
 

Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
22. února 2022 

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

Vaňáč; 
  J. Šenkyřík (místopředseda), H. Bartošová, L. Diopová, O. Horký, A. Pokorný,  
Omluvena:  J. Vaňková (roz. Labusová). 
 
 
1. Doplnění volební komise 
 
Na posledním řádném zasedání AS 11. 1. 2022 byla dle Jednacího řádu AS ETF zvolena 
tříčlenná volební komise k volbě kandidáta na děkana ve složení T. Landová, L. Diopová a 
J. Vaňková. Na dnešní zasedání se J. Vaňková omluvila z důvodu karantény. J. Kranát na-
vrhl doplnit volební komisi o H. Bartošovou. 
 
Návrh schválen: 11-0-0 
 
2. Volba kandidáta na děkana 
 
Volební komise za předsednictví T. Landové informovala o přípravě a průběhu volby kan-
didáta na děkana. Zápis o volbě je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
Kandidátem na děkana byl 10 hlasy zvolen mgr. Jan Roskovec, Ph.D.  
 
3. Podpora Ukrajiny 
 
Ruský prezident V. Putin 21. 2. 2022 uznal nezávislost ukrajinských separatistických regi-
onů Doněcka a Luhanska a na jejich území vyslal armádu. 
 
J. Kranát informoval o Prohlášení vedení UK a předsednictva AS UK za svobodnou a nezá-
vislou Ukrajinu z dnešního dne a o návrhu prof. L. Karfíkové vyvěsit na budově fakulty 
ukrajinskou vlajku. O. Horký navrhl přijmout usnesení „AS ETF UK kategoricky nesouhlasí 
s ruskou agresí vůči Ukrajině“ a podpořil vyvěšení ukrajinské vlajky. 
 Proběhla diskuse. M. Vaňáč navrhl podpořit Prohlášení UK a usnesením odsoudit rus-
kou agresi. P. Sláma podpořil vyvěšení vlajky a usnesení. L. Diopová připomněla přednáš-
ku dr. Ondřeje Klimeše o útlaku Ujgurů z 28. 2. 2019. Podobně by se mohl představit rus-
ko-ukrajinský konflikt. J. Šenkyřík podpořil konání přednášky a doporučil co nejdřív hle-
dat vhodného odborníka. A. Pokorný vznesl dotaz, na jak dlouho by bylo vhodné vlajku vy-
věsit. Panovala shoda, že vlajka by měla být vyvěšena na znamení podpory svobodné a ne-
závislé Ukrajiny na dobu zatím neomezenou. 
 Bylo zformulováno usnesení: 
 
„AS ETF podporuje Prohlášení vedení UK a AS UK za svobodnou a nezávislou Ukrajinu. Se 
znepokojením sledujeme situaci na Ukrajině a odmítáme agresivní postup Ruské federace 
při řešení konfliktu na východě Ukrajiny. Jelikož také někteří naši kolegové a studenti po-
cházejí z Ukrajiny, vyjadřujeme jim tímto podporu. Na znamení naší podpory bude na bu-
dově fakulty vyvěšena ukrajinská vlajka.“ 
 



 

Usnesení schváleno: 11-0-0 
 
4. Přihlášení k Vlajce pro Tibet 
 
Po dobu konání Zimních olympijských her v Pekingu 4.–20. 2. 2022 byly na budově fakul-
ty vyvěšeny vlajky Tibetu a Východního Turkestánu. J. Kranát informoval, že Univerzita 
Karlova je zapojena do akce Vlajka pro Tibet, v jejímž rámci bývá vždy 10. března na pa-
mátku začátku Tibetského národního povstání roku 1959 vyvěšována tibetská vlajka. Na-
vrhl, aby se ETF k této akci pravidelně připojovala a připomněl, že shromáždění akademic-
ké obce 15. 2. tuto myšlenku valnou většinou hlasů podpořilo. 
 
