
 

Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
30. června 2020 

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

 D. Cielontko (místopředseda), D. Krumpová, M. Marková, P. Procházková. 
 
Omluveni: P. Hošek, P. Sláma, L. Diopová, B. Roll. 
Hosté:  H. Bartošová, A. Pokorný. 
 
 
1. Schválení Výroční zprávy a Výroční zprávy o hospodaření ETF 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. e) Statutu ETF senát schvaluje výroční zprávu a výroční zprávu o 
hospodaření fakulty. Děkan předložil obě zprávy za rok 2019 senátu. Proběhla krátká 
diskuse. P. Procházková upozornila, že je zde 2× omylem uvedena s titulem mgr. J. Kranát 
zjedná opravu. M. Marková se dotázala na celkové postavení fakulty ve vědecké a 
publikační činnosti, jelikož výroční zpráva obsahuje jen výčet některých publikací, 
konferencí apod. D. Cielontko odpověděl, že tyto údaje lze zjistit mj. ze sebehodnotící 
zprávy pro nyní probíhající mezinárodní hodnocení vědecké činnosti na UK. Dotaz bude 
postoupen proděkanu M. Prudkému a výtah z jeho odpovědi je přílohou tohoto zápisu. 
 
Výroční zpráva za rok 2019 schválena: 8-0-0 
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 schválena: 8-0-0 
 
2. Změna názvu studijního programu PSP a katedry PSP  
 
Proděkan M. Prudký předložil senátu návrh na změnu názvu studijního programu 
„Pastorační a sociální práce“ na „Sociální a pastorační práce“ s tím, že ostatní údaje a 
danosti akreditace se nemění. Podle čl. 11 odst. 12 písm. a) Statutu se senát „vyjadřuje 
k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě“. Kolegium děkana tento 
podnět projednalo a jednoznačně podpořilo. E. Křížová vyložila, že změna názvu by měla 
přispět k „viditelnosti“ a srozumitelnosti nabídky programu u zájemců o studium sociální 
práce. Už pro přijímací řízení na rok 2021/22 by se studium mělo vypisovat s upraveným 
názvem. 
 Po projednání senátem návrh schvaluje Vědecká rada ETF a s kladným stanoviskem 
Ministerstva práce a sociálních věcí, jež se vyjadřuje k programům směřujícím 
k regulovaným povoláním, děkan pouze formou dopisu předloží návrh rektorovi, který o 
něm na základě posouzení Rady pro vnitřní hodnocení rozhodne.  
  
Senát návrh projednal a jednoznačně podpořil: 8-0-0 
 
V souvislosti se změnou názvu studijního programu PSP a jasnějším koncepčním 
rozdělením pedagogů zajišťujících tento program („pastorační“ předměty zajišťuje po 
odchodu Michala Martinka plně katedra PT) navrhuje M. Prudký změnit i název „Katedry 
pastorační a sociální práce“ na „Katedra sociální práce“. Podle čl. 5 odst. 1 Statutu „seznam 
a organizaci pracovišť upravuje organizační řád, který po vyjádření AS vydává opatřením 
děkan“. Kolegium děkana návrh projednalo a jednoznačně podpořilo. 
 
Senát návrh projednal a jednoznačně podpořil: 8-0-0 
 



 

3. Příprava pravidel pro využití studentské místnosti v budově ETF  
 
J. Kranát informoval přítomné o využití místnosti č. 23 v přízemí budovy pro potřeby 
studentů fakulty. Tato místnost byla od března 2016 po zrušení počítačové učebny určena 
děkanem k užívání pro studenty. V poslední době se však opakovaně vyskytly stížnosti na 
nepořádek a nejasnost pravidel užívání. Správa budovy rovněž přestala místnost uklízet. 
Vedení fakulty proto žádá senát, aby stanovil pravidla a dohlédl na jejich dodržování. 
 Členové senátu následně místnost prohlédli a shledali zde řadu nedostatků (neumyté 
nádobí, neumytá podlaha, nevynesené koše, nábytek v nepořádku aj.). Bude třeba stanovit 
provizorní režim do plánované rekonstrukce (červen 2021?) a poté (po zavedení vody a 
odpadu) režim upravit. Senát se k této záležitosti vrátí na svém příštím zasedání 15. 9. již za 
účasti nově zvolených senátorů. 
 M. Marková navrhla přijmout usnesení: 
  
