
ZÁPISY AS ETF UK  
2005 

 
16. února 2005 

 
Přítomni: senátorka Z. Kolářová, senátoři P. Hošek, P. Keřkovský, J. Murín, A. Šůra, O. 
Macek 
Omluveni: senátorka I. Noble, senátoři J. Kranát, P. Moreé, D. Coufal 
Hosté: Ing. Dočkal, tajemník fakulty P. Brodský, děkan P. Filipi 
 
1. Před senát předstoupil Ing. Dočkal a vyjádřil se k materiálu Změna složení předmětů 
bakalářských zkoušek oboru PSP.  

a/ odmítá osobní důvody  
b/ vedení JABOKU a PSP nesmetlo ze stolu studentské připomínky.  
c/ změna byla iniciována studenty - pro budoucí uplatnění je prý vhodná státnice z 

pedagogiky.  
d/ pedagogika je důležitá pro JABOK; 2 státnice z teologie podle ing. Dočkala nejsou 

potřebné, postačí 1 státnice jako průřez teologií a filozofií  
e/ vědecká rada musí návrh schválit 

 
Šůra: namítá, zda je vhodné měnit zkoušky, jestliže se program studia nemění. 
Dočkal: pedagogika je důležitá pro uplatnění 
Kolářová: namítá, že studenstvo tyhle změny neiniciovalo. Namítá, že vyučující 
přizpůsobovali obsah předmětů skutečnosti, jestli je předmět součástí bakalářské zkoušky, 
nebo ne. 
Dočkal: mají rok na přípravu 
Macek: Proč je připojena filozofie? Je možný kompromis: termín změny bak. zkoušek 
posunout do roku 2007? 
Dočkal: Ad 1. lépe odpovídá profilu studenta. Ad 2. Týká se to minima lidí, mají rok na 
přípravu. Strukturu zkoušek musí schválit vědecká rada. 
Šůra: Kolika lidí se to dotkne? 
Kolářová: Chce, aby nové bak. zk. se týkaly pouze nově přijímaných studentů. 
Hošek: Nehodnotíme obsah změny, neboť to není v naší kompetenci ani kvalifikaci. Do jaké 
míry lze aplikovat změny na stávající studenty. Nemění se program, ale důrazy vyučujících a 
studentů. Jsou změny tak rozsáhlé, že je lépe počkat na nově nastoupivší studenty? 
Kolářová: Změny jsou podstatné. 
Dočkal: Změny nejsou velké. 
Šůra: Vidí rozdíl mezi biblickou a morální teologií a teologií a filozofií! Pokud rozdíl není 
jenom v názvu. 
Dočkal: Kompromis už byl, termín byl posunut na 2006. 
Macek: Co kdyby byli dodatečně vyhlášeny opakovací kurzy nebo doplňovací kurzy? 
Dočkal: Podle zájmu studentů. 
Pro Dočkala je celá změna jenom formální změnou výstupu. 
Šůra: Pedagogika nedává základ jako pedagogické minimum. 
Dočkal: Ale má smysl formálního rázu. 
Šůra: Je možné držet po určitou dobu dvojí formu zkoušek. 
Dočkal: Teoreticky ano, ale není to systémové. 
 
Bouřlivá diskuse pokračuje i po odchodu ing. Dočkala. 
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Senát byl interpelován ohledně změny složení bakalářských zkoušek na PSP. Po seznámení se 
se stanoviskem  koordinátora programu PSP ing. J. Dočkala a studentů PSP senát doporučuje 
následující: 

A. Mělo-li by dojít k této změně v roce 2006, považujeme za nezbytné otevřít pro 
studenty, kterých se to týká, přípravný seminář kompenzující rozdíly ve výuce vzhledem k 
původnímu složení bak. zkoušek oboru PSP. 

B. Nicméně se domníváme, že je v souladu s dobrými mravy, aby stávající studenti 
ukončili studium bak. zkouškami v jejich původním složení a navrhovaná změna platila až 
pro studenty přijímané pro AR 2005/06.  
6-0-0 
 
2. Senát vysílá senátora O. Macka do komise, která bude posuzovat přihlášky do II. kola 
výběrového řízení o stipendia do zahraničí v AR 2005/2006. 
6-0-0 
 
3. Senát bere na vědomí zprávu senátní komise pro úpravu kaple a podporuje její závěry. (viz 
zprávu) 
6-0-0 
 
4. Tajemník fakulty P. Brodský přednesl senátu rozpočet fakulty pro rok 2005. S výsledky 
hospodaření za rok 2004 bude senát seznámen na příštím zasedání. 
 
