
Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU  

č. 02/2009 ze dne 10. 12. 2009 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: dle prezenční listiny 

 

1. Zahájení a uvítání přítomných. 

 

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

 

2. Schválení programu VR TF JU 

 

Dr. Machula představil navržený program a požádal přítomné o vyjádření. Poté bylo 

hlasováno o schválení navrženého programu. V době hlasování bylo přítomno 10 členek  

a členů VR TFJU. 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 10     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila navržený program zasedání jednomyslně. 

 

3.   Projednání a schválení žádosti o prodloužení doby akreditace bakalářského oboru 

náboženská výchova a etika v prezenční a kombinované formě studia. 

4. Projednání a schválení žádosti o prodloužení doby akreditace navazujícího 

magisterského studijního oboru učitelství náboženství a etiky v prezenční  

a kombinované formě studia.  

 

Doc. Kaplánek ve stručnosti představil oba předkládané reakreditační materiály. Bakalářský 

obor náboženská výchova a etika je více zaměřený na teologické předměty, absolventi mohou 

působit jako učitelé náboženství ve farnostech a církevních sborech. Navazující magisterský 

obor učitelství náboženství a etiky je zaměřen na získání učitelské kvalifikace pro střední 

školy, tomu uzpůsobena je skladba předmětů. 

Následně byla zahájena rozprava nad předloženými materiály. 

 

Doc. Ryšková – důrazné doporučení doplnit mezi povinně volitelné předměty oboru učitelství 

náboženství a etiky předměty z biblistiky. 

Prof. Musil – tato změna může proběhnout až po schválení reakreditace Akreditační komisí 

MŠMT ČR jako změna, která přísluší fakultám bez nutnosti žádat o schválení Akreditační 

komisí MŠMT ČR. 

 

Doc. Kaplánek požádal o názory, zda nepřejmenovat státní závěrečnou zkoušku 

z teologických předmětů. 

návrhy: 

prof. Musil - „teologie pro učitele náboženství a etiky“, 

Dr. Machula – „praktická teologie“, 

doc. Ryšková  - na KTF UK používají název „systematická teologie“, 

doc. Šrajer – „teologie“, 

doc. Kašný, doc. Vokoun – navrhují ponechat původní název „systematická a praktická 

teologie“, 

doc. Kaplánek – název pravděpodobně zůstane tak, jak je navržen v reakreditačních 

materiálech. 

 

Doc. Kašný – dotaz na systém státní zkoušky z pedagogiky a psychologie. 

Doc. Kaplánek – plánuje se společná komise, zkoušení si vylosují pouze jednu otázku (buď 

z psychologie, nebo pedagogiky), již proběhla jednání s katedrou psychologie, v červnu 2010 

bude tento systém poprvé realizován, zatím se jeví jako vhodný. 



 

Doc. Šrajer upozornil na formální nedostatky materiálů a doporučil dodatečnou redakci textu. 

 

Doc. Vokoun – dotaz na možnost koordinace reakreditací s ohledem na nepřehlednost názvů 

předmětů, rozlišení, pro které obory jsou určeny atp. 

Dr. Machula – toto je otázka k projednání na Akreditační komisi TF JU, ať zašle připomínky 

na proděkana pro studijní a pedagogickou činnost. 

 

Po ukončení rozpravy Dr. Machula požádal VR TF JU o hlasování, zda schvalují předloženou 

žádost o prodloužení doby akreditace bakalářského studijního oboru náboženská výchova  

a etika v prezenční a kombinované formě studia v předloženém znění. 

 

V době hlasování bylo přítomno 11 členek a členů VR TF JU. 

 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 11     0        0 

 

VR TF JU schválila jednomyslně žádost o prodloužení doby akreditace bakalářského 

studijního oboru náboženská výchova a etika v prezenční a kombinované formě studia 

v předloženém znění. 

 

Dr. Machula požádal VR TF JU o hlasování, zda schvalují předloženou žádost o prodloužení 

doby akreditace navazujícího magisterského studijního oboru učitelství náboženství a etiky 

v prezenční a kombinované formě studia v předloženém znění. 

 

V době hlasování bylo přítomno 11 členek a členů VR TF JU. 

 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 11     0        0 

 

VR TF JU schválila jednomyslně žádost o prodloužení doby akreditace navazujícího 

magisterského studijního oboru učitelství náboženství a etiky v prezenční a kombinované 

formě studia v předloženém znění. 

 

Vznesené připomínky budou předloženy garantovi oboru ke zvážení a příp. zanesení  

do materiálů. 

 

5. Schválení školitelky v rámci doktorských studijních programů PhDr. Zuzany 

 Svobodové, Ph.D. 

Doc. Kaplánek jako vedoucí katedry pedagogiky ve stručnosti představil PhDr. Zuzanu 

Polákovou, Ph.D. a objasnil důvody, pro které je navržena jako školitelka pro doktorandku 

Mgr. Zuzanu Polákovou (1. ročník, obor teologická antropologie a etika, zaměření disertační 

práce: náboženská výchova pro osoby s mentálním znevýhodněním). 

Po diskusi nad publikační činností Dr. Svobodové a její relevancí k danému tématu disertační 

práce požádal Dr. Machula o VR TF o hlasování, zda schvalují PhDr. Zuzanu Svobodovou, 

Ph.D. jako školitelku doktorandky Mgr. Zuzany Polákové. 

 

V době hlasování bylo přítomno 11 členek a členů VR TF JU. 

 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 10     0        1 

 

Vědecká rada TF JU schválila PhDr. Zuzanu Svobodovou, Ph.D. jako školitelku doktorandky 

Mgr. Zuzany Polákové. 

 



4. Řád rigorózního řízení na TF JU.  

 

Dr. Machula ve stručnosti informoval o důvodech, které vedly TF JU ke změně 

akreditovaného titulu ThDr. na ThLic. a záměru připravit Řád rigorózního řízení pro TF JU 

jako interní předpis – pro zjednodušení procesu nostrifikace ThLic. získaného v zahraničí, pro 

příp. zájemce o tzv. malý doktorát. ThLic. na TF JU nebude v žádném případě nutnou 

podmínkou pro získání Th.D. na TF JU, rovněž nebude opravňovat k rychlejšímu absolvování 

postgraduálního studia na KTF UK nebo CMTF UPOL. 

Navrhované znění Řádu rigorózního řízení na TF JU vychází jednak z univerzitních předpisů, 

jednak z předpisu KTF UK. 

Poté Dr. Machula zahájil rozpravu. 

 

Doc. Ryšková – dotaz, zda TF JU neuvažuje o akreditaci rigorózního řízení pro PhDr. – obor 

humanistika atp. 

Dr. Machula – toto není v záměru TF JU. 

Doc. Kašný – vítá realizaci rigorózního řízení zejména kvůli možnosti nostrifikace 

zahraničních licenciátů z teologie. 

Dále přítomní diskutovali o navrhovaných termínech odevzdání práce, možnosti odevzdání 

rigorózní práce již s přihláškou k řízení atp. 

Doc. Weis – dotaz, zda bude na TF JU ustanovena osoba konzultanta pro rigorózní řízení. 

Prof. Musil – na FSS MUNI je praxe fakultativních placených konzultací pro uchazeče  

o rigorózní řízení, uchazeči je v případě jeho zájmu ustanoven neoficiální konzultant, který 

poté doporučí či nedoporučí uchazeči podat přihlášku k řízení. 

Dr. Machula – TF JU zváží zavedení této praxe. 

Po ukončení rozpravy Dr. Machula požádal přítomné o hlasování, zda VR TF JU schvaluje 

předložený návrh Řádu rigorózního řízení na TF JU. 

 

V době hlasování bylo přítomno 12 členek a členů VR TF JU. 

 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 12     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila jednomyslně předložený návrh znění Řádu rigorózního řízení 

na TF JU. 

 

5. Různé. 

Dr. Machula se dotázal na názory zástupců ostatních fakult na nový způsob financování 

vysokých škol dne návrhu vlády. Proběhla diskuse k tomuto tématu. 

 

Po skončení diskuse Dr. Machula poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VR TF 

JU. Termín zasedání VR TF JU v letním semestru 2009/2010 bude včas avizován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 12. 2009 

zapsala: J. Veselá 


