
 

Zápis z mimořádné schůze Akademického senátu ETF 
26. dubna 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. Pokor-

ný, J. Vaňková (roz. Labusová). 
 
 
1. Vyhlášení voleb do AS ETF 
 
Podle čl. 2 Volebního řádu AS ETF navrhl J. Kranát uspořádat volby do AS ETF v úterý 17. 
a středu 18. 5. 2022. Hlasování bude uskutečněno pouze elektronicky. Elektronické hlaso-
vání umožňuje hlasovat v čase 00:01–24:00 daného dne. Proto bude třeba ve smyslu čl. 6 
Volebního řádu uspořádat předvolební shromáždění navržených kandidátů v obvyklém ča-
se konvokací o týden dříve, tj. v úterý 10. 5. v 11:00. 
 M. Vaňáč připomněl, že podle čl. 2 odst. 2 Volebního řádu jsou „součástí vyhlášení voleb 
informace o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.“ Na to je 
třeba pamatovat. J. Kranát přislíbil, že tyto podrobnosti budou uvedeny v mailu, kterým 
budou voliči bezprostředně vybídnuti k hlasování. 
 
Návrh schválen: 12-0-0 
  
Podle čl. 3 Volebního řádu navrhl J. Kranát jmenovat volební komisi ve složení O. Navráti-
lová, J. Šenkyřík a J. Vaňková. Jmenovaní nehodlají ve volbách kandidovat a se jmenová-
ním souhlasí. 
 
Návrh schválen: 12-0-0 
  
2. Řádné zasedání AS 10. 5. 2022 od 10:00 
 
Jelikož se v úterý 10. 5. od 11:00 uskuteční předvolební shromáždění, schůze AS proběhne 
o hodinu dříve, tj. od 10:00. Na návrh M. Vaňáče bude přizván proděkan pro rozvoj P. 
Gallus, aby AS informoval o chystané přestavbě budovy fakulty. Přednost budou mít dotazy 
ze studentské komory, jelikož akademičtí pracovníci již měli více možností, jak s P. Gallu-
sem otázky přestavby projednat. J. Kranát vyzval AS, aby základní okruhy otázek byly P. 
Gallusovi předloženy už týden předem, tj. do 3.5. 
 J. Šenkyřík připomněl, že 11. 1. 2022 AS přislíbil na květnovém zasedání projednat na-
výšení doktorandských stipendií. Jelikož se nebude moci zúčastnit příštího zasedání, před-
ložil k projednání otázku, zda má být výše stipendia v prvním roce studia výrazně nižší než 
v letech následujících (jak je to nyní). Podle tabulky od Martina Prudkého, kterou předložil 
VR ETF v rámci hodnocení doktorského studia za roky 2020/2021, je vidět, kolik dokto-
randů v minulých letech zanechalo studia. Již tam ale není vidět, v jaké fázi studia studium 
zanechali, tedy z toho ani nejde zjistit, zda je reálné nebezpečí, že budou doktorandi odpa-
dat po prvním roce studia. Pokud by ale takový problém (odpadání po 1. roce studia) měl 
být jen v teoretické rovině (a ne nějak podložený z minulých let), nemusel by být takový 
rozdíl ve výši stipendia mezi prvním a následujícími roky (třeba by to i více motivovalo). J. 
Kranát přislíbil, že zkusí pro příští zasedání tuto tabulku obstarat. 
 



 

3. Informace o jednání komise pro rozvoj a propagaci fakulty 
 
T. Landová informovala o třetím jednání komise 22. 3. 2022.1 Zápis o jednání komise je 
přílohou tohoto zápisu. 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 12-0-0 
 

Příloha zápisu 
Zápis ze schůze pro propagaci fakulty 22. 3. 2022 

 
Zápis	ze	zasedání	komise	pro	rozvoj	a	propagaci	fakulty	(ETF)	29.	3.	2022	

Přítomni:	doc.	Tabita	Landová,	Ph.D.	(předsedkyně);	Mgr.	Jana	Hofmanová;	Bc.	Johana	Vaň‐
ková;	doc.	Petr	Sláma,	Ph.D.;	Mgr.	et	Mgr.	Martin	Vaňáč,	Ph.D.;	Matěj	Bouček;	

Hosté:	Mgr.	Matěj	Opočenský,	senior	pražského	seniorátu	ČCE	

1. Úvodní	slovo	Matěje	Opočenského	
Tabita	Landová	uvádí	schůzi	a	oslovuje	Matěje	Opočenského,	pražského	seniora.	Ptá	se	na	jeho	názor	
k	propagaci	fakulty	navenek,	především	pak	směrem	do	evangelické	církve.	

