ZÁPISY AS ETF UK
2004
29. září 2004
Přítomni: Peter Morée, Jan Kranát, Pavel Hošek, Pavel Keřkovský, Ivana Noble,
Zdeňka Kolářová, Ondřej Macek, Jozef Murín, Adam Šůra
za bývalé senátory: Ladislav Beneš, Pavlína Burešová, Ondřej Ruml, Marie Medková, Karel
Koutský
Nepřítomen: Dušan Coufal
Hosté: Jiří Weinfurter, studentský farář
1. Noví senátoři byli seznámeni s organisačními a technickými detaily činnosti AS. Byly
zjištěny jejich e-mailové adresy pro senátní konferenci. Předsednictvo AS poděkovalo
odstupujícím senátorům za jejich práci.
2. Zvolena volební komise: Medková, Keřkovský
3. Navrženi kandidáti do nového předsednictva: Kranát, Noble, Macek, Šůra.
4. Výsledky voleb do předsednictva:
Odevzdáno: 18 platných lístků (9/9)
Kranát – 6, Noble – 3, předsedou zvolen Jan Kranát
Macek – 7, Šůra – 2, místopředsedou zvolen Ondřej Macek
Nové předsednictvo AS bylo pověřeno výsledky voleb sdělit tajemníkovi ASUK.
5. Noví senátoři se usnesli na čase, místě a termínech zasedání AS:
středa 9.00, děkanská posluchárna
3. listopadu 2004
15. prosince
16. února 2005
6. dubna
25. května
21. září
9-0-0
6. Vzhledem k tomu, že na současném zasedání nebude projednána novela stipendijního řádu,
požádal děkan ETF senát o schválení provizorních opatření:
6.1. vyplacení prospěchových stipendií ve výši 7000,- buď a) všem studentům s
nejlepším prospěchem nebo b) všem nejlepším a nejpilnějším studentům (rozhoduje počet
přednášek a seminářů)
Schváleno 2 hlasy pro variantu a), 7 hlasů pro variantu b), 0 proti, 0 zdržel
6.2. vyplacení doktorandských stipendií ve stávající výši (viz usnesení AS z 14. října
2003)

9-0-0
7. Senátoři byli seznámeni se žádostí o rozšíření akreditace oboru Pastorační a sociální práce,
na němž má nyní kromě VOŠ Jabok spolupracovat ještě VOŠ Evangelikální teologický
seminář. Žádost má před schválením ve vědecké radě ETF schválit AS.
9-0-0
8. Studentský farář Jiří Weinfurter seznámil přítomné se dvěma návrhy na stavební a
architektonickou úpravu fakultní kaple. Senátoři se s návrhy budou moci seznámit na katedře
etiky a do příštího zasedání zvážit, jakým způsobem by AS mohl návrhy posoudit a případně
podpořit.
9. Zápis schválen
9-0-0
zapsal J. Kranát

3. listopad 2004
Přítomni: I. Noble, J. Kranát (předesedající), P. Hošek, P. Keřkovský, P. Moreé, Z. Kolářová,
J. Murín, A. Šůra, D. Coufal, O. Macek
Hosté: J. Weinfurter, K. Koutský
1. občerstvení na příští schůzi připraví Z. Kolářová
2. Kaple
a/ J. Weinfurter vysvětlil, že hledá oporu v jednání o architektonickém řešení kaple.
b/ otevřena diskuse o způsobu senátní reakce
Senát vyslovil podporu iniciativě J. Weinfurtra, studentského faráře, ve věci úpravy
fakultní kaple.
Senát ustavuje svou komisi pro věc úpravy fakultní kaple. A doporučuje členům této
komise, aby si přizvali odborníky z řad veřejnosti. Komise seznámí senát nejpozději na jeho
zasedání 16. 2. 2005 se závěry své práce.
10-0-0
Složení komise: I. Noble, O. Macek
8-0-2
3. Senát vysílá D. Coufala do komise, která bude posuzovat žádostí v I. kole výběrového
řízení o stipendia do zahraničí v AR 2005/2006.
9-0-1
4. Senát souhlasí s vysláním svého zástupce do vědecké rady fakulty.
10-0-0
Senát vysílá O. Macka.
9-0-1
5. Senát byl seznámen s vyhlášením děkana ETF UK o evaluaci výuky v akademickém roce
2004/2005. Termíny: 13.-17. 12. 2004; 23.-27. 5. 2005.
Senát pověřuje provedením hodnocení výuky A. Šůru (ET), Z. Kolářovou (PSP), J. Murína
(TKT).
Senát žádá děkana ETF UK o uvolnění finančních prostředků na odměnění realizačního týmu.
10-0-0
6. Senát ustavuje svou legislativní komisy v tomto složení: P. Morée, J. Kranát, A. Šůra.
10-0-0
Předseda AS ETF UK zve na jednání této komise všechny členy AS ETF UK.
7. Senát vyslovuje podporu výzvě studentské rady FF UK (Prohlášení studentů k 15. výročí
17. listopadu 1989) (Viz. http://strada.ff.cuni.cz/).
7-2-1
8. Předseda AS ETF UK nahlásí změnu předsednictva AS ETF UK tajemníkovi AS UK.

