
 

Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
5. ledna 2021 

 
 
Přítomni:  J. Kranát (předseda), O. Navrátilová, P. Sláma, M. Vaňáč; 

 J. Šenkyřík (místopředseda), L. Diopová, O. Horký, J. Labusová, A. Pokorný. 
 
Hosté: Jiří Mrázek, děkan; Petr Gallus, proděkan pro rozvoj. 
 
Omluveni: O. Fischer, T. Landová, F. Nývlt. 
 
 
Kvůli zhoršené epidemické situaci proběhlo zasedání distančně přes platformu Zoom.  
 
1. Informace k rozpočtu a rozpočtovém výhledu 
 
AS na zasedání 13. 10. schválil rozpočet ETF na rok 2020 a při té příležitosti pozval děkana 
J. Mrázka k rozpravě o střednědobém finančním a rozvojovém výhledu fakulty.  
 J. Mrázek informoval AS o vývoji rozpočtu fakulty. V roce 2020 došlo ke zvýšení 
mzdových výdajů a snížení příjmů z dotace na studenty. Pokles rozpočtových prostředků 
částečně vyrovnal RUK z fondu koheze, ale celkový objem rozpočtu meziročně klesl o 2 mil. 
(z 61 na 59 mil. Kč). 
 Dlouhodobým problémem fakulty je nízký počet studentů (zejména kvůli jiným 
možnostem humanitních studií a demografickému poklesu). Fakulta vyrovnává nižší 
příjmy z dotace na studenty příjmy za vědeckou činnost, ale ty nebývají vždy jisté (skončilo 
centrum excelence a kolísají počty grantů). Z příjmů za vědu navíc fakulta částečně hradí 
mzdové a provozní výdaje. 
 Proběhla diskuse o možnostech navýšení počtu studentů. M. Vaňáč doporučoval 
motivovat studenty s teologickým zájmem (např. jáhny a výpomocné kazatele). Jejich 
studium ovšem už částečně probíhá v rámci kurzů celoživotního vzdělávání a bc. studia 
TKT. Zahraniční studenty by mohlo získat plánované bc. a mgr. studium ET v angličtině. P. 
Sláma doporučil zvážit nabídku pedagogického minima pro studenty ET. To by ovšem bylo 
možné jen ve spolupráci s fakultami, jež mají toto studium akreditováno (PedF, HTF), ale 
této spolupráci se v minulosti příliš nedařilo. 
 M. Vaňáč upozornil, že zvýšení mzdových výdajů nelze z již schválených rozpočtů zjistit. 
Problém je v tom, že reálný rozpočet se od schváleného může v některých položkách lišit. 
AS by uvítal, kdyby při schvalování rozpočtu mohl porovnat plánovaný a reálný vývoj, 
jakož i dlouhodobý výhled na 1–2 roky. J. Kranát a D. Krumpová se do příštího jednání o 
rozpočtu (květen?) pokusí z ekonomického oddělení opatřit pro AS strukturovanější údaje. 
 
2. Přestavba budovy a využití studentské místnosti  
 
P. Gallus informoval AS, že 1. 6. 2022 by měla začít 2. fáze rekonstrukce budovy. Fakulta 
již připravila potřebnou dokumentaci, ale dosud čeká na stavební povolení a teprve poté 
bude možné schválit investici na MŠMT a uspořádat výběrové řízení. 
 P. Gallus se vyjádřil k předloženému návrhu Pravidel pro využití studentské místnosti:  
 (1) Navrhl vypustit zmínku o „dobrém soužití této místnosti se správou budovy“. Správa 
budovy je jen prostředníkem mezi uživateli místnosti a vedením fakulty. Naším společným 
cílem je bezproblémové užívání studentské místnosti. 



 

 (2) Formulace „otevírací doba“ není vhodná. Plánuje se zrušení služby nočního vrátného 
a budova bude centrálně uzavřena pro všechny. Přesný čas však zatím není stanoven. 
 (3) Zákaz konzumace alkoholických nápojů by měl být doplněn zákazem kouření. – L. 
Diopová upozornila, že podle tzv. protikuřáckého zákona (č. 65/2017 Sb.) je kouření ve 
veřejných vnitřních prostorech všude zakázáno a při tvorbě Pravidel proto nebylo zmíněno. 
 (4) Za užívání studentské místnosti by měl být odpovědný celý AS, nikoli jen jeho 
studentská komora. O tomto bodu proběhla delší diskuse. 
 
 Než budou Pravidla schválena, je třeba vyjasnit zejména: 

(1) Kdo rozhoduje o konání „mimořádných akcí“ nad rámec běžného využití místnosti. 
Mezi „mimořádné akce“ se nepočítají celofakultní akce jako vánoční večírek, „Schlussfest“ 
a „Anfangsfest“, nýbrž akce, jejichž konání nějak omezuje nebo vylučuje ostatní uživatele 
místnosti (např. filmový klub, přednášky a besedy, mimořádná výuka apod.). J. Kranát 
navrhl, aby o „mimořádných akcích“ neformálně a zrychlenou formou (elektronicky) 
rozhodoval celý AS. 

(2) Kdo je odpovědný za běžnou správu a bezproblémové užívání místnosti. Padly 
návrhy na studentskou komoru AS nebo konkrétně stanovenou osobu (event. podle 
rozpisu). 
 
3. Informace k využití Office 365 studenty ETF 
 
J. Labusová tlumočila omluvu F. Nývlta a dotázala se na možnost využití Office 365 
studenty ETF v rámci licence UK. P. Gallus odpověděl, že již v minulosti se IT správce J. 
Moravec ucházel o licenci pro fakultu, ale její získání by vyžadovalo úhradu v řádu statisíců 
Kč, na což fakulta bohužel za stávající situace nemá prostředky. 
 
Zapsal: J. Kranát 
Schváleno:  9-0-0 


