
ZÁPISY AS ETF UK
2007

12. února

přítomni: J. Kranát, D. Hudcová, P. Moreé, I. Noble, P. Hošek, P. Sláma, O. Navrátilová, O. 
Macek
omluveni: J. Černý, J. Formánek
hosté: E. Svobodová, M. Prudký, J. Halama, J. Lédl, M. Soběslavský, L. Talpa, E. Šormová

1. Program
AS ETF UK schvaluje předsedův návrh programu pro dnešní zasedání.
8-0-0

2. Rozpočet
Tajemnice ETF UK ing. E. Svobodová představila vyrovnaný rozpočet na rok 2007 a stručně 
jej  okomentovala.  Vyjádřila  též  naději,  že  tak jako se  v  roce 2006 úspornými  opatřeními 
podařilo snížit deficit hospodaření na 715.626,87 Kč, což představuje oproti roku 2005 úsporu 
přibližně 2 miliony Kč, podaří se v letošním roce deficitnímu hospodaření zcela zabránit. Na 
otázky senátorů, jak k tak radikálnímu snížení deficitu došlo, odpověděla, že se jedná o řadu 
drobných úsporných opatření, které nelze jednoduše přiblížit. Změnou správce byly výrazně 
sníženy zisky ubytovny, čemuž se snad letos podaří zabránit. Část úspor pramení z výměny 
„správců“ budovy a kavárny a též z přechodu na elektronické bankovnictví. Největší položku 
příjmů představují příjmy ze státního rozpočtu, tato položka mj. obsahuje i Výzkumný záměr 
a granty. ETF UK ročně hospodaří s více než čtyřiceti miliony korun českých. Rozpočet bude 
zveřejněn na webových stránkách.

Proběhla rekonstrukce kavárny, do které se ETF UK zapojila zakoupením nového motoru do 
ventilace. V letošním roce proběhne rekonstrukce ubytovny.

Rozpočet ETF UK je součástí rozpočtu UK.

AS ETF UK schvaluje rozpočet ETF UK na rok 2007.
8-0-0

3. Akreditace
Reakreditace a akreditace bakalářského a magisterského stud. programu TKT, reakreditace a 
akreditace  (děleného studia)  bakalářského a  magisterského stud.  programu ET,  akreditace 
navazujícího  magisterského  stud.  programu  Diakonika,  akreditace  habilitačního  a 
jmenovacího řízení.

Děkan a studijní proděkan jednotlivé návrhy představili a odpověděli na otázky senátorů.

AS ETF UK bere návrhy pro akreditaci a reakreditaci na vědomí a vřele je doporučuje ke 
schválení Vědecké radě ETF UK.
8-0-0

4. Drobnosti ze života ETF UK (zprávy děkana)
Prospěchová stipendia za AR 2005/2006 budou vyplacena v únoru 2007.
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V  souvislosti  se  vznikem  nového  systému  elektronické  archivace  písemných  prací 
odevzdaných na ETF UK (bakalářských, diplomových, disertačních atd.) proběhne novelizace 
příslušného předpisu. 
Děkan později ale přece vyhlásil Cenu děkana za nejlepší práce odevzdané v roce 2006.

5. Volební a jednací řád ETF UK
Senát poděkoval své Legislativní komisy za přípravu nového Volebního a jednacího řádu ETF 
UK. 

Senát diskutoval o ústní tradici a o identitě ETF UK. Do ústní tradice ukládá zvaní zástupců 
všech stud. oborů studovaných na ETF UK a dále studentů kombinovaného studia, nebudou-li 
mít svého senátora. O identitě ETF UK a o jejím přednostním tvoření a vytváření studenty 
studijního oboru ET nepanuje shoda. I. Noble podtrhla, že studenti bakalářských oborů jsou 
někdy výrazně opomíjeni. 

Senát  schvaluje  nový  Volební  a  jednací  řád  ETF  UK  a  pověřuje  svého  předsedu  jeho 
doručením děkanovi a AS UK.
8-0-0

6. Různé
Děkan  poslal  AS  ETF  UK  dopis,  ve  kterém  reaguje  na  vyjádření  AS  ETF  k  problému 
„Marathon“. Senát doporučil jeho zveřejnění na webových stránkách AS ETF UK.