Matěj	Opočenský	reaguje	–	vnímá,	že	fakulta	posílá	pravidelné	e‐maily	sborům,	dále	sleduje	komuni‐
kaci	na	jejích	sociálních	sítích.	Poukazuje,	že	ETF	chybí	kontaktní	kampaň.	Vzpomíná	na	minulá	léta,	
kdy	byli	mladí	lidé	zváni	k	návštěvě	ETF	a	představení	jednotlivých	fakult.	Mladí	lidé	podle	Opočen‐
ského	hledají	duchovní	zakotvení	–	právě	pro	ně	je	tedy	fakulta	vhodnou	vysokoškolskou	alternativou.	
Dále	poukazuje	na	to,	že	výbor	pražského	seniorátu	komunikaci	ETF	rovněž	sleduje	a	hovoří	o	ní.	Ma‐
těj	Opočenský	zdůrazňuje	sílu	kampaně	kolem	vykopávek	v	Tel	Moza.	Dále	oceňuje	audiovizuální	ma‐
teriály	a	podporuje	jejich	vytváření.	Jsou	to	právě	videa,	která,	dle	jeho	slov,	rezonují	sociálními	sítěmi.	
Měla	by	být	krátká	a	úderná.	Univerzitou	zpracované	video	(Benjamin	Roll	a	Petr	Gallus)	je	dle	seniora	
skvělé,	podobné	materiály	by	měly	být	zacíleny	i	na	církevní	příslušníky.	ETF	by	měla	zapracovat	na	
detabuizaci	farářské	profese.	Navrhuje	vytvořit	např.	videospoty	se	zajímavými	faráři.	Sílu	ETF	vnímá	
v	možnosti	druhé	kariéry	(cca	kolem	50	let)	–	uplatnění	mohou	studenti	najít	minimálně	jako	výpo‐
mocní	kazatelé/faráři	atp.		

2. Rozprava	
Reaguje	Martin	Vaňáč	–	nejsou	vykopávky	spíše	propagací	samotné	fakulty	než	studentských	možnos‐
tí?	A	měli	bychom	v	evangelické	církvi	komunikovat	čistě	teologii,	nebo	naopak	ostatní	nabízené	obo‐
ry?	Komunikace	a	spolupráce	s	církvemi	by	měla	intenzivněji	propagovat	farářskou/kazatelskou	pro‐
fesi	a	ukazovat,	o	jak	důležitou	profesi	se	jedná.	Za	spolupráci	církve	a	fakulty	by	byl	M.V.	vděčný.	Dru‐
há	kariéra	je	dle	Martina	Vaňáče	veledůležitou	součástí	–	dnes	se	ale	řeší	pouze	celoživotním	vzdělá‐
váním.	Pokud	si	má	zájemce	chuť	rozšířit	si	akademické	obzory,	měl	by	mít	tu	možnost	v	kterémkoliv	
věku	a	my	bychom	mu	ji	měli	nabídnout.		

Matěj	Opočenský	odpovídá	–	co	se	vykopávek	týče,	měli	bychom	propagovat	osobnosti	a	badatelskou	
činnost	fakulty	s	poselstvím:	tito	lidé	vás	budou	učit	a	můžete	se	s	nimi	vypravit	na	zajímavá	místa	(do	
Izraele),	ve	sféře	humanitních	věd	máme	co	nabídnout	i	na	celosvětovém	poli.	Za	cenné	považuje	vý‐
jezdní	přednášky	např.	Pavla	Hoška	či	Oty	Halamy	po	sborech	ČCE.	Měli	bychom	se	snažit	dostat	„přes	
rodiče	k	dětem“	–	vzbudit	pocit	jistoty	a	důvěry	u	otců	a	matek	se	zprávou:	vaše	děti	budou	mít	kvalitní	
                                                 
1 Zápis z prvního zasedání komise (30. 11. 2021) je přílohou zápisu ze schůze AS 11. 1. 2022, zápis z druhého 
zasedání komise (1. 2. 2022) je přílohou zápisu ze schůze AS z 22. 2. 2022. 



 

vzdělání,	zaměstnání	a	živobytí.	V	církvi	je	dle	Opočenského	ETF	vnímána	jen	jako	ústav	věnovaný	čis‐
tě	teologii	a	přípravě	na	farářskou	profesi.		