Děkan přednesl pár poznámek k specifikům hospodaření fakulty (knihovna, nájemné za 
budovu atd.). 
 
Senát schvaluje rozpočet pro příští rok. Zároveň žádá tajemníka fakulty, aby napříště 
podklady k rozpočtu poskytoval AS ETF UK s dostatečným předstihem a výkladem. 
6-0-0 
 
5. Děkan předstoupil před senát s následujícími body: 

A. fakulta dostala Výzkumní záměr pro roky 2005-2009, z požadovaných prostředků 
dostaneme ETF UK 90 % (kategorie B) - značný úspěch. Je však vyžadována zvýšená kázeň 
při plnění VZ. Požadavky na doktorská práce, témata diplomových práci atd. 

B. statutární dokumenty:  
- Stipendijní řád dokončen, mění se však stipendijní řád UK – nová položka: stipendiu na 
ubytování. Návrh fakultního stipendijního řádu se prozatím stahuje na dopracování. 
- Studijní a zkušební řád – revize, zároveň se pracuje na novele stipendijního a zkušebního 
řádu UK - zapracování kreditového systému; čekáme na univerzitní novelu. 

C. diskuse o restrukturalizaci fakulty ve smyslu boloňského procesu. Děkan chce 
zapojit do diskuse studenty fakulty. 

 
4. 1. 2005 první kolo rozhovorů  
Další porada, na kterou jsme srdečně zváni bude: 15. 3. 2005 

 
D. Proběhla kontrola akreditace. Vládni komise. 
E. Heidelberská univerzita nabízí spolupráci na navazujícím magisterském programu v 

oboru diakonika.  
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Poté následovala dlouhá a pro senát velice přínosná diskuse o bak. zkouškách na PSP, o 
spolupráci s univerzitou v Heidelberku a o budoucnosti fakulty. Pokles zájmů uchazečů vidí 
děkan ve více faktorech (vznik FHS, konsolidace KTF apod.). 
 
6. Senát schvaluje změnu struktury programu doktorského studia evangelická teologie. 
6-0-0 
 
7. Zápis schválen. 
6-0-0 
 

zapsal J. Murín, O. Macek 

 3



Zápis z jednání komise AS ETF UK pro úpravu kaple 
 

20. ledna 2005 se ve 13. hodin sešla komise pro úpravu kaple AS ETF UK.  
Komise si přizvala ke svému jednání tyto poradce: prof. dr. P. Filipi, ing. P. Hradílek, 

dr. L. Beneš a studentský farář J. Weinfurter. 
 
Po dlouhé diskusi se komise shodla na těchto bodech: 
1. Kaple by měla být upravena jako prostor multifunkční s přednostním liturgickým využitím. 
(Vedle bohoslužeb a společných modliteb by se zde mohly konat i organizované besedy, 
přednášky hostů, malé koncerty apod.) 
2. Měla by být zachována centralita prostoru. Ke kapli doporučujeme připojit uzamykatelnou 
předsíňku, do které by byly přesunuty zpěvníky a ve které by byly umístěny věšáky. K této 
předsíňce by měla být připojena malá kuchyňka. 
3. Liturgický prostor by měl mít kruhové komuniální uspořádání, v jehož středu by byl stůl 
Páně. 
4. Doporučujeme studentskému faráři, aby vedl jednání s architekty ohledně konečného 
architektonického návrhu. Doporučujeme obrátit se na ty, kteří s námi již spolupracovali a 
případně na další, kteří již mají zkušenost s řešením liturgického prostoru. (L. Beneš a O. 
Macek doporučili obrátit se na H. Härtela, autora dejvické modlitebny ČCE.) 
5. Zároveň by se měl studentský farář obrátit na děkana fakulty a tajemníka fakulty a ve 
spolupráci s nimi na organizace, které by na úpravu kaple mohly přispět (církve, jejichž 
bohoslovci studují na ETF UK, universitu a další). 
 