7. Zápis 
AS ETF schvaluje zápis z dnešního zasedání.
8-0-0

Zapsal O. Macek.
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19. února
mimořádné zasedání

přítomni: J. Kranát, D. Hudcová, P. Moreé, I. Noble, P. Hošek, P. Sláma, O. Navrátilová, O. 
Macek
omluveni: J. Černý, J. Formánek

1. Program
AS ETF UK schvaluje předsedův návrh programu pro dnešní zasedání.
8-0-0

2. Dlouhodobý záměr
AS ETF UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru pro rok 2007.
8-0-0

3. Zápis
AS ETF schvaluje zápis z dnešního zasedání.
8-0-0

Zapsal O. Macek.
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11. června

přítomni: J. Kranát, P. Moreé, I. Noble, P. Sláma, O. Navrátilová, O. Macek, J. Černý
omluveni: D. Hudcová, J. Formánek, P. Hošek
hosté: E. Svobodová, M. Prudký, L. Talpa, E. Šormová

1. Program
AS ETF UK schvaluje předsedův návrh programu pro dnešní zasedání.
7-0-0

2. Výroční zpráva o činnosti ETF UK za rok 2006
Proběhla diskuse o rekonstrukci ubytovny a apartmánů budovy, během které byly zmíněny 
problémy  komunikace  mezi  správcem  budovy,  zahraničními  studenty  a  zahraničním 
oddělením. J.  Černý vyzdvihl pozitivní  vstup proděkana J.  Roskovce vedoucí k urovnání. 
V současné době se uvažuje o zavedení kauce. Tajemnice informovala o zlepšení fakultního 
hospodaření,  byť  stále  hospodaříme  se  ztrátou,  k čemuž  nepřispěje  ani  změna  mzdových 
předpisů,  ba  naopak.  Děkan  zpravil  senát  o  chystaném auditu  Výzkumného  záměru  a  o 
probíhajících  habilitačních  a  profesorském  řízení  a  odpověděl  na  otázky  týkající  se 
dokumentu.

AS ETF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti ETF UK v roce 2006.
7-0-0

3. Hodnocení výuky
Během právě probíhajícího hodnocení výuky bylo znovu poukázáno na problémy stávajícího 
dotazníku  (např.  nerozlišování  mezi  povahou  jednotlivých  kurzů  –  výuka  jazyka  a 
homiletický seminář). M. Přecechtělová projevila nelibost nad tím, že učitelům není rovněž 
umožňováno  hodnotit  práci  studentů  během  semestru.  Děkan  informoval  o  přípravách 
celouniverzitního dotazníku na hodnocení výuky.

4. Studentský farář a kolej v Malešicích
Senátoři O. Navrátilová a O. Macek informovali o chystané volbě nového studentského faráře 
ČCE pro ETF UK. Volba proběhne na konci června.

AS ETF UK vysílá do komise SR ČCE pro výběr nového studentského faráře ČCE na ETF 
UK Alexandru Hauserovou a Ondřeje Macka.
7-0-0

Synod ČCE v květnu 2007 rovněž jednal o možnosti výstavby koleje pro studenty ETF UK a 
jiných vysokých škol v Praze Malešicích. Senát se jeví jako jediný vhodný akademický orgán 
ETF UK, který by mohl  prozkoumat chuť studentů ETF UK v takovém zařízení  bydlet  a 
jejich představy o něm. Bylo by dobré vybavit zástupce studentů ETF UK na synodu ČCE 
stanoviskem  akademické  obce.  Senát  se  opět  v krátké  diskusi  shodl  na  tom,  že  stavbu 
takovéto koleje podporuje.

5. Legislativní pořádek
AS ETF  UK  se  upamatoval  na  svou  vůli  konat  pořádek  ve  svých  předpisech  a  řádech. 
Předseda informoval o osudu Podmínek pro udělování stipendií a Volebního a jednacího řádu, 
oba dokumenty uvízly někde v Legislativní komisi AS UK.
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6. Příští schůze
Příští jednání AS ETF UK se uskuteční 24. září ve 14 hodin.

8. Zápis
AS ETF schvaluje zápis z dnešního zasedání.
7-0-0

Zapsal O. Macek.
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24. září

přítomni:  P.  Moreé,  J.  Kranát,  I.  Noble,  J.  Černý,  P.  Hošek,  P.  Sláma,  D.  Hudcová,  J. 
Formánek, O. Macek
omluveni: O. Navrátilová
hosté: M. Prudký, L. Talpa, M. Soběslavský, E. Šormová

1. Doktorská stipendia pro akademický rok 2007/2008
1. ročník: 5.750,- Kč měsíčně
2. ročník: 7.000,- Kč měsíčně
3. ročník: 8.000,- Kč měsíčně
4. ročník: 7.000,- Kč měsíčně (k tíži fakulty)
Senát bere děkanem navrhnutou výši doktorských stipendií na vědomí.
9-0-0