Návrh schválen: 11-0-0 
 
5. Informace o jednání komise pro rozvoj a propagaci fakulty 
 
T. Landová informovala o druhém jednání komise 1. 2. 2022.1 Zápis o jednání komise je 
přílohou č. 2 tohoto zápisu. Další jednání komise se uskuteční 22. 3. v čase 10:00–11:30. 
 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 11-0-0 
 
 

PŘÍLOHA ZÁPISU 1 
 

Protokolární zápis o volbě kandidáta na děkana ETF UK 
dne 22. února 2022 

 
Přítomni:  J. Kranát (předseda), O. Fischer, T. Landová, O. Navrátilová, P. Sláma, M. Vaňáč; 
    J. Šenkyřík (místopředseda), H. Bartošová, L. Diopová, O. Horký, A. Pokorný  
Omluveni:   J. Vaňková (roz. Labusová) 
 
 
 
Volební komise byla ustavena na zasedání AS 11. 1. 2022 ve složení T. Landová  (předsedkyně), L. 
Diopová a J. Vaňková.  
 
Volební  komisi  bylo  ve  stanovené  lhůtě  14  dní  předloženo  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 dotázáni na souhlas s kandidaturou. Pouze J. Roskovec vyslovil s kandidaturou 
souhlas a představil své „teze“ na zasedání akademické obce 15.2.2022. 
 
Akademický  senát ETF  se  sešel  k volbě  kandidáta na děkana 22.2.2022.  Z důvodu nepřítomnosti 
členky volební komise J. Vaňkové byla zvolena nová členka volební komise H. Bartošová.  
 

                                                 
1 Zápis z prvního zasedání komise dne 30. 11. 2021 je přílohou zápisu ze schůze AS ETF z 11. 1. 2022. 



 

Podle  čl. 11 odst. 1  Jednacího  řádu AS  je volba kandidáta na děkana  tajná. Předsedkyně volební 
komise T. Landová rozdala přítomným senátorům hlasovací lístky a poučila je o způsobu hlasování. 
Poté volební komise lístky vybrala a sečetla.  
 
Bylo odevzdáno  celkem 11 platných hlasovacích  lístků, pro hlasovalo 10. Kandidátem na děkana 
ETF pro období 2022–2026 byl  zvolen Mgr.  Jan Roskovec, Ph.D. Děkanem by  jej měla  jmenovat 
rektorka k 1. 6. 2022. AS pověřuje předsedu, aby o výsledku volby uvědomil J. M. paní rektorku. 
 
 
Zapsala Tabita Landová, předsedkyně volební komise 
22.2.2022  
 
Členky volební komise (podpisy) 
 
 

PŘÍLOHA ZÁPISU 2 
 

Zápis z komise pro propagaci fakulty 1. 2. 2022 
 

Zápis ze zasedání komise pro rozvoj a propagaci fakulty (ETF) 

Přítomni: doc. Tabita Landová, Ph.D. (předsedkyně); Bc. Lalia-Irena Diopová; Mgr. Jana Hofmanová; 
Bc. Johana Vaňková; Matěj Bouček; doc. Petr Sláma, Ph.D.; Mgr. Jáchym Šenkyřík; Mgr. et Mgr. Martin 
Vaňáč, Ph.D., doc. Petr Gallus, Ph.D.; Ing. Ondřej Fischer, MA, Ph.D. 

 

1. Úvodní slovo Petra Galluse 

Petr Gallus se v úvodním slovu navrací k zápisu prvního zasedání komise. Poukazuje na fakt, že fakulta 
by měla v ideálních podmínkách čítat alespoň 800 studentů. Evangelická teologická fakulta by se tedy 
měla orientovat i na studenty neteologických oborů, kterých začíná do studia nastupovat většina. Lidé 
dle Petra Galluse hledají školu, která nabízí průchodné, jasné a přehledné studium. Fakulta by měla 
propagovat především studium samotné a svou badatelskou činnost – duchovno je pouze přidanou 
hodnotou, které není společensky atraktivní.  
Naším problémem není samotný obsah našich materiálů (fotografie, texty), ale jejich nízký dosah. 
Letáky jsou střípkem naší propagace, jsou volně k dispozici na webu či informačním stojanu. Jejich 
aktualizace je možná a vítaná, nutno se jim věnovat dříve než v době studentských veletrhů. Tvorbě 
letáků by se měla věnovat určená skupina. 

