
 

Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
21. září 2021 

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

Vaňáč; 
  J. Šenkyřík (místopředseda) 
Host: E. Svobodová (tajemnice) 
 
Omluvena:  J. Labusová 
Nepřítomni: L. Diopová, O. Horký, A. Pokorný. 
 
1. Nová senátorka 
 
Senátor F. Nývlt složil 15. 9. státní závěrečnou zkoušku a přestal být studentem ETF. Ná-
hradníci za něj podle výsledku voleb jsou Hana Bartošová (12 hlasů), Karel Pacovský (11) a 
Maria Synko (7). J. Kranát zatím oslovil H. Bartošovou a ta mandát přijala. 
 
2. Schválení provozního rozpočtu ETF  
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. d) Statutu ETF schvaluje AS rozvahu příjmů a výdajů fakulty. AS 
UK schválil 28. 5. rozpočet UK na rok 2021. V návaznosti na to děkan předložil AS 9.  
6. návrh vyrovnaného rozpočtu ETF na rok 2021 ve výši 62 157 tis. Kč. Proběhla krátká 
rozprava s tajemnicí E. Svobodovou. Trvalou potíží fakulty zůstává nízký počet studentů a 
tomu odpovídající nízký příjem z dotace na studenta. Výdaje na propagaci činí kolem 
100 000,- Kč ročně, ale bude třeba zvážit novou strategii. Anglický studijní program ani 
CŽV zatím nepřinesly větší příjmy. 
 
Rozpočet schválen: 7-0-0 
 
3. Schválení Výroční zprávy ETF za rok 2020 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. e) Statutu ETF schvaluje AS výroční zprávu o činnosti. Děkan 
předložil AS 29. 6. Výroční zprávu o činnosti ETF za rok 2020. 
 J. Kranát upozornil, že VZ neobsahuje nové složení AS (platné od 1. 10.), disciplinární 
komise a studentského zástupce ve vědecké radě (J. Šenkyřík). J. Šenkyřík upozornil na 
řadu překlepů a chyb v textu. AS doporučuje provést jazykovou korekturu textu. 
 
AS schvaluje VZ o činnosti ETF za rok 2020 s podmínkou doplnění chybějících údajů o 
akademických orgánech a provedením jazykové korektury: 7-0-0 
 
4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření ETF za rok 2020 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. e) Statutu ETF schvaluje AS výroční zprávu o hospodaření. Dě-
kan předložil 8. 9. prostřednictvím p. tajemnice AS Výroční zprávu o hospodaření ETF za 
rok 2020. Hospodářský výsledek za rok 2020 činí 944 tis. Kč. T. Landová upozornila na 
řadu formálních a stylistických chyb v textu úvodu a závěru VZH. AS doporučuje rovněž 
provést jazykovou korekturu textu. 
 
AS schvaluje VZ o hospodaření ETF za rok 2020 s podmínkou provedení jazykové korektu-
ry: 7-0-0 



 

 
5. Schválení Podmínek přijímacího řízení ke studiu pro AR 2022/23 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. f) Statutu ETF schvaluje AS podmínky pro přijetí ke studiu v pro-
gramech uskutečňovaných na fakultě. Studijní proděkan L. Beneš předložil AS 14. 9. návrh 
Podmínek přijímacího řízení ke studiu pro AR 2022/23. Přijímací zkoušky zůstávají 
v podobě, jak je AS schválil již pro AR 2021/22.  
 Proběhla krátká rozprava. P. Sláma se vyslovil pro zachování motivačního pohovoru 
s uchazeči. Také doporučil, aby studijní oddělení komunikovalo s uchazeči rychleji a vlíd-
něji. 
 
Návrh schválen: 7-0-0 
 
6. Schválení Podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních progra-
mů pro AR 2022/23 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. f) Statutu ETF schvaluje AS podmínky pro přijetí ke studiu v pro-
gramech uskutečňovaných na fakultě. Proděkan pro vědu M. Prudký předložil AS 14. 9. ná-
vrh Podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro zimní i letní se-
mestr AR 2022/23. Znění Podmínek bylo naposledy upraveno před třemi lety, od té doby 
zůstávají věcně beze změn. AS je v této podobě schválil již loni 13. 10. 
 
Návrh schválen: 7-0-0 
 
7. Stanovení termínu voleb do AS UK 
 
Předsednictvo AS UK vyhlásilo 14. 6. volby do AS UK na období 2022–2025 v I. sboru, 
kam patří i ETF. Podle čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS UK se volby konají v listopadu. AS 
stanovil termín voleb na úterý a středu 23.–24. 11. 2021. 
 
Schváleno: 7-0-0 
 
Dílčí volební komisi pro volby do AS UK na ETF zvolí AS na svém řádném zasedání 2. 11. 
2021. 
 
8. Volba kandidáta na rektora UK  
 
AS UK vyhlásil na 21. 10. 2021 volbu rektora UK. Kandidaturu zatím ohlásili prof. Michal 
Stehlík (FF UK) a prof. Milena Králíčková (LFP). Oba kandidáti navštívili naši fakultu (15. 
6. Stehlík, 22. 6. Králíčková), setkali se se členy AS, vedením fakulty a zájemci z celé aka-
demické obce. Za ETF volí kandidáta na rektora tito senátoři: J. Kranát, P. Sláma, L. Dio-
pová a O. Horký. 
 
9. Termíny zasedání AS 
 
V AR 2021/22 proběhnou zasedání AS v těchto termínech: 
 
2. 11. – jmenování volební komise pro volby do AS UK 
11. 1. – vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana ETF 
[15. 2. – předvolební shromáždění k volbě děkana, podle čl. 10 Jednacího řádu AS ETF] 
22. 2. – volba kandidáta na funkci děkana ETF 



 

5. 4. – vyhlášení voleb do AS ETF 
10. 5. – příprava voleb do AS ETF 
[volby do AS ETF by měly proběhnout 17.–18. 5.] 
 
Schváleno: 7-0-0 
 
P. Sláma navrhl věnovat první zasedání v novém AR otázkám rozvoje a propagace fakulty. 
Za tím účelem by měli být na schůzi pozváni P. Gallus a M. Bouček. 
 
Schváleno: 7-0-0 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 7-0-0 
 
 