3. Výstupy	
V	první	řadě	je	dle	Petra	Slámy	nutné	projasnit	cílovou	skupinu	našich	studentů.	Nesmíme	zapomínat	
na	religióznější	kouty	republiky,	jakými	je	například	Morava.	Druhá	kariéra	by	měla	být	zakotvena	a	
otevřeně	prezentována	minimálně	oborem	TKT.		

Jana	Hofmanová	se	přidává	k	názoru,	že	je	nutné	komunikovat	studium	i	pro	mimopražské	publikum.		

Tabita	Landová	souhlasí	s	názorem,	že	přestože	můžeme	lákat	na	curriculum,	nesmíme	zapomínat	na	
to,	že	kromě	studia	musíme	též	propagovat	farářskou	profesi	a	profesi	sociálních	pracovníků.	Navrhuje	
vytvořit	video	ve	spolupráci	s	ČCE,	které	bychom	mohli	prezentovat	i	na	stránkách	církve.	Cílem	je	
ukázat,	že	farářská	profese	není	mrtvá.	Profilace	absolventa	je	věc,	o	které	by	se	měla	na	fakultě	vést	
rozprava.		

Petr	Sláma	navrhuje	komunikovat	osobní	svědectví	jednotlivých	farářů/farářek.		

Matěj	Opočenský	vidí	silnou	stránku	ETF	v	tom,	že	výbava	„běžných“	sociálních	pracovníků	končí	tam,	
kde	začíná	první	otázka	z	duchovní	roviny.	Dobrý	program	v	sociální	práci	je	základní	vybaveností	na‐
šeho	studenta,	duchovní	rovina	je	však	přidanou	hodnotou.	Neměli	bychom	podcenit	prezentaci	prak‐
tické	roviny	jednotlivých	profesí.		

Petr	Sláma	–	jasně	definovat	tři	stupně,	které	si	zájemce	může	vybrat	–	CŽV,	TKT,	Teologie	(Mgr.).		

Matěj	Opočenský	si	klade	otázku:	kdo	je	vlastně	farář	profesionál?	Může	farářskou	službu	vykonávat	i	
výpomocný	kazatel	(pokud	kurz	bude	přebírat	ETF	a	garantovat	tak	úroveň	vzdělání)?	Jaká	je	dnešní	
úloha	pastoračního	pracovníka	a	aktivních	laiků?	Měli	bychom	nabízet	program	pro	ně.	Navrhuje	vy‐
pravit	Dny	s	ETF	v	seniorátech	ČCE.		

Tabita	Landová	poukazuje	na	fakt,	že	kurz	pro	presbytery	většině	z	aktivních	laiků	bohatě	stačí.		

Martin	Vaňáč:	měli	bychom	se	zaměřit	na	to,	čím	se	skutečně	stali	naši	absolventi.	Definovat	jejich	jas‐
ný	profil.	Navíc	bychom	neměli	zapomínat	na	to,	že	ETF	je	zde	i	pro	jiné	protestantské	církve.		

Petr	Sláma	si	klade	otázku:	měli	bychom	odlišovat	TKT	jako	kritickou	reflexi,	bez	vazby	na	církevní	
struktury/evangelické	vymezení	ETF?	„Hledačství“	by	mělo	být	přímo	propojeno	s	TKT	(naráží	na	
podzemní	katolickou	církev).	Možnost	druhé	kariéry	a	komunitní	charakter	TKT	je	přidanou	hodnotou	
oboru.	

Jana	Hofmanová	poukazuje	na	to,	že	TKT	působí	jako	projekt	Ekumenického	institutu.	Měli	bychom	
pracovat	na	spolupráci	a	vědomé	propagaci	tohoto	oboru	v	rámci	celé	fakulty.		

Matěj	Opočenský	vzpomíná,	že	touha	studovat	fakultu	byla	dobovou	záležitostí,	která	je	dnes	již	pasé.	
Otvírají	se	ale	nové	duchovní	a	spirituální	otázky,	které	bychom	měli	využívat	k	vlastní	propagaci.	Kli‐
ent	ETF	je	jiný	než	před	deseti	lety.	Pro	farářskou	službu	je	důležité,	že	na	fakultě	studuje	více	různo‐
rodých	lidí.		

4. Závěr	
Komise	se	s	Matějem	Boučkem	dohodla	na	tom,	že	výstupy	z	jejích	tří	jednání	a	materiál	zpracovaný	
Petrem	Slámou	budou	sloužit	jako	soubor	podnětů	pro	další	práci	oddělení	PR	na	ETF.			

Další	setkání	komise	pro	propagaci	v	této	situaci	není	vnímáno	jako	potřebné.		

Zapsal	Matěj	Bouček 


