
 

Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
15. září 2020 

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

 D. Cielontko (místopředseda), L. Diopová, D. Krumpová, B. Roll. 
 
Omluveni: P. Hošek, E. Křížová, P. Sláma, M. Marková, P. Procházková. 
Hosté:  M. Vaňáč, J. Lábusová, J. Šenkyřík (nově zvolení senátoři),  

P. Gallus (proděkan pro rozvoj). 
 
 
1. Představení nově zvolených senátorů 
 
Předseda J. Kranát uvítal nově zvolené senátory. Podle čl. 1 Jednacího řádu svolal první 
zasedání AS v novém funkčním období na úterý 6. 10. 2020. Toto zasedání bude podle čl. 1 
odst. 2 Jednacího řádu řídit O. Fischer.  
 
2. Schválení podmínek přijímacího řízení ke studiu pro AR 2021/22 
 
Proděkan pro studium L. Beneš předložil senátu návrh Podmínek přijímacího řízení ke 
studiu pro AR 2021/22. Návrh představil v zastoupení proděkan P. Gallus.  K návrhu se již 
před zasedáním vyslovila E. Křížová. Doporučila, aby v Podmínkách pro obor Sociální a 
pastorační práce (dále jen SPP) byla u studentů zjišťována dostatečná znalost českého 
jazyka. O. Navrátilová navrhla, aby v Podmínkách, v oddíle Další podmínky přijetí všech 
studijních programů byla doplněna věta: „Při rozhovoru komise posoudí též jazykové 
kompetence uchazeče nezbytné pro studium.“ Proběhla krátká rozprava. 
  
Návrh nebyl schválen:  2 (Fischer, Krumpová) – 3 (Diopová, Kranát, Roll) –  
  2 (Cielontko, Navrátilová) 
 
L. Diopová navrhla, aby se zvážil návrat k testu z češtiny, který byl dříve součástí přijímací 
zkoušky pro ET. V následné rozpravě převládl názor, aby se tento test případně doplnil, 
budou-li se v budoucnu o studium ucházet studenti s nedostatečnými jazykovými 
kompetencemi v češtině. J. Kranát navrhl hlasovat o Podmínkách ve znění, jež předložil 
proděkan L. Beneš, pouze s důslednou změnou názvu studijního programu na „Sociální a 
pastorační práce“. 
 
Návrh schválen: 7 – 0 – 0 
  
3. Schválení nových členů Disciplinární komise ETF 
 
Děkan J. Mrázek podle čl. 14 Statutu ETF předložil AS návrh na jmenování nových členů 
Disciplinární komise ETF: 
 
Za akademické pracovníky: 
 
1. Ondřej Fischer 
2. Ota Halama, 
3. Olga Navrátilová, 



 

za studenty: 
 
4. Denisa Krumpová, 
5. Adam Pokorný, 
6. Ondřej Zeman, 
 
náhradníci za akademické pracovníky: 
 
1. Pavel Keřkovský, 
2. Tabita Landová, 
 
náhradníci za studenty: 
 
3. Johana Lábusová, 
4. Jáchym Šenkyřík. 
 
Schváleno: 7 – 0 – 0 
 
4. Příprava pravidel pro využití studentské místnosti v budově ETF 
 
J. Kranát připomněl diskusi a usnesení z minulého zasedání AS 30. 6. 2020 o vypracování 
pravidel pro využití studentské místnosti. Pravidla by měla vypracovat studentská komora, 
schválit je však bude muset senát, nejlépe na svém příštím zasedání 6. 10. 2020. Návrh by 
měl stanovit zejména zákaz konzumace alkoholických nápojů v místnosti (s výjimkou 
celofakultních akcí), podmínky, za nichž bude správa budovy znovu zajišťovat úklid 
místnosti, a zavírací dobu. J. Lábusová připomněla, že by v místnosti měla být dostupná 
wifi síť. AS pověřuje svého předsedu, aby tuto záležitost co nejrychleji projednal se 
správcem sítě J. Moravcem. 
 
Schváleno: 7 – 0 – 0 
 
5. Rekonstrukce budovy ETF 
 
P. Gallus informoval AS o plánované rekonstrukci budovy, zejména rozvodů a sítí. Byl 
vypracován projekt, který nyní čeká na stavební povolení. Rozpočet byl již dříve stanoven 
na 82 mil. Kč, většinou kryté dotací MŠMT, podíl fakulty 15%. Práce by měly začít v červnu 
2021 a trvat 16 měsíců. 
 
6. Různé 
 
D. Krumpová navrhla, aby předseda AS požádal vedení fakulty o podklady k letošnímu 
rozpočtu, jehož schvalování bylo mj. kvůli karanténě odloženo na podzim. 
 
Návrh schválen: 7 – 0 – 0 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 7 – 0 – 0 
 
 