2. Rozprava 

Martin Vaňáč v duchovnu jako přidané hodnotě vidí sílu našeho studia - není cílem dublovat studium 
soc. práce na FF UK. Navrhuje inspirovat se VOŠ Jabok a jejich prezentací teologických oborů.  
V letácích musíme nabídnout atraktivní obrázky, které charakterizují studium na ETF UK. Zdůrazňovat 
bychom měli jeho rozmanitost.  
Měli bychom vyvinout komunikační aktivitu směrem ke všem církvím a zahrnout je do vlastní 
propagační činnosti (kontaktovat absolventy nejen v ČCE). Komunikaci navrhuje co nejvíc 
diferencovat, abychom oslovili každého unikátního zájemce. 



 

 
Lalia Diopová vznáší dotaz, zdali komunikaci cílíme na magisterské obory.  
Reaguje Petr Gallus, který přiznává fakt, že propagace by měla být cílena i na ně, jelikož o magisterské 
obory není valný zájem.  

Tabita Landová by nerada opouštěla komunikaci duchovní/spirituální roviny studia, zejména u oborů, 
které ji vyžadují (Teologie, Diakonika).  
Do letáků je nutné dodat vypovídající obrázky. K sestavování letáků rovněž navrhuje vytvořit 
specializovanou komisi.  

Petr Sláma reaguje na počet studentů na fakultě. Osm set studentů je pro nás nedosažitelná meta, za 
kterou můžeme postupně kráčet, nicméně jakýkoliv roční přírůstek bude pro fakultu úspěchem.  
Zájemce bychom měli lákat na fakultní život, výzkum a práci. Měli bychom vytvořit cílené slogany, k PR 
komunikaci pak využívat obrázky vyzařující pozitivní energií, nikoliv jen fotografie prázdné budovy.  

Jana Hofmanová ze svých rozhovorů vnímá, že specifické prvky studia na ETF jsou důvodem, proč 
studenti fakultu vyhledávají, nikoliv překážkou (“duchovní hledačství”).  
Navrhuje vytvoření newsletteru a posílení komunikace s absolventy, skrze které můžeme studium 
nabízet dále. 

Ondřej Fischer zdůrazňuje, že musíme cílit na širší veřejnost. Klade otázku, zda jsme schopni 
nabídnout další-nový obor, který by byl atraktivní a odlišný od stávající nabídky.  
Kromě propagace fakulty samotné bychom při komunikaci měli věnovat pozornost rozmanitosti studia 
- obory, katedry, předměty.  

Petr Gallus s reakcemi souhlasí. Musíme zůstat teologičtí a dobří ve svém oboru. Přestože v tom je naše 
velká síla, není to ovšem to, co láká nové studenty. Měli bychom cílit do budoucna a uvažovat v 
horizontu následujících pěti let. Zaměřit bychom se měli na efektivní šíření informací k lidem. Zájemci 
čerpají informace spíše z webových stránek než ze sociálních sítí. 

Petr Sláma zdůrazňuje důležitost prvotního kontaktu se zájemci o studium (vstřícnou odpověď po 
podání přihlášky). Ten samotný je důležitý, utváří první obraz o fakultě, přesto je opomíjen.  

Tabita Landová dále doporučuje komunikaci i na seniorátní a mládežnické úrovni ČCE (spolupráce 
např. s novým pražským seniorem Matějem Opočenským). 

Lalia Diopová kvituje propagaci ETF UK na Sjezdu (nejen) evangelické mládeže.  
Cílit bychom, mimo Českobratrskou církev, měli také na střední školy a jejich styčné pracovníky 
(výchovní poradci, sekretariát atp.).  

Martin Vaňáč podotýká, že je nutné soustředit se i na prezentaci fakulty v médiích, zejména církevních 
(př. Christnet, Český bratr). 

