
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
17. září 2019 

 
 
Přítomni:  J. Kranát (předseda), O. Fischer, O. Navrátilová, P. Sláma; 
  D. Cielontko (místopředseda), L. Diopová, P. Procházková, B. Roll  
 
Host:  M. Prudký (proděkan pro vědu) 
 
Omluveni: P. Hošek, E. Křížová, M. Marková 
Nepřítomni: M. Béreš 
 
 
1. Kontrola usnesení ke studijní oblasti z 28. 5. 2019 
 
Studijní proděkan L. Beneš informoval písemně AS o tom, nakolik se podařilo naplnit 
usnesení z minulého zasedání AS pro studijní oblast. Jeho dopis je Přílohou č. 1 tohoto 
zápisu. 
 
D. Cielontko ocenil vstřícnost vedení i vyučujících v otázce organizace intenzivních 
jazykových kursů (dále IJK). Zároveň vyjádřil politování, že se zatím nepodařilo přesunout 
IJK latiny na konec 3. semestru studia, což by řešilo problémy s vybíráním dovolené u 
studentů kombinovaného studia. Z následné diskuse vzešel návrh, aby tato problematika 
byla znovu projednána v rámci příprav nové akreditace studijního programu ET do konce 
roku 2019 a to na samostatné schůzce senátorů se všemi odpovědnými osobami, zejm. 
garantem studijního programu (J. Mrázek) a vyučujícími (M. Přecechtělová, P. Sláma). AS 
se podle § 27 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ vyjadřuje k návrhům studijních programů na 
fakultě, schvaluje je vědecká rada. 
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
2. Schválení podmínek přijímacího řízení na akad. rok 2020/21 
 
Proděkan L. Beneš zaslal AS návrh Podmínek přijímacího řízení na rok 2020/21 a 
konstatoval, že podmínky zůstávají oproti stávajícímu roku beze změny. Návrh je Přílohou 
č. 2 tohoto zápisu. AS se podle § 27 odst. 1 písm. e) schvaluje podmínky pro přijetí ke 
studiu. Po krátké diskusi byl tento návrh schválen. 
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
3. Schválení podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních 
programu na akad. rok 2020/21 
 
Proděkan M. Prudký předložil AS návrh Podmínek přijímacího řízení do PGS na rok 
2020/21. Jedná se jako v minulosti o 4 studijní programy ve variantách 
prezenční/kombinovaný, český/anglický. Oproti minulým letem by měl být vyhlášen ještě 
2. termín přijímacího řízení. Běžně se přihlášky k PGS podávají do konce dubna, nyní by 
bylo možno podat přihlášky v druhém kole ještě do konce července. 
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
 
 



4. Vyjádření k doktorandským stipendiím na akad. rok 2019/20 
 
Konkrétní výši doktorandských stipendií stanoví v rozmezí daném Stipendijním řádem UK 
po vyjádření akademického senátu fakulty děkan (Stipendijní řád UK čl. 12 odst 2). Děkan 
J. Mrázek předložil AS návrh doktorandských stipendií v této výši: 
 
1. ročník  12 500,- Kč 
2.-3. ročník  hodnocení (2018/19) "B" - 12 500,- Kč,  
  "A" - 14 500,- Kč 
4. ročník "B" - 14 500,- Kč 
  "A" - 17 500,- Kč  
 
AS návrh projednal a vzal na vědomí: 8-0-0 
 
5. Vyjádření ke Koncepci práce studentského faráře 
 
Na minulém zasedání 28. 5. ustavil AS komisi k posouzení Koncepce práce studentského 
faráře, již přijalo kolegium děkana 22. 1. 2019 (dokument je přílohou minulého zápisu). O. 
Fischer sdělil, že komise s povděkem konstatuje, že takovýto dokument vznikl, a nemá k 
němu dalších připomínek. 
 
6. Jmenování zástupců ETF pro Gaudeamus 
 
Na AS se obrátil mgr. Miroslav Čermák z odboru vnějších vztahů RUK se žádostí o 
jmenování dvou studentských zástupců na veletrhu Gaudeamus v Brně 22.-25. 10. 2019. J. 
Kranát navrhl, aby ETF reprezentovaly L. Diopová (ET) a P. Procházková (PSP). 
 