2. Disciplinární komise 
Senát schvaluje disciplinární komisi ETF UK na období 1. října 2007 do 30. září 2009 v 
následujícím složení:
předsedkyně: prof. Noemi Rejchrtová
člen: doc. Petr Macek
člen: dr. Filip Čapek
členka: Tereza Bajerová (bc. obor TKT)
člen: Lukáš Borecki (mgr. obor ET)
člen: mgr. Petr Tomášek (dr. obor BT)

1. náhradník: dr. Ota Halama
2. náhradník: dr. Ladislav Beneš
1. náhradnice: mgr. Ivana Procházková (dr. obor BT)
8-0-1

3. Studentský farář
Ze čtyř zájemců byli za tímto účelem svolanou komisí (dva zástupci SR ČCE, dva zástupci 
učitelů ETF UK, dva zástupci studentů ETF UK) vybráni Eva Šormová a Josef Bartošek s 
tím, že místo budou po tři roky sdílet každý na poloviční úvazek. Bohužel, korespondenční 
volba  synodu  ČCE  proběhla  tak,  že  nebyli  zvoleni.  Synodní  rada  ČCE  se  spolu  s 
předsednictvem synodu snaží věc řešit, hrozí však možnost, že by místo studentského faráře 
nebylo nějakou dobu obsazeno. Děkan považuje tuto možnost za nemožnou možnost, zcela 
proti základnímu smyslu tohoto důležitého místa.

Senát k věci vydává toto prohlášení:

Akademický senát Evangelické teologické fakulty  Univerzity Karlovy v Praze se  s  lítostí 
pozastavuje  nad  tím,  že  32.  synod  Českobratrské  církve  evangelické  nezvolil  studentské 
faráře, kteří jí byli navrženi Synodní radou ČCE, resp. komisí, na jejíž práci se akademická 
obec ETF UK podílela.

Vzhledem k absenci bohosloveckého semináře, kvůli výraznému nárůstu studentů a 
začlenění teologické fakulty do svazku Univerzity Karlovy přestalo být samozřejmostí,  že 
pastoraci  studentů  evangelické  teologie  vykonává  společenství  vyučujících  či  ředitel 
semináře. Práci studentského faráře považujeme za nepostradatelnou a to nejen pro organizaci 
bohoslužebného  života  na  fakultě,  ale  i  kvůli  dalším  důležitým  úkolům,  jež  farář  na 
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akademické půdě plní: pastýřské péči o studenty, prostředkování života Českobratrské církve 
evangelické, propojování konfesních, jazykových, národnostních i profesních skupin uvnitř 
fakultního společenství apod. 

Za  vznik  úřadu  tohoto  faráře  –  kazatele  povšechného  sboru  a  jeho  potvrzení  32. 
synodem Českobratrské církve evangelické jsme vděčni, stejně jako za službu těch, kteří jej v 
minulých  létech  zastávali.  Považovali  bychom za  velkou  chybu,  kdyby  tato  služba  byla 
přerušena  či  ukončena.  Domníváme  se,  že  by  tak  mohla  přijít  nazmar  dosavadní  práce 
studentských farářů, jakož i práce s nastupujícím ročníkem, která v minulém týdnu úspěšně 
započala.
8-0-1

4. Informace děkana
Lipská teologická fakulta chystá oslavy vzniku lipské univerzity (2. prosince 1409) a požádala 
ETF UK o spolupráci. V červnu 2009 studenti lipské fakulty pojedou na kole do Prahy (tedy 
zpět). Děkan požádal AS ETF UK o určení kontaktní osoby (studenta – zdatného cyklisty) pro 
lipskou fakultu. Více na http://www.uni-leipzig.de/campus2009/historie/index.html .

Děkan připomíná, že skládání zkoušek v době přerušení studia je v rozporu s ustanovením 
zákona  a  SZŘ.  V souvislosti  s  tím,  že  řada  studentů  volí  přerušení  studia,  aby  předešla 
povinnosti poplatků za delší dobu studia, je nutné toto pravidlo bez výjimek dodržovat. Pokud 
dojde na složení zkoušek v rozporu s ustanovením SZŘ, bude děkan takové zkoušky anulovat.

Děkan byl apelován v otázce poplatků za delší studium (zda se poplatek za delší studium 
vyměřuje od data zápisu či od data zahájení prvního semestru) a ve věci prodlevy u zápisů 
(změny v systému zapisování) – doporučeno angažovat na dobu zápisu pomocnou sílu. Děkan 
informoval o plánu soustředit studijní referentky ze všech součástí na jedno místo.