3. Reflexe témat 

Komunikace 

Hovoří Matěj Bouček. Souhlasí s Petry Slámou i Gallusem – snažme se tvořit hodnotný obsah, ale 
zamysleme se nad tím, jak jej šířit. Podporuje posílení komunikace na webových stránkách. Dále 
navrhuje zvážit spolupráci s externí společností (př. Strateggo), která by vytvořila průzkum zájmu o 
studium na ETF UK, případně i pomohla usměrnit komunikační strategii. 

Petr Gallus i Matěj Bouček potvrzují, že dopis přihlášeným již vzniká ve spolupráci se studijním 
oddělením. Finální verze by měla projít schvalovacím procesem děkana fakulty. 



 

Ve fázi tvorby je i seznam kontaktů, na které bychom mohli zasílat pozvánky, tiskové zprávy, či 
případný newsletter/zpravodaj. Vzniká ve spolupráci se sekretariátem a ÚCK ETF. Vhodné by bylo jej 
doplnit i o kontaktní osoby na středních školách, minimálně v Praze.  

Letáky 

Účastníci setkání se shodují na výše zmíněných poznatcích. Je nutné obměnit fotografie a aktualizovat 
texty tak, aby odpovídaly současné situaci. 

Fotografie 

Matěj Bouček dále souhlasí s potřebou nových fakultních fotografií ve všech aspektech. Nutné je tedy 
vyhotovit snímky jak budovy, tak i studentů a personálu. Podotýká však, že podobná akce musí být 
řádně naplánována. Pro propagační potřeby, jak předestřel Petr Sláma, je nutné počkat na měsíce, kdy 
budeme moci fakultu zachytit “při životě” – tedy po návratu studentů do škol, ideálně ve slunečních 
měsících.  

Webové stránky 

Po přestavbě webových stránek, která proběhla koncem minulého roku je třeba věnovat se i jejich 
vizuálu. Matěj Bouček zmiňuje aktualizaci fakultní fotogalerie. Tabita Landová by uvítala doplnění 
skupinových fotografií zástupců jednotlivých kateder. Medailonky studentů/absolventů s citátem proč 
studovat ETF by se měly objevit v jednotné podobě u všech studijních oborů. Petr Sláma podporuje 
myšlenku podobných medailonků i u akademických pracovníků. Martin Vaňáč aktivnější prezentaci 
fakultních publikací a časopisů, o což se již aktivně zasazuje prof. Prudký.  
Matěj Bouček poznamenává, že DG Client neumožňuje nejvzhlednější prezentaci. V úvahu tedy 
připadá externí web pro uchazeče o studium na ETF.  

 

4. Výstupy: 

Pozornost bychom měli směřovat na naše webové stránky a fakultní letáky pro lepší prezentaci našich 
studijních oborů. Pro ně by se měl stanovit jednotný vizuální styl a na webu vytvořit krátké prezentační 
video. Tvorbou letáků by se měla zabývat nově vzniknuvší komise. Obojí bude podpořeno 
fotografováním, které se dotkne všech sfér ETF. Při vytváření materiálů se dále můžeme opřít o 
základní myšlenky a teze navržené Petrem Slámou.  
Pro komunikaci bude vytvořen nový seznam kontaktů, další strategie bude externě konzultována se 
společností Strateggo. Přihlášeným studentům v budoucnu přijde potvrzení v podobě uvítacího dopisu.  

V příštích letech bychom se měli aktivněji zaměřit na propagaci fakulty v spřátelených církvích a 
médiích. Kromě seznamu kontaktů institucí by měl vzniknout i seznam vybraných absolventů, které 
bychom mohli zapojit do další komunikace.  

Komise souhlasí s návrhem uskutečnit ještě jedno setkání, na kterém by proběhla diskuze se seniorem 
pražského seniorátu Matějem Opočenský o tom, jak jako zástupce ČCE vnímá prezentaci ETF a o 
možnostech případné spolupráce. Termín setkání bude domluven přes doodle.  

 

Zapsal Matěj Bouček 

 


