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Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU  

č. 01/2012 ze dne 1. března 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 doplnění programu  

o projednání žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace habilitačního řízení v oboru Teologie  

a žádosti o udělení akreditace oboru řízení ke jmenování profesorem v oboru Teologie. 

Poté bylo hlasováno o schválení navrženého programu.  

 

Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 

15     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila navržený program doplněný o projednání žádosti o prodloužení doby 

platnosti akreditace habilitačního řízení v oboru Teologie a žádosti o udělení akreditace oboru řízení 

ke jmenování profesorem v oboru Teologie zasedání Vědecké rady TF JU jednomyslně. 

 

Doc. Machula před vlastním projednávání bodů programu požádal Vědeckou radu TF JU  

o minutu ticha k poctě náhle zesnulému PhDr. Janu Polivkovi, dlouholetému vyučujícímu TF JU, 

který stál u začátků fakulty a několik let též působil jako člen Vědecké rady TF JU. 

 

3. Projednání a schválení žádosti o udělení akreditace bakalářského studijního oboru 

 Filosofie a religionistika v prezenční formě studia. 

Doc. Machula stručně představil předložený materiál, jedná se v podstatě o upravený obor 

Humanistika, kde se upravila koncepce, aby lépe odpovídala strukturaci navazujícího magisterského 

oboru Filosofie. Byly posíleny předměty z dějin filosofie, upravena výuka cizích jazyků, zjednodušeny 

státní závěrečné zkoušky ze tří na dvě části (+ obhajoba bakalářské práce). Doc. Machula rovněž 

okomentoval personální zajištění oboru. 

 

Poté bylo hlasováno o schválení předložené žádosti. 

Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 

15     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila žádost o udělení akreditace bakalářského studijního programu Filosofie, 

studijního oboru Filosofie a religionistika v prezenční formě studia v předloženém znění jednomyslně. 

 

Po hlasování proběhla krátká diskuse k uplatnění stávajících absolventů oboru Humanistika, jejich 

možnosti dalšího studia apod. 

 

4. Projednání a schválení návrhu složení Oborové rady doktorského studia na TF JU ve 

 studijním programu Teologie, studijní obor Teologie. 

Doc. Machula informoval o úspěšné akreditaci čtyřletého doktorského programu Teologie, obor 

Teologie, ke kterému je nyní navrženo složení Oborové rady. Vzhledem k formálnímu sloučení již 

stávajících oborů doktorského studia je navrženo shodné složení jako  

u Oborových rad stávajících oborů. 

 

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, proto bylo přikročeno k hlasování. 

Skrutátoři: doc. Muchová, Mgr. Pintíř 
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Výsledky hlasování: 

jméno navrženého člena / členky OR pro proti zdržel se 

Mgr. Daniel Heider, Ph.D. 15 0 0 

doc. Michal Kaplánek, Th.D. 13 1 1 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 15 0 0 

prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. 14 0 1 

doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol. 13 1 1 

doc. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D. 14 0 1 

prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.  12 1 2 

doc. Pavel Hošek, Th.D. (ETF UK) 15 0 0 

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. (KTF UK) 14 0 1 

 

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování schválila návrh složení Oborové rady doktorského studia na 

TF JU s funkčním obdobím od 01. 04. 2012 v předloženém znění. 

Hlasovací lístky budou archivovány jako příloha zápisu na děkanátu TF JU. 

 

5. Projednání a schválení návrhu děkana na jmenování předsedy habilitační komise pro 

 zahájené habilitační řízení ThDr. Rudolfa Svobody, Th.D. 

Doc. Machula v souladu s opatřením děkana č. 154/2009, č. 4, odst. 1 podal návrh na jmenování prof. 

Dr. Karla Skalického, Th.D. za předsedu habilitační komise habilitační řízení ThDr. Rudolfa Svobody, 

Th.D. zahájené dne 20. 2. 2012 a požádal VR TF JU o hlasování k tomuto návrhu. 

 

Skrutátoři: doc. Muchová, Mgr. Pintíř 

 

Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 

14     0        1 

 

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování jednomyslně schválila návrh na jmenování prof. Dr. Karla 

Skalického, Th.D. za předsedu habilitační komise habilitační řízení ThDr. Rudolfa Svobody, Th.D. 

 

Po hlasování vystoupil prof. Skalický a přednesl Vědecké radě TF JU návrh na složení habilitační 

komise pro habilitační řízení ThDr. Rudolfa Svobody, Th.D. 

 

Předložený návrh: 

prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. – předseda 

doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. (FLÚ AV ČR, v.v.i.) 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

prof. ThDr. Jan B. Lášek (HTF UK) 

doc. ThLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF UK) 

 

Poté Vědecká rada TF JU přistoupila k hlasování o schválení návrhu složení habilitační komise po 

habilitační řízení ThDr. Rudolfa Svobody, Th.D. 

 

 

Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 

15     0        0 

 

 

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila navržené složení habilitační komise pro habilitační řízení 

ThDