
Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU 

č. 02/2012 ze dne 24. května 2012 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Zahájení a uvítání přítomných. 

Doc. Machula přivítal přítomné a zahájil zasedání Vědecké rady TF JU. 

 

2. Schválení programu Vědecké rady TF JU. 

Doc. Machula představil program zasedání a požádal přítomné o vyjádření. Poté bylo 

hlasováno o schválení navrženého programu.  

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 14 členek a členů VR TF JU. 

Výsledky hlasování: 

 pro   proti   zdržel se 

 14     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila navržený program zasedání Vědecké rady TF JU jednomyslně. 

 

3. Projednání a schválení doplnění složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a 

obhajoby závěrečných prací pro ak. rok 2011/12. 

Doc. Machula předložil VR TF JU k projednání a schválení návrh na doplnění zkušebních 

komisí pro SZZ a obhajoby závěrečných prací pro ak. rok 2011/12. Stručně zdůvodnil 

zařazení odborníků bez vědeckého titulu – jedná se o odborníky z praxe, kteří budou členy 

komisí pro obhajoby bakalářských prací ev. u státních zkoušek v bakalářských oborech.  

Poté bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. 

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 14 členek a členů VR TF JU. 

Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 

14     0        0 

 

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila předložené doplnění  složení komisí pro státní 

závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací pro ak. rok 2011/12. 

 

4. Projednání návrhu na jmenování docentem ThDr. Rudolfa Svobody, Th.D.  

Prof. Skalický stručně shrnul  vyjádření habilitační komise k předloženým materiálům  

Dr. Svobody. Poté doc. Machula informoval o způsobu hodnocení habilitační přednášky, 

rozdal přítomným formuláře hodnotícího dotazníku. 

Skrutátoři: Dr. Křišťan, doc. Opatrný. 

 

Od 14,30hod. se konala veřejná habilitační přednáška ThDr. Rudolfa Svobody, Th.D. na téma 

„Osvícenství a josefinismus jako témata církevně-historického a teologického zkoumání“.  

Po přednášce následovala rozprava, při níž habilitant zodpověděl vznesené dotazy. Po jejím 

ukončení pokračovala neveřejná část zasedání Vědecké rady TF JU. Členky a členové 

Vědecké rady TF JU vyplnili anonymní hodnotící dotazníky, které byly shromážděny  

a předány skrutátorům k vyhodnocení. Pokračovala neveřejná část rozpravy nad habilitační 

přednáškou. 



Výsledky dotazníkového hodnocení habilitační přednášky (rozmezí 0 – 10 bodů): 

aspekt obsahový  9,0 

aspekt pedagogický   8,6 

aspekt komunikativní  8,7 

aspekt diskusní   9,1 

průměr:    8,85 

 

Po ukončení diskuse požádal doc. Machula o hlasování o návrhu na jmenování ThDr. Rudolfa 

Svobody, Th.D. docentem v oboru teologie. Byly rozdány hlasovací lístky pro tajné 

hlasování. 

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členek a členů VR TF JU. 

Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 

16     0        0 

 

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování jednomyslně schválila návrh na jmenování ThDr. 

Rudolfa Svobody, Th.D. docentem v oboru teologie. Návrh bude dle zákona 111/1992 Sb. 

část 7), § 72, odst. 11) postoupen rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 

Vyplněné hodnotící dotazníky a hlasovací lístky jsou archivovány na děkanátu TF JU. 

 

5. Různé. 

Do bodu různé nebylo zařazeno žádné téma k projednání. 

 

Doc. Machula poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VR TF JU.  

 

 

 

 

30. 5. 2012 

zapsala: J. Veselá 


