC obecně) 
 vlastní studijní zájem o konkrétní téma z oblasti praktické teologie (vlastní další vzdělávání) 
 
Fakulta preferuje, také vzhledem k celému úvazku, aby SF byl/a farář/ka s akademickým přesahem 
(nikoli obráceně). 

 