I. Noble a O. Macek 
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6. dubna 2005 
 
Přítomni: J. Kranát, P. Hošek, P. Keřkovský, Z. Kolářová, O. Macek, I. Noble, P. Morée 
(odešel po čase), J. Murín 
Omluveni: A. Šůra, D. Coufal 
Host: Z. Nidlová 
 
1. Na svém příštím zasedání bude AS ETF UK schvalovat Výroční zprávu fakulty. 
 
2. Minulý pátek schválil AS UK novelu Studijního a zkušebního řádu – tj. také nás čeká 
novela řádů ETF 

- k jednání bude přizván proděkan pro studium doc. J. Halama 
- řád umožňuje zavést vše až od nového prvního ročníku – k tomu se senát přiklání 

8-0-0 
 

- komise pro přípravu řádu zasedne 26. dubna 2005 v 17. hodin u filosofů 
 
3. Výsledky evaluace za ZS budou konečně zveřejněny! 

evaluační komise pro LS byla potvrzena ve stávajícím složení a předseda senátu má 
pravomoc ji podle potřeby doplnit 
8-0-0 
 
4. Příprava volby děkana 

- prof. P. Filipi končí ve své funkci ke 30. září 2005 
- udělat krabici a doprovodit ji plakáty; kreativně vyrobí P. Hošek, email celé 

akademické obci pošle J. Kranát (cílem krabice je reklama volbě, získat preferenční hlasy, 
poznat vůli akademické obce) 
7-0-0 
 

- krabice bude do 22. dubna, vyhodnotí P. Hošek – výsledky budou pro orientaci 
senátu 

- svolat shromáždění akademické obce, na které by kandidáti představili jako součást 
diskuse svou vizi směřování fakulty 

- úterý 24. května od 11. hodin shromáždění akademické obce (konvokace), kterému 
bude předsedat J. Kranát (poradí se s P. Moréem) 
6-0-1 
 

- senát rozhodl, aby volební komise neprodleně oslovila kandidáty senátu 
4-2-1 
 
- volební komise: J. Kranát, O. Macek, P. Keřkovský 
7-0-0 
 
5. Poplatky za studium v roce 2005/2006 

- děkan navrhl (21. března 2005) stanovit poplatky v minimální výši 
- AS ETF UK děkanův návrh přijímá 

poplatky jsou stanoveny takto: 
za delší studium                                              1.400,- Kč / měsíc, tj. 16.800 Kč /rok 
za další studijní program                                1.200,- Kč / rok 
za studijní program v cizím jazyce                 10.000,- $ rok – prezenční studium 
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                                                                 6.000,- $ rok – kombinované studium 
za přijímací řízení                                          500,- Kč 
6-0-1 
 
6. Zápis byl schválen 
7-0-0 
 

zapsal O. Macek 

 6



25. června 2005 
 
přítomni: J. Kranát, I. Noble, P. Keřkovský, P. Moreé, P. Hošek, A. Šůra, J. Murín, D. Coufal, 
O. Macek 
omluveni: Z. Kolářové 
host: Z. Nidlová 
 
1. Doporučení děkana ke jmenování rektorovi 

- debata o kandidátech 
- volební komise: I. Noble, P. Keřkovský, J. Murín 

7-0-2 
 
volba: 
- 9 platných volebních lístků 
- 8 hlasů : M. Prudký 
- 1 lístek : byl bez uvedením kandidáta 
- Senát pověřuje předsedu AS ETF UK, aby volbu oznámil rektorovi UK 
 
2. Legislativní komise 

- sraz 2. června 18.15 před etikou 
 
3. Prosba o zřízení prostor pro neformální setkávání studentů 

A/ Senát podporuje studentskou iniciativu na zřízení společenské nekuřácké místnosti, 
kterou senátu předložila Marie Medková a spol. 
8-0-1 
 B/ Doporučujeme vedení fakulty, aby kavárna Marathon byla nekuřáckým prostorem 
v době do 18.00 hodin. 

Toto doporučení oznámí vedení fakulty dopisem místopředseda AS ETF UK. 
AS ETF UK pověřuje senátora Dušana Coufal, aby toto usnesení konzultoval s tajemníkem a 
pronájemcem kavárny. 
6-1-2 
 
4. Ubytování studentů 

Senát podporuje iniciativu SR ČCE ve věci vybudování ubytovny pro studenty ETF 
UK. Senát SR ČCE děkuje za tuto iniciativu. 