Návrh schválen: 7-0-1 (Diopová) 
 
AS pověřil svého předsedu, aby o jmenování informoval M. Čermáka z RUK a PR 
pracovníka O. Lukáše. 
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
7. Stanovení řádných termínů zasedání AS 
 
V novém AR bude AS zasedat v těchto termínech: 3. 12., 14. 1., 10. 3., 12. 5. a 15. 9. 
 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 8-0-0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA  Č. 1 
Dopis proděkana L. Beneše  

 
Praha 14. 9. 2019 

 
Vážený pane předsedo AS ETF, 
 
posílám několik informací k bodu 1 programu zasedání AS ETF, neboť byly úkolem hlavně pro mě. Prosím, 
případně je tlumoč. Vzhledem k probíhajícím státnicím se zřejmě nebudu moci účastnit schůze senátu. 
Děkuji za pochopení. 
 
1) Ad "Pořádání intenzivních kurzů Ř/L/H..." - V této věci jsme jednali jak s příslušnými vyučujícími, tak 
garantem oboru, kterým jediným přísluší realizovat podobné změny. 
Kurz řečtiny v zásadě probíhá dva týdny, pak existuje zaběhaná možnost účastnit se výuky o dalších 
sobotách (viz Harmonogram AR), případně individuálně. 
Kurz hebrejštiny - letos poprvé povinné 2 týdny, pak je možnost alternativního způsobu; zprávu by podal P. 
Sláma.  
Latina se nemění. 
Budiž řečeno, že do cca konce kalendářního roku 2019 je třeba připravit novou akreditaci všech dosud 
neakreditovaných oborů. Je tedy možnost změnit strukturu Evangelické teologie. Kompetentní v této věci je 
garant oboru. 
 
2) „Lepším uspořádáním osnovy studijního plánu ET (např. předměty vypsat po semestrech, nikoli 
po akademických rocích) zabránit vzájemné kolizi předmětů, zejména seminářů….“ 
To je vskutku obtížný úkol, neboť podle pravidel studijního plánu a logiky výuky je mezi povinnými 
předměty pro každý předmět povinná přednáška a (pro)seminář. Tudíž je snahou vyučujících nejprve vyložit 
látku, pak procvičit v (pro)semináři. Nicméně se podařilo (pro)semináře uspořádat tak, že je možno 
v každém semestru absolvovat čtyři, některé jsou v nabídce jak pro ZS tak LS, tedy zdvojené. Pouze u 
navazujícího magisterského studia EvT je v LS o jeden seminář více vzhledem k tomu, že je pro navazující 
magisterské studium počítáno s devíti povinnými semináři.  
 
3) „M. Béreš postrádá celofakultní rozvrh výuky v přehledné jednostránkové (papírové 
nebo alespoň pdf) formě… 
Žel, toto se nepodařilo zajistit. Přes rozmanité pokusy a dotazy se nepodařilo zjistit, jak by takový rozvrh šlo 
vyrobit. SIS toto (zatím) opravdu neumožňuje.   
 
4) Domnívám se, že bylo vysvětleno v rámci AS. 
 
5) Body 5-6 byly předneseny na výjezdním zasedání, jak žádalo usnesení AS. Zda byly vypsány všechny 
termíny zkoušek, jak mají být, jsem osobně nekontroloval u každé katedry, jen namátkově. Obvykle se 
problémy s termíny a počtem míst u zkoušek dozvím od studentů rychle a není problém tuto věc vyřešit. Je 
však pravdou, že učitelé si stěžují na opačnou věc – studenti se bez omluvy nedostaví. Obzvláště palčivý je 
tento termín u státnic, kdy celé komise pak čekají, kdo dorazí. Například do jedné komise místo 4 studentů 
dorazil jen jeden.  
 