Školitel  je  univerzitou  finančně  motivován  vést  svého  doktoranda  k  řádnému  dokončení 
doktorského studia ve standardní délce studia. Děkan považuje celé opatření o odměnách za 
nevhodné. Zejména považuje za nežádoucí, aby na fakultě vznikl jakýsi usus, že by se školitel 
měl se svým úspěšným doktorandem o částku dělit. (Školitel není za vedení doktorandů jiným 
způsobem honorován.)

Soutěž o cenu děkana za nejlepší akademické práce z akademického roku 2006/2007 bude 
vyhlášena v nejbližších dnech.

Akreditace na dělený program ET byla projednána a schválena kolegiem rektora UK. Žádost 
bude nyní podána Akreditační komisi v naději, že bude do jara schválena. Přijímací zkoušky 
by se pak již mohly konat do bc programu ET. Studenti vyšších ročníků se zájmem o bc titul 
by mohli přestoupit.

VZ fakulty čeká za 14 dní velká kontrola, kterou doufáme úspěšně přečkat.

5. Informace předsedy AS ETF UK o legislativním nepořádku
Předpis o udělování stipendií i Jednací a volební řád byly opět Legislativní komisí AS UK 
napadeny. 5. října od 9.30 zasedá Legislativní komise AS ETF UK, kde si je možno námitky 
vyslechnout. 
AS ETF UK vysílá O. Macka k účasti a vyslechnutí námitek.
8-0-1
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6. Zasedání AS ETF UK v akademickém roce 2007/2008

7. Zápis
AS ETF schvaluje zápis z dnešního zasedání.
9-0-0

Zapsal O. Macek.

8



11. října
mimořádné zasedání

přítomni: I. Noble, J. Černý, P. Hošek, P. Sláma, D. Hudcová, O. Macek, O. Navrátilová
omluveni: J. Kranát, P. Moreé, J. Formánek

Minulý pátek se nám podařilo vyzískat na Legislativní komisi AS UK důvody, proč nám již 
několik měsíců zadržují dva z našich předpisů: Jednací a volební řád a Pravidla pro přiznávání 
stipendií. Na základě poznámek komise a po konzultaci s kancléřem UK dr. Jelínkem jsme 
oba předpisy opravili.

Zásahy do Jednacího a volebního řádu byly vskutku nepatrné a nešly do intence řádu samého 
(pouze bylo stanoveno datum, od kterého se nový senát ujímá funkce - čl. 1, odst.3; vypadl čl. 
11 odst. 4. a při volbách předsednictva je vyžadován souhlas navržených - čl. 17 odst. 3).

Zásahů do Pravidel přiznávání stipendií bylo sice nepatrně víc, ale Stipendijní řád UK nedává 
těmto fakultním pravidlům příliš  možností.  Především byl nahrazen anachronicky užívaný 
termín ročník spojením úsek studia a dále byl doplněn článek o účelový stipendiích. Pravidla 
byla upravena ve spolupráci s panem děkanem a s panem proděkanem J. Halamou.

Senát schvaluje Jednací a volební řád ETF UK.
7-0-0

Senát schvaluje Pravidla ETF UK pro přiznávání stipendií.
7-0-0

Oba řády podepíše spolu s děkanem za nemocného předsedu, který s oběma úpravami vyjádřil 
souhlas, místopředseda AS ETF UK.

Zápis schválen.
7-0-0

Zapsal O. Macek.

9



23. října

přítomni: J. Černý, J. Kranát, D. Hudcová, P. Sláma, O. Macek, J. Formánek, P. Moreé (přišel 
později)
hosté: J. Mrázek, L. Talpa, E. Šormová
omluveni: P. Hošek, O. Navrátilová, I. Noble

1. Disciplinární komise
Senát doplňuje své rozhodnutí z 24. září tohoto roku a schvaluje pro období 1. října 2007 – 
30. září 2009 disciplinární komisi ETF UK v tomto složení:

akademičtí pracovníci: studenti:
předsedkyně: prof. PhDr. Noemi Rejchrtová

členové: Doc. ThDr. Petr Macek Lukáš Borecki
Odb. as. Filip Čapek, Th.D. Tereza Bajerová
Odb. as. Ladislav Beneš, Th.D. Mgr. Petr Tomášek

Josef Křížek

náhradníci: Odb. as. Ota Halama, Th.D. Mgr. Ivana Procházková

6-0-0

2. Disciplinární řád ETF UK
AS ETF UK pověřuje svého předsedu ověřením platnosti fakultního řádu.

3. Pravidla pro organizaci studia
Zastupující proděkan pro studium J. Mrázek upozornil, že bude třeba připravit novelu, která 
do tohoto předpisu zapracuje dělené studium ET, které právě prochází akreditací. 