Podporu AS ETF UK SR oznámí dopisem jeho místopředseda. 
9-0-0 
 
5. Výroční zpráva ETF UK 

Senát schvaluje VZ. 
8-0-1 
 
6. Zápis schválen. 
9-0-0 
  

zapsal Ondřej Macek 
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21. září 2005 
 
Přítomni: J. Kranát, P. Keřkovský, P. Hošek, O. Macek, J. Murín, D. Coufal (přišel později), 
Z. Kolářová (přišla později), P. Moreé (přišel později a zase odešel) 
Hosté: M. Prudký, P. Filipi 
Omluveni: I. Noble, A. Šůra 
 
1. J. Kranát upozornil bonboniérou na své včerejší narozeniny. 
 
2. Projev prof. dr. P. Filipiho – odstupujícího děkana 

Pan děkan poděkoval senátu za důvěru i za provázení po jeho obě funkční období. 
Připustil, že ne vždy byl se senátem jedné mysli, nikdy však mezi ním a senátem nepovstal 
žádný konflikt, nikdy se nebál a nemusel bát styku se senátem a nikdy nezažil pocit nejistoty 
v jednání s ním. Doufá, že i nového děkana bude senát provázet se stejnou dobrou vůlí. 
 
3. Projev doc. dr. M. Prudkého – nastupujícího děkana 

Nový pan děkan poděkoval senátu za důvěru projevenou volbou. Sám pak projevuje 
chvění z úřadu, ale bude se snažit, aby fakulta prospívala a netrpěla. Rád by kontinuálně 
navazovat na dosavadní vývoj; rád by však také s některými věcmi pohnul. Chová naději na 
dobrou spolupráci se senátem a bude se snažit o otevřenou a bezproblémovou komunikaci. 
Senát poprosil, aby mu bez prodlev, obav a váhání sděloval problémy, který tuší – aby o nich 
věděl. Nový pan děkan dostal osvědčení, ale dosud neobdržel jmenování. Inaugurace se bude 
konat 25. října v 10.00 v Karolinu. 
 
4. Proděkani a kolegium děkana 

M. Prudký by rád navázal na předchozí. Je velmi rád, že stávající děkan přijal 
proděkanský úřad. 

Pro vědu a doktorandy: P. Filipi 
Pro studium: J. Halama 
Pro zahraničí: J. Roskovec 
Pro rozvoj: J. Mrázek 
Kolegium: tajemník, J. S. Trojan, P. Macek 

 
Senát bere na vědomí navrhované obsazení míst proděkanů. 
7-0-0 
 
5. Vědecká rada 

Podle statutu má devět členů (děkan + osm), M. Prudký požádal senát o navýšení 
počtu o jednoho. 
8-0-0 
 
Snažil se složení omladit a zbytečně nepřetěžovat starší kolegy. 
 

Interní: P. Pokorný, J. Štefan, L. Karfíková, M. Wernisch, I. Noble 
Externí: J. Nechutová, J. Grešo, V. Roskovec, M. Pojsl 

Senát schvaluje složení vědecké rady. 
8-0-0 
 
M. Prudký by rád dále jmenoval i čestné členy: J. Smolíka, J. S. Trojana, M. Balabána. 
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Senát vysílá po konzultaci s novým děkanem jako studentského zástupce do Vědeckého rady 
O. Macka. 
8-0-0 
 
6. Prospěchová a doktorandská stipendia 

Senát schvaluje návrh na výši stipendií. 
8-0-0 
 
7. Dotazy na nového děkana M. Prudkého 

Proběhla diskuse o rozdílech mezi vedením, nároky a kontrolou mezi doktorandy 
jednotlivých oborů. M. Prudký informoval o reakreditaci doktorských programů; sdružení 
oborových rad by mělo vést i ke srovnání nároků na doktorandy v rámci ETF UK. 

M. Prudký se též vyjadřoval k interpelaci ohledně navazujících magisterských 
programům ke stávajícím bakalářským. V případě TKT je příprava akreditace již v běhu. 
 