Akademický senát podporuje záměr vedení ETF, aby senát skrze studentskou komoru 
vypracoval pravidla pro užívání studentské místnosti od nového akademického roku 
2020/21.  
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
4. Různé 
 
E. Křížová informovala senát o vhodnosti sociálně-teologicky zaměřeného postgraduálního 
studia, na němž by mohli ve studiu pokračovat zájemci o sociální práci. J. Kranát bude o 
této záležitosti informovat proděkana pro vědu M. Prudkého a výtah z jeho odpovědi je 
přílohou tohoto zápisu. D. Cielontko zmínil, že se schválením oborové rady oboru 
Praktická a ekumenická teologie a teologická etika (garantka prof. I. Noble) by snad takto 
zaměření studenti zatím mohli studovat zde. Senát by se k věci vyjadřoval až v případě 
změny akreditace podle čl. 11, odst. 2, písm. a) Statutu. 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 8-0-0 
 
 

PŘÍLOHA ZÁPISU 
Výtah z odpovědí prof. M. Prudkého 

 
1) K hodnocení vědecké a publikační činnosti ETF 
 
Když se v létě 2017 připravovaly podklady pro institucionální akreditaci UK, zpracovávala 
ETF řadu dílčích materiálů. Asi nejdůležitější byl sedmistránkový formulář „Rozsah a 
struktura vzdělávací činnosti v oblasti vzdělávání 10 – Filosofie, Teologie, Religionistika“. 
Nebyl to dokument určený ke zveřejnění, tvořil v zásadě jen část materiálů sbíraných 
online v rámci SIS (mám uložený PDF výpis, mohu dát k nahlédnutí).  
 Dotaz však směřuje spíš na aktuální „sebehodnotící zprávu“ (Self-Evaluation Report), 
kterou jsme zpracovávali pro nyní probíhající mezinárodní hodnocení vědecké činnosti na 
UK. Toto hodnocení je zaměřeno jak na vyhodnocení oborů napříč univerzitou, tak na 
fakulty jako institucionální jednotky. Zpráva není určena ke zveřejnění nýbrž pro hodnotící 
panel. Projednávala ji fakultní vědecká rada. Mají-li členové senátu zájem, jistě jim mohu 
zprávu k informaci poskytnout. Za pozornost stojí také Bibliometrická analýza zpracovaná 
doc. Danielem Münichem. Třebaže pro naše obory není provedena kvantitativní analýza na 



 

základě databází Web of Science a Scopus, přece je cenná. Jednotně zpracovaná data za UK 
umožňují (poprvé, co pamatuji) určitá srovnání mezi humanitními (a zejména 
teologickými) fakultami UK, a to ve vzájemných souvislostech vědecké produkce, počtu 
pracovníků a finančních zdrojů. 
 
2) Sociálně-teologicky zaměřené PGS 
 
Není snad třeba uvažovat o zřizování dalšího studijního programu, nýbrž o uplatnění 
sociálně-teologických témat v rámci stávajících doktorských studií. To je určitě dobrý a 
potřebný důraz. Prostor pro tato témata na ETF vždy byl a stále je. Přirozeným místem pro 
tato témata je SP „Praktická a ekumenická teologie a teologická etika“, který garantuje 
Ivana Noble. V nové akreditaci (kterou jsme letos připravovali a nyní v květnu byla 
schválena) je doc. Eva Křížová uvedena jako jedna ze školitelek. 
 Myslet na samostatný studijní program s tímto zaměřením není na místě. ETF je už 
takto se svými třemi doktorskými teologickými SP výjimkou mezi teologickými fakultami 
(ostatní fakulty mají v této oblasti jediný SP „katolická teologie“, resp. „husitská teologie“ a 
v nich vypisují veškerá témata a řeší všechny disciplíny i jejich specializace). Myslím, že 
prostor pro sociálně-teologická témata je v rámci současné nabídky doktorských studií 
zcela v pořádku – bez jakýchkoli problémů či omezení. 