Senát ustavuje Legislativní komisi pro úpravu tohoto vnitřního předpisu ve složení: J. Kranát, 
O. Navrátilová, O. Macek, D. Hudcová
7-0-0

Komise  se  poprvé  spolu  s proděkanem  J.  Mrázkem  sejde  6.  listopadu  2007  v 11  hodin 
v kavárně Marathon.

4. Přijímací zkoušky na dělené studium ET
Proděkan J. Mrázek senátu předložil diskusi o podobě přijímacích zkoušek do programu ET. 
Akademičtí  pracovníci  fakulty  diskutují  již  několik  let  o  způsobu  jakým  proměnit  a 
zefektivnit přijímací zkoušky na fakultu. V současné době jsou de facto do tohoto programu 
přijímáni  všichni,  kteří  splní  limit  nastavený  v jazykovém  testu.  Tím  se  celá  procedura 
přijímacích zkoušek jeví z jistého úhlu pohledu jako zbytečná. Fakulta tedy zvažovala tyto 
možnosti:  1)  přijmout  všechny;  2)  používat  přijímací  zkoušky,  které  by  navrhla  Karlova 
univerzita pro humanitní obory; 3) využít nabídky Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), 
které  organizuje  scio.cz.  Děkan s proděkany navrhuje  senátu  poté,  co  se  ukázalo,  že  UK 
jednotné  přijímací  zkoušky  není  schopna  připravit,  vyzkoušet  jeden  rok  variantu  SCIO. 
Uchazeč o přijetí do programu ET na ETF UK by musel absolvovat test z cizího jazyka, a 
pokud by  jeho  výsledky byly  v  první  polovině  výsledků ostatních,  byl  by  považován za 
úspěšného absolventa  přijímacích  zkoušek do  programu ET na  ETF UK a  tedy přijat  ke 

10



studiu. NSZ je možno dvakrát opakovat – rozhoduje nejlepší výsledek a odpadá tedy nejen 
dojíždění  do Prahy (zkoušku lze konat  v krajských městech)  ale  i  částečně stres.  Podobu 
přijímacích zkoušek pro daný akademický rok musí schválit podle Statutu ETF UK AS ETF 
UK (Statut ETF UK čl. 11, odst. 13, písm. f a čl. 19, odst. 1).  

Proděkan J. Mrázek ústně předložil senátu výše uvedený návrh děkana.

Senát v diskusi shodně podtrhl, že pro takto závažné rozhodnutí nemá dost podkladů. Dále je 
nutné se diskusi o změně přijímacích zkoušek věnovat hlouběji a nebýt při tom v časové tísni. 
Jednotliví  senátoři  a  senátorky upozornili,  že  způsob NSZ může potencionální  zájemce o 
studium na  ETF UK spíše  odradit  než  naopak.  NSZ podle  dostupných  informací  nejsou 
zaměřeny na práci s cizojazyčným textem, která je pro studium ET nejdůležitější. Proděkan J. 
Halama  s firmou  SCIO  o  kladení  důrazu  na  tuto  část  zkoušky  jednal,  ale  protože  senát 
nedostal k věci žádný materiál, neznáme výsledky tohoto jednání. Dále se diskuse věnovala 
výhodám stávajícího modelu,  při  kterém se uchazeči o studium mohou již při  přijímacích 
zkouškách seznámit  s prostředím fakulty  a  jejími  vyučujícími;  rovněž důraz na  ústní  část 
zkoušek umožňuje lépe rozpoznat případné vlohy či naopak handicapy pro studium ET. 

1-6-0
Návrh nebyl přijat.

AS ETF schvaluje pro akademický rok 2008/09 stávající podobu přijímacích zkoušek.
6-0-1

Senát  doporučuje  vedení  fakulty,  aby  v dostatečném předstihu  otázku podoby přijímacích 
zkoušek příští rok opět otevřela.

5. Plán zasedání a voleb
Senát se bude scházet v pondělí v 10.30 v zasedací místnosti děkanátu.

3. prosince 2007
28. ledna 2008
3. března 2008
19. května 2008
22. září 2008

Volby  do  AS  ETF  UK  se  budou  konat  22.-24.  dubna  2008.  Předvolební  shromáždění 
proběhne 22. dubna 2008 v 11 hodin a v zápětí po něm začnou volby.

Volba  kandidáta  na  funkci  děkana  ETF  UK  proběhne  19.  května  2008.  Předvolební 
shromáždění se uskuteční 13. května 2008 v 11 hodin.

Data voleb vyhlásí předseda senátu v termínech, které mu ukládá JVŘ ETF UK.
7-0-0

6. Zápis schválen
7-0-0

Zapsal O. Macek.
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