9. Zápis schválen.
10-0-0
zapsal O. Macek

15. prosince 2004
přítomni: J. Kranát, I. Noble, P. Hošek, P. Keřkovský, P. Moreé, D. Coufal, J. Murín, Z.
Kolářová, O. Macek, A. Šůra
1. Na základě ústní dohody předsedy AS ETF UK a děkana ETF UK proplatí fakulta studenty
ke zpracování evaluací.
2. Z. Kolářová referovala o průběhu evaluací na JABOKu (PSP). Učitelé JABOKu nebyli
informováni.
J. Murín potvrzuje totéž o TKT.
AS ETF UK doporučuje děkanovi ETF UK, aby napříště informoval i učitele součástí.
3. A. Šůra navrhuje posunutí termínu evaluací o týden dřív (uprostřed semestru). Dále A. Šůra
upozornil na to, že nejsou evaluovány přednášky a semináře pro zahraniční studenty.
AS ETF UK pověřuje A. Šůru, aby pro LS 2004/5 převedl formulář do anglického
jazyka.
AS ETF UK pověřuje A. Šůru, aby s děkanem projednal jiný termín evaluací pro LS.
Senát navrhuje termín 2.-6. 5. 2005.
4. AS ETF UK pověřuje svého předsedu, aby oslovil NF VTR a požádal ho o informace
ohledně postupu při udílení jednorázových stipendií.
5. AS ETF UK hlasoval o způsobu, podle kterého letos navrhne studenty k udělení stipendií z
NF VTR:
a/ podle jednotlivých studijních programů (4x3) nebo „en bloc“ ze všech studentů ETF
UK.
hlasování: 9-1-0 (ve prospěch systému 4x3)
b/ hlasování o poměru mezi jednotlivými programy: 3-3-3-3 (TKT-PSP-ET-PGS) nebo 2-3-43 (TKT-PSP-ET-PGS)
hlasování: 8-2-0 (ve prospěch systému 3-3-3-3)
AS ETF UK se rozhodl požádat studijního proděkana (ET), proděkana pro doktorandské
studium (PGS), ředitele TKT a koordinátora PSP, aby senátu navrhli do 10. ledna tři nadané
studenty pro udělení jednorázového stipendia.
6. Z. Kolářová referovala o transformaci bakalářských zkoušek na PSP. Předseda AS ETF UK
pozve koordinátora PSP na další zasedání senátu. Z. Kolářová připraví na stejné zasedání
podklady o průběhu a rozsahu změn.
7. Na internetové stránky mají být umístěny zápisy z minulého akademického roku.
8. I. Noble informovala o práci komise pro úpravy kaple. Komise se sejde v lednu se svými
poradci.

9. D. Coufal jako postgraduální student podal podnět na prodloužení otevírací doby knihovny
ETF UK či případně pouze studovny. Otázka by mohla být řešena pomocí dobrovolných
studentských služeb. AS ETF UK pověřil svého předsedu a člena D. Coufala, aby se s
otázkou a problémem obrátil na ředitelku knihovny a senát na příští schůzi informoval o
výsledcích.
10. D. Coufal informoval u výběrovém řízení pro studium v zahraničí.
11. Zápis schválen.
10-0-0
zapsal O. Macek

