
 

Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
2. listopadu 2021 

 
Přítomni: J. Kranát (předseda), T. Landová, O. Navrátilová, P. Sláma, M. Vaňáč; 
  J. Šenkyřík (místopředseda), H. Bartošová, L. Diopová, O. Horký, A. Pokor-

ný 
Hosté: J. Hofmanová (studentská farářka),  
  P. Gallus (proděkan pro rozvoj),  
  M. Bouček (pracovník PR)  
 
Omluveni:  O. Fischer, J. Vaňková (roz. Labusová). 
 
1. Přivítání nové senátorky a studentské farářky 
 
J. Kranát uvítal novou senátorku Hanu Bartošovou, která nastoupila za F. Nývlta, jenž ab-
solvoval 15. 9., a Janu Hofmanovou, která od 1. 10. nastoupila na místo studentské farářky. 
 
2. Rozprava o rozvoji a propagaci fakulty 
 
AS se 21. 9. usnesl věnovat následující zasedání otázkám rozvoje a propagace fakulty. Proto 
J. Kranát pozval na schůzi P. Galluse a M. Boučka. 
 P. Gallus seznámil AS s vývojem počtu studentů. Z hlediska financování by bylo nejlépe 
mít asi o sto studentů více. Letošní počet přihlášek v zásadě odpovídá loňsku (246), 
z přihlášených se výsledně zapíše asi 50–60%.  
 M. Bouček a L. Diopová informovali o návštěvě veletrhu Gaudeamus. U stánku ETF se 
zastavilo asi 40 zájemců, z toho 35 zájemců o SPP. Zájemce o studium ET je nutno oslovo-
vat jinou cestou. 
 V následné rozpravě T. Landová doporučila propagovat fakultu na akcích evangelické 
mládeže a mezi studenty a absolventy ETS. M. Vaňáč se vyslovil za propagaci fakulty v šir-
ších křesťanských kruzích a zvážit prohloubení spolupráce s Jabokem. P. Gallus oznámil, 
že plánovaný kurs pro výpomocné kazatele ČCE nelze spojit s kurzy CŽV, ani z jejich poslu-
chačů dělat studenty bc. studia. P. Sláma navrhl věnovat pozornost prvotní komunikaci 
s uchazeči (zvláště studijní odd.) a tomu, jak o nás mluví absolventi. T. Landová zmínila, že 
z absolventů jsou zmiňováni jen moderátorka Lucie Vopálenská a literát Nikolaj Ivaskiv a 
bylo by také dobré více propagovat známé faráře. O. Horký připomněl, že by fakulta měla 
oslovovat zájemce i z menších evangelických církví (CB), řadě z nich však nevyhovuje vě-
roučně. L. Diopová zaznamenala zájem o studium fakulty na Slovensku, ale O. Navrátilová 
upozornila, že slovenská ECAV neuznává studium ETF. J. Šenkyřík navrhl věnovat větší 
pozornost studentům 1. ročníku, aby se snížil jejich odliv. P. Sláma doporučil formulovat 
4–5 klíčových vět, jimiž by fakulta komunikovala navenek. To by mohlo být úkolem pro 
případnou komisi. 
 P. Sláma vyslovil poděkování M. Boučkovi za dobrou práci při správě fakultních webo-
vých stránek a při propagaci fakulty. M. Bouček nastoupil 1. 2. 2021 po O. Lukášovi. 
 
J. Kranát navrhl, aby po minulých dobrých zkušenostech byla podle čl. 3 Jednacího řádu 
AS ETF zřízena komise pro rozvoj a propagaci fakulty. V minulosti pracovala taková komi-
se před zasedáními 30. 5. 2017 a 9. 1. 2018 (zápisy přílohou zápisu z AS). Na předsedkyni 
komise navrhl T. Landovou, která stanoví kdy komisi svolat a koho k ní přizvat. 
 
Zřízení komise pod vedením T. Landové schváleno: 10–0–0  



 

3. Příprava voleb do AS UK a volba volební komise 
 
Předsednictvo AS UK vyhlásilo 14. 6. volby do AS UK na období 2022–2025 v I. sboru, 
kam patří i ETF. AS ETF stanovil termín voleb na úterý a středu 23.–24. 11. 2021.  
 Podle čl. 3 Volebního řádu ustavil AS volební komisi ve složení: 1. Martin Vaňáč (před-
seda), 2. Adam Pokorný, 3. Christos Bogkots a 4. Sára Šimková. 
 
Komise schválena: 8–0–2 (Vaňáč, Pokorný) 
 
Odešli P. Sláma a J. Šenkyřík 
 
4. Schválení novely Volebního řádu AS ETF 
 
O. Horký předložil 9. 12. 2020 návrh na novelizaci Volebního řádu AS ETF, která by umož-
nila elektronické hlasování. Jelikož při minulých volbách (doplňovací volby do AS UK ve 
studentské kurii 18.–19. 5. 2021) byl na UK vyhlášen nouzový stav, mohlo hlasování pro-
běhnout elektronicky jen s povolením hlavní volební komise. Po celkově dobrých zkušenos-
tech s elektronickým hlasováním, navrhl J. Kranát novelizovat Volební řád podle návrhu O. 
Horkého. 
 V následné rozpravě navrhl M. Vaňáč nahradit v čl. 3 odst. 5 návrhu slovo „zástěna pro 
hlasování“ termínem „prostor pro úpravu lístků, který umožní tajné hlasování“ a tak sjed-
notit znění s čl. 7. odst. XX návrhu. 
 
Návrh schválen: 8–0–0 
 
M. Vaňáč dále navrhl v čl. 7 odst. XXX návrhu formulaci „[volič] podepíše ve volebním se-
znamu převzetí hlasovacího lístku pro příslušnou část senátu, do které volí“ formulací „a ta 
[volební komise] mu vydá hlasovací lístek“. 
 
Návrh schválen: 7–0–1 (Horký)  
 
J. Kranát navrhl hlasovat o novele Volebního řádu ve znění schválených úprav. 
 
Návrh schválen: 8–0–0 
 
J. Kranát odešle schválený návrh legislativní komisi AS UK. AS UK by pak mohl novelizaci 
schválit na svém příštím zasedání 12. 11. Volby do AS UK vyhlášené na 23.–24. 11. však ješ-
tě proběhnou prostřednictvím fyzických hlasovacích lístků, jak byly vyhlášeny. 
 
5. Projednání Organizačního řádu 
 
Podle čl. 5 odst. 1 Statutu ETF se AS vyjadřuje k organizačnímu řádu, který poté vydá opat-
řením děkan. Děkan prostřednictvím P. Galluse předložil organizační řád AS. 
 J. Šenkyřík upozornil, že v čl. 2 „Katedry a instituty“ vypadla katedra religionistiky. P. 
Gallus text opravil. AS vzal opravenou verzi na vědomí.  
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 8-0-0 


