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Podle čl. 10 Jednacího řádu AS ETF svolala volební komise týden před volbou kandidáta na 
děkana shromáždění akademické obce fakulty. Předseda AS J. Kranát uvítal přítomné a 
předal slovo předsedkyni volební komise T. Landové. 
 
1. Průběh volby na kandidáta na děkana 
 
T. Landová informovala přítomné, že volební komisi bylo ve stanovené lhůtě 14 dní předlo-
ženo celkem 19 návrhů na kandidáta na děkana: Jan Roskovec (4), Petr Sláma (4), Petr 
Gallus (3), Filip Čapek (2), Kateřina Kočandrle Bauer (1), Eva Křížová (1), Tabita Landová 
(1), Pavel Pěnkava (1), Jaroslava Šťastná (1), Zdeněk Vojtíšek (1). Všichni navržení byli do-
tázáni na souhlas s kandidaturou. Pouze J. Roskovec vyslovil s kandidaturou souhlas a 
představil své „teze“. 
 
2. Děkanské teze J. Roskovce 
 
J. Roskovec předstoupil před akademickou obec a seznámil se svým programem „Děkan-
ské teze. 
 
3. Diskusní vystoupení Benjamina Rolla 
 
Po projevu J. Roskovce otevřel J. Kranát diskusi. V jejím průběhu vystoupil student B. Roll 
s prohlášením skupiny studentů v tomto znění: 
 
 „Milé kolegyně, milí kolegové, 
nejprve chci projevit vděk za roky děkanské služby doc.Mrázka a jeho vřelý přístup ke stu-
dentům a legendární humor v komunikaci s akademickou obcí. Vyjadřuji též podporu dr. 
Roskovcovi, že se odhodlal přijmout zodpovědnost a chce o roli děkana usilovat. Doufám, 
že se Vaše badatelská preciznost projeví i v precizním řízení naší fakulty. Jsem totiž pře-
svědčen, že takto odpovědný přístup k funkci bude velice potřeba. Rozhovory s řadou kole-
gů studentů mě o tom přesvědčují. Mnozí z nás totiž osobně zažívají dopady systémové ab-
sence koncepčního směřování a jednoznačného řízení. Chceme proto poděkovat členům 
Akademického senátu, že některé podněty už otevřeli i oni. Sepsali jsme je v následujících 
třech bodech: 
 
1) Chybějící vize a řízení se projevuje zejména v nevyváženém přístupu k jednotlivým stu-
dijním oblastem. Teologie, sociální práce a komunitní práce by měly být vnímány rovno-
cenně. Ve všech oblastech by naše fakulta měla usilovat o nejlepší možnou úroveň a to ne-
jen badatelskou, ale i vzdělávací. Víra, péče a komunita budou ve 21. století čím dál vý-
znamnějšími tématy a my je můžeme profesionálně nabídnout. Tak je hrdě nabízejme! K 
tomu je však potřeba, brát je vážně, neignorovat je a rozvíjet je. Každý obor musí mít 
například kompetentního garanta, který bere obor skutečně za svůj, odpovídá za jeho kon-
cepci a jasný studijní systém s jednoznačným smysluplným směřováním. 
 
2) I my věříme, že fakulta je primárně školou, proto by bylo vhodné zaměřit se na rozvoj 
pedagogických kompetencí vyučujících a zlepšování podmínek pro studenty. Nejakutnější a 



 

nejaktuálnější problém s organizací studia se projevuje katastrofální situací SISu, rozvrhu 
a studijního oddělení, což už zmínil i akademický senát. Toto je konkrétní důsledek chybě-
jícího řízení fakulty. Nejde jen o otravnou nepříjemnost, může to být reálnou překážkou. 
Nedostatečné informace o termínech, čase konání a vypsání předmětů 
ohrožují u některých studentů možnost dostudovat včas a bez vynaložených finančních ná-
kladů. 
 
3) Pro řízení jakékoliv organizace je nutné jasně nastavit pravidla a dodržovat je. To je zá-
sadní předpoklad pro funkční instituci i pro zpřehlednění studia. Pro vyžadování a dodržo-
vání pravidel je však nutné, aby děkan (a potažmo širší vedení) vzal svou zodpovědnost za 
řízení fakulty jako svou jedinou prioritu. Musí skutečně nastavovat mantinely pro vyučující 
i pro studenty. Vzývaná „dobrá vůle“ a přátelskost je cennou devízou. Sama o sobě a bez 
pravidel však není při řešení systémových komplikací výhodou, ale naopak často 
překážkou vedoucí k dalším problémům. 
 
