
 

Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
13. října 2020 

 
 
Přítomni:  O. Fischer, J. Kranát, T. Landová, O. Navrátilová, P. Sláma, M. Vaňáč; 

 L. Diopová, O. Horký, J. Labusová, F. Nývlt, A. Pokorný, J. Šenkyřík. 
 
Kvůli zhoršené epidemické situaci proběhlo první jednání AS v novém funkčním období 
elektronicky. Podle čl. 1 odst. 2 Jednacího řádu řídil jednání O. Fischer.  
 L. Diopová požádala o doplnění programu o návrh Pravidel pro užívání studentské 
místnosti. 
 
Program jednání schválen: 12-0-0 
 
1. Volba předsednictva 
 
O. Fischer vyzval senátory k podání návrhů na předsedu AS. Byly podány tyto návrhy: J. 
Kranát, J. Labusová, O. Navrátilová, P. Sláma, J. Šenkyřík. S kandidaturou souhlasil jediný 
J. Kranát. Proběhla tajná volba. 
 
J. Kranát byl zvolen předsedou AS (10-0-2)  
 
O. Fischer vyzval senátory k podání návrhů na místopředsedu AS. Byly podány tyto 
návrhy: L. Diopová, O. Horký, J. Labusová, F. Nývlt, A. Pokorný, J. Šenkyřík. 
S kandidaturou souhlasili: O. Horký, A. Pokorný, J. Šenkyřík. Proběhla tajná volba s tímto 
výsledkem: 
 
O. Horký 3 
A. Pokorný 1 
J. Šenkyřík 7 
Zdržel se: 1 
 
J. Šenkyřík byl zvolen místopředsedou AS. 
 
Nové předsednictvo poděkovalo O. Fischerovi za vedení schůze a tajných voleb v technicky 
obtížných podmínkách a ujalo se řízení jednání. 
  
2. Schválení D. Krumpové poradkyní AS 
 
J. Kranát navrhl jmenovat D. Krumpovou poradkyní senátu, která by byla pravidelně zvána 
na zasedání AS. V minulém volebním období byla členkou AS a svými zkušenostmi z oboru 
účetnictví a ekonomie přispěla k projednávání rozpočtových a provozních otázek. Proběhlo 
tajné hlasování. 
 
Návrh schválen: 10-0-1 (+ 1 nepřítomen) 
 
3. Schválení rozvahy příjmů a výdajů ETF na rok 2020 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. d) Statutu ETF „senát schvaluje rozvahu příjmů a výdajů fakulty 
(„rozpočet“) předloženou děkanem a kontroluje využívání peněžních prostředků fakulty“.  



 

 Děkan J. Mrázek předložil 21. 9. AS rozpočet na rok 2020 ve výši 59,887 mil. Kč. J. 
Kranát připomněl, že AS UK schválil rozpočet UK až 27. 4., poté se teprve prostředky 
rozdělují fakultám. M. Vaňáč upozornil, že rozpočet je o 1,1 mil. Kč menší než v roce 2019. 
J. Kranát informoval, že příjmy celé UK se letos v důsledku karanténních opatření 
propadly o 1,5 mld. Kč zejména kvůli odchodu zahraničních studentů-samoplátců a 
propadu tržeb za pronájmy a služby. Po krátké diskusi AS pověřil předsedu, aby na příští 
zasedání AS pozval děkana J. Mrázka a tajemnici E. Svobodovou k rozpravě o 
střednědobém finančním a rozvojovém výhledu fakulty. O efektivitě výdajů na propagaci 
by měl také informovat O. Lukáš.   
 
Rozpočet schválen: 12-0-0 
 
4. Schválení Podmínek příjímacího řízení do doktorských studijních 
programů pro akad. rok 2021/22 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. f) Statutu ETF „senát schvaluje podmínky přijetí ke studiu ve 
studijních programech uskutečňovaných na fakultě“. 
 Proděkan M. Prudký předložil 27. 9. AS návrh Podmínek přijímacího řízení do 
doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/22. Jedná se jako v minulosti 
o 4 studijní programy (Biblická teologie, Historická a systematická teologie, Praktická a 
ekumenická teologie a Filozofie náboženství), ve variantách prezenční/kombinované, 
český/anglický. AS schválil stejný dokument před rokem 17. 9., změnila se jen příslušná 
kalendářní data.  
 M. Prudký vysvětlil, že v červenci a září 2020 byly schváleny všechny žádosti ETF o 
akreditaci nových doktorských studijních programů na dobu 10 let. Do nich budou studenti 
přijímáni v létě 2021 pro akad. rok 2021/22 podle právě předložených podmínek. 
 
Návrh schválen: 12-0-0 
 
5. Vyjádření k doktorandským stipendiím 
 
Podle čl. 12 odst. 2 Stipendijního řádu UK stanoví výši doktorandských stipendií (v rozmezí 
10 500–25 000 Kč) po vyjádření senátu děkan. 
 Děkan J. Mrázek předložil 25. 9. AS návrh doktorandských stipendií v této výši 
 
1. ročník  12 500 Kč 
2.–3. ročník  hodnocení (2019/20) „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: 12-0-0 
 
6. Volba přísedícího Vědecké rady ETF 
 
Podle čl. 13 odst. 3 Statutu ETF senát volí „přísedícího bez hlasovacího práva z řad 
studentů“ do Vědecké rady ETF. V minulém období tuto funkci zastával místopředseda AS 
D. Cielontko, který však již ukončil studium. J. Kranát navrhl jmenovat současného 
místopředsedu J. Šenkyříka. Proběhla tajná volba. 
 
J. Šenkyřík byl zvolen přísedícím VR: 11-0-1 



 

 
7. Stanovení časového plánu zasedání AS 
 
Podle čl. 4 odst. 3 Jednacího řádu J. Kranát navrhl konat řádná zasedání v akad. roce 
2020/21 v těchto termínech: 
 
15. 12., 16. 2., 20. 4., 15. 6. a 21. 9. 
 
Návrh schválen: 12-0-0 
 
8. Návrh Pravidel pro užívání studentské místnosti   
 
AS jednal o studentské místnosti a potřebě pravidel pro její užívání na svém zasedání 30. 6. 
a 15. 9. Nová studentská komora vypracovala jejich návrh a L. Diopová ho předložila AS na 
začátku dnešního zasedání. J. Kranát připomněl, že podle čl. 4 odst. 5 Jednacího řádu mají 
být návrhy k projednání předkládány nejméně 7 dní před řádným zasedání AS. O návrhu 
lze nyní diskutovat, ale schválen by měl být až na příštím zasedání. 
 Proběhla krátká diskuse. J. Kranát oceňuje jednoduchost a jasnost pravidel. Ze 
studentské komory zazněly hlasy pro co možná nejdelší otevírací dobu (7:00–22:00). 
Pokud ovšem bude vedením stanovena zavírací doba celé fakultní budovy, tento předpis se 
jí přizpůsobí. Z předpisu by mělo být zřejmé, že studentskou místnost spravuje studentská 
komora AS jako volený představitel studentů ETF (nikoli spolek studentů nebo pořadatelé 
akcí). „Celofakultní akce“ by měly být vyjmenovány (vánoční večírek, Schlussfest, 
Anfangsfest(?)). 
 
Usnesení: AS pověřuje studentskou komoru, aby do příštího zasedání dopracovala návrh 
Pravidel pro užívání studentské místnosti. (12-0-0) 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 12-0-0 
 
 


