
 

Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
20. dubna 2021 

 
 
Přítomni:  J. Kranát (předseda), O. Fischer, T. Landová, O. Navrátilová, P. Sláma, M. 

Vaňáč; 
 J. Šenkyřík (místopředseda), L. Diopová, O. Horký, J. Labusová, F. Nývlt, A. 
Pokorný. 

 
Kvůli zhoršené epidemické situaci proběhlo zasedání podle čl. 66c Statutu UK distančně 
per rollam. 
 
1. Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS UK 
 
Předsednictvo AS UK vyhlásilo již 23. 10. 2020 podle čl. 13 Volebního řádu AS UK doplňo-
vací volby ve studentské komoře. Ty se měly podle čl. 2 odst. 1 VŘ AS UK konat již 
v listopadu. Podle čl. 2 odst. 2 Volebního řádu AS UK lze na fakultě, na níž se podle jejího 
vnitřního předpisu mohou provést volby do AS fakulty částečně či úplně elektronicky, lze 
na základě usnesení AS fakulty provést tímto způsobem i volby do AS UK. Vzhledem 
k epidemické situaci lze podle čl. 66e Statutu UK se souhlasem hlavní volební komise ko-
nat elektronické volby i pokud to vnitřní předpis neupravuje. 
 Předsednictvo AS navrhlo uspořádat doplňovací volby do studentské komory AS UK ve 
dnech 18.–19. května 2021.  
 
Schváleno: 11-0-1 (Horký) 
 
 
2. Organizace doplňovacích voleb 
 
AS jmenoval 2. března 2021 volební komisi ve složení O. Navrátilová, J. Šenkyřík, O. Horký 
a M. Synko. 
 Volby proběhnou pouze elektronicky. Budou vyhlášeny v úterý 27. dubna 2021. Údaje o 
nich budou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty a sděleny všem čle-
nům akademické obce prostřednictvím fakultní mailové adresy. Nejpozději 3. května zajistí 
J. Kranát seznamy studentů a akademických pracovníků fakulty. 
 Kandidáty, studenty ETF, lze navrhnout dílčí volební komisi (na adresu navratilo-
va@etf.cuni.cz) nejpozději do 10. května. S přijetím kandidatury musí navržený kandidát 
vyslovit souhlas v listinné nebo elektronické podobě; vyjádření kandidáta vyžádá dílčí vo-
lební komise. Předvolební shromáždění se kvůli epidemické situaci konat nebude. Kandi-
dáti budou moci oslovit akademickou obec prostřednictvím mailové adresy volební komise. 
Dílčí volební komise zveřejní kandidátní listiny a případně programy kandidátů nejpozději 
14. května. 
 
3. Modifikace podmínek přijímacího řízení 
 
AS schválil 15. 9. 2020 podmínky přijímacího řízení pro AR 2021/22. Na AS se nyní obrátil 
proděkan pro studium L. Beneš se žádostí o jejich modifikaci: 

1) Podle čl. 5 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK "Děkan může v případě, kdy počet 
přihlášených uchazečů bude menší než předpokládaný počet přijatých uchazečů podle zve-
řejněných podmínek přijímacího řízení, upustit od ověřování určitých schopností, znalostí 



 

a nadání přijímací zkouškou a rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splní ostatní 
podmínky přijetí ke studiu." Po dohodě s garanty oborů děkan navrhuje u ET (bakalářské), 
Diakoniky a TSE letos upustit od přijímací zkoušky. 
 
Vzato na vědomí: 12-0-0 
 

2) Podle § 27 odst. 1 písm. e) schvaluje AS podmínky pro přijetí ke studiu. Vzhledem ke 
zhoršené epidemické situaci děkan po dohodě s garanty oborů žádá o tuto modifikaci 
podmínek: 

a) pro obory Protestant Theology (bakalářská) a TKT konat pouze ústní zkoušku a 
prezenční zkoušku nahradit distanční prostřednictvím MSTeams/Zoom. 

b) pro obor SPP upustit od ústní zkoušky a konat pouze písemné testy prostřednic-
tvím Moodle či jiné platformy. 

  
Schváleno: 12-0-0 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 12-0-0 