Zmíněné body nejsou kritikou pro kritiku. Jde o podněty od studentů, kterým záleží na na-
ší fakultě a její budoucnosti. Udržování kurzu se nám zdá být malou ambicí. 
 
Sepsali: 
 
Benjamin Roll (EVT), Eliška Chlebounová (Diakonika) a Matěj Šulc (EVT21)  
13. 2. v Soběhrdech. 
 
14. 2. podpisem podpořili: 
Matúš Kočalka (Diakonika) 
Eliška Vančová (EVT) 
Magdalena Horáková (EVT) 
Ondřej Šípek (Diakonika)“ 
 
4. Diskusní vystoupení doc. Evy Křížové 
 
Dále v diskusi vystoupila E. Křížová, vedoucí katedry sociální a pastorační práce, s tímto 
příspěvkem: 
 „V projevu kandidáta na děkana byla nápadně malá pozornost věnovaná  programu so-
ciální a pastorační práce a katedře sociální práce. Centrem úvah byla teologie, na adresu 
sociální práce nebylo řečeno nic podstatného. To je v rozporu  s tím, že již více než 8 let 
existuje samostatná katedra, zajišťující kvalifikační program sociální a pastorační práce a 
počty studentů studujících v tomto programu jsou významné i ekonomicky. 
 V posledních letech jsme věnovali mnoho úsilí zviditelnění studia sociální a pastorační 
práce na ETF a získání nových zájemců, mimo jiné také ve spolupráci s kolegy odpověd-
nými za propagaci ETF. Nelze sice jasně vyhodnotit efekty opatření, ale nebylo by spraved-
livé je umenšovat, neboť byly spojeny s úsilím nad rámec pracovních povinností, pomáhali 
nám i studenti. 
 Malý prostor zaměřený na sociální a pastorační práci v předneseném projevu může 
vzbuzovat dojem (věřím, že nijak úmyslný), že sociální práce není stejně významným pilí-
řem ETF jako obory teologické, nebo že je program sociální práce samozřejmý. Existence 
sociální práce na ETF není ani samozřejmá a ani do budoucna zcela úplně zaručena: v tuto 
chvíli máme akreditaci na jeden rok.  Integrační úsilí, které je v současné době ze strany 
rektorátu vyvíjeno,  může snadno vyústit v přesun výuky sociální práce pouze na některé ze 
současných fakult UK. Takový scénář není nemožný, pokud Evangelická teologická fakulta 



 

 nepostaví  program sociální a pastorační práce na roveň programům teologickým a nepro-
káže to i na symbolické rovině. 
 Skutečnost, že na toto opomenutí reagují  studenti mimo obor sociální a pastorační prá-
ce prokazuje naléhavost změny. Doufám, že změna na pozici  děkana povede k větší inte-
graci katedry sociální práce do struktur ETF a k většímu uznání existence  programu. 
Námitky zde stručně přednesené  jsou  stejného charakteru jako námitky prezentované 
Benjaminem Rollem na shromáždění akademické obce. 
 Katedra sociální práce se těší na spolupráci s novým děkanem.“ 
 
5. Reakce J. Roskovce na diskusi 
 
J. Roskovec krátce zareagoval na přednesené podněty. 
 
6. Vyjádření akademické obce k Vlajce pro Tibet 
 
J. Kranát na závěr informoval akademickou obec, že na základě usnesení AS ETF z 31. 1. 
jsou po dobu konání Zimních olympijských her v Pekingu 4.–20. 2. 2022 na budově fakul-
ty vyvěšeny vlajky Tibetu a Východního Turkestánu. Univerzita Karlova je zapojena do ak-
ce Vlajka pro Tibet, v jejímž rámci bývá vždy 10. března na památku začátku Tibetského 
národního povstání roku 1959 vyvěšována tibetská vlajka. J. Kranát navrhl, aby se ETF 
k této akci pravidelně připojovala a požádal přítomné o vyjádření. Přítomní členové aka-
demické obce tuto myšlenku valnou většinou hlasů podpořili, jeden se zdržel. 
 
S pomocí zúčastněných řečníků zapsal J. Kranát 
 