6) „Každý kurz by měl mít řádně uvedený sylabus, povinnou literaturu, požadavky ke 
zkoušce, formu zkoušky a všechny náležitosti, které vnitřní řády UK vyžadují….“ Všem vyučujícím byl 
zaslán 2x mail s žádostí o doplnění, o věci se hovořilo na výjezdním zasedání. Termín je do konce září 
(uznávám, že pro zápisy je to pozdě, ale z hlediska kontroly ze strany rektorátu je to datum, které nám bylo 
uloženo. V každém případě se na úkolu pracuje. 
 
7) Vypisování volitelných předmětů, zejména pro PSP. Uznávám, že toto je stálá bolest, zejména pro 
kombinované studium. Na rozšiřování nabídky jsme rovněž apelovali na výjezdním zasedání.  
Jsme menší fakulta (vlastně nejmenší) a převážnou část výuk konáme v módu prezenčním a kombinovaném. 
Což je dvojnásobek práce, někdy poměrně náročné. Kombinované studium neznamená „o něco zkrátit“ 
výuku prezenční, ale často vytvořit nový kurz. Tudíž mnohdy nezbývají síly a čas pro vypisování dalších 
kurzů. 



Je však možno zapisovat kurzy jak na naší fakultě, tak na jiných fakultách či VŠ. Na naší fakultě existuje 
celá řada distančních kurzů (kód obsahuje písmeno „D“), ale pro obor PSP existuje také možnost využít 
nabídky volitelných kurzů Jaboku: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-521-version1-
volitelne_predmety_psp_jabok_zs019.xlsx  
 
8) A poslední věc – byl vytvořen malý a neohrabaný manuál pro studenty s informacemi o struktuře studia, 
základních dokumentech, návodem na zápis atd. postupně také vzniká sbírká návodů na užívání SIS pro 
vyučující (vše k nalezení zde: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-734.html 
 
Děkuji Vám za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
Ladislav Beneš, Dr. 
Proděkan UK ETF pro studijní záležitosti 
 
 

PŘÍLOHA Č. 2 
Podmínky přijímacího řízení na AR 2020/21 

 
Akademický senát UK ETF 
 
Věc: Podmínky přijímacího řízení ke studiu pro AR 2020/21 
 
 
Vážený akademický senáte Evangelické teologické fakulty UK, 
 
obracím  se na Vás  s žádostí o  schválení podmínek přijímání ke  studiu na UK ETF v akademickém 
roce  2019/20  na  základě  čl.  3,  odst.  3  Řádu  o  přijímacím  řízení  pro  uchazeče  UK 
(https://www.cuni.cz/UK‐8919.html). 
 
 
V AR 2020/21 hodláme otevřít následující bakalářské a navazující magisterské studijní programy: 
 

Program Typ studia Forma 
Evangelická teologie bakalářské prezenční i kombinovaná 
Teologie křesťanských tradic bakalářské prezenční 
Pastorační a sociální práce bakalářské prezenční i kombinovaná 
Evangelická teologie navazující magisterské prezenční i kombinovaná 
Evangelická teologie 
v angličtině 

navazující magisterské prezenční 

Komunitní a krizová pastorační 
práce – diakonika 

navazující magisterské prezenční i kombinovaná 

Teologie – spiritualita – etika  navazující magisterské prezenční 
 
Navrhujeme, aby přijímací zkoušky zůstaly v podobě, jak je schválil AS ETF již pro AR 2019/20. 
Obecně se tak přijímací zkoušky do všech studijních programů skládají z jednoho či dvou písemných 
testů a z ústního pohovoru, který by měl uchazeče více motivovat ke studiu. U navazujícího 
magisterského programu EvT jde rovněž o ověření specifických předpokladů pro studium, pokud 
nejde o absolventy bakalářského programu EvT, kteří mohou požádat o prominutí přijímacích 
zkoušek. 



Podoba jednotlivých přijímacích zkoušek a podmínek přijetí jsou v příloze. Podmínky pro 
kombinovanou formu studia jsou zcela totožné jako pro formu prezenční. Základní termíny, které se 
týkají přijímacích zkoušek, a výše poplatků jsou dány opatřením rektora. Všechny podmínky byly již 
kontrolovány rektorátem.  
 
V Praze 11. 9. 2019 
 

Ladislav Beneš, Dr. 
proděkan UK ETF pro studijní záležitosti 