7. Stipendijní řád 

Především je třeba zapracovat stipendia na ubytování. Pan děkan P. Filipi apeloval na 
senát, aby urychlil schvalovací proceduru. Vypracují J. Kranát a O. Macek. 
 
8. Studijní a zkušební řád 

Řád schválen. 
8-0-0 
 
9. Dlouhodobý záměr ETF UK na roky 2005-2009 

Senát schvaluje Dlouhodobý záměr ETF UK na roky 2005-2009. 
7-0-0 
 
10. Plán zasedání 

Z. Kolářová bude končit v polovině roku. Nastoupí náhradník a za PSP bude chodit 
host. 

Schůze se budou konat v pondělí ve 14.00 v děkanské zasedačce. 
7. 11. 2005 
9. 1. 2006 
27. 3. 2006 
29. 5. 2006 
25. 9. 2006 

 
11. Úkoly 

Dohledat novelu Jednacího a volebního řádu – kvůli volbám po kuriích. Volby nutno 
konat v LS 2005/2006. Vrátit se k evaluačnímu dotazníku a přepracovat jej, nebo se s ním 
alespoň více zabývat. 
 
12. Studentský farář 

J. Kranát informoval AS ETF o jednání se studentským farářem o volbě nového 
studentského faráře na poloviční úvazek. 
 
13. Zápis schválen. 
7-0-0 
 

zapsal O. Macek 
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12. prosince 2005 
(mimořádné) 

  
Přítomni: I. Noble, J. Murín, P. Hošek, A. Šůra, O. Macek, J. Kranát 
Hosté: M. Prudký 
  
1. Zpráva o výběru nové tajemnici ETF UK 

Informace podává děkan M. Prudký. 
P. Brodský odchází do církevní služby. 
P. Filipi tuto záležitost předal novému vedení fakulty. 
Místo je klíčové – kvalifikace, důvěryhodnost. Jistota ve svěření ekonomicko-správní 
agendy. 
Šest kandidátů, se kterými bylo jednáno. Dva horcí kandidáti. 
Vybrána Ing. E. Svobodová. 
V prosinci uzavřena dohoda o pracovní činnosti – P. Brodský ji zaučuje, provádí 
agendou. V lednu do zaměstnaneckého poměru. Tajemnice od 1. února. 
Dosavadní tajemník uzavře agendu roku 2005. 
 

Vyjádření k návrhu: 
AS ETF bere na vědomí výsledek výběru nové tajemnice ETF UK ing. E. Svobodové 

a ke kandidátce nemá námitek. AS ETF UK děkuje děkanovi za provedení výběru. 
6-0-0 
 
2. Středisko vědeckých informací (knihovna ETF UK) 

Ředitelka odešla předčasně na MD. (Počítá s tím, že bude knihovně pomáhat.) Je třeba 
jmenovat zástupkyni. Tento krok měl být učiněn již dávno. Projednáno knihovní komisí. 
Zástupkyní navržena J. Moskalová. 
 
Schválení ředitelky a zástupkyně knihovny: 

AS ETF UK schvaluje jmenování J. Moskalové do funkce zástupkyně ředitelky 
Střediska vědeckých informací. 
6-0-0 
 
3. Informace děkana 

Udělení ceny děkana. Ani jeden návrh na udělení z bakalářských programů. Jiří Kvapil 
NZ za magistry. P. Pabián za doktorandy. Bude předáno. 

Akreditační komise schválila nové rozvržení doktorských programů. 
Příprava akreditace dvouoborové theologie, hlavního programu evangelické theologie 

ve struktuře děleného studia a navazujících magisterských programů. 
V lednu zprávy hospodářské a pak zprávu za rok 2005. 
Měla by být utvořena disciplinární komise. 

 
4. Diskuse 

Poplatky za dokumenty v cizím jazyce. 
Byla již letos vyplaceny prospěchová stipendia? 

 
5. Stipendijní řád 

Problém kritérií vyplácení.. 
Návrh: 

Čl. 4 
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Konkrétní výši stipendia a detailní podmínky pro jednotlivé studijní programy v 
daném akademickém roce stanoví po vyjádření AS ETF UK děkan. Bere při tom ohled na 
počet splněných studijních povinností a klasifikační stupnici ETF UK. 
 
Řád schválen. 
6-0-0 
 
6. Zápis schválen 
6-0-0 
 

zapsal O. Macek 
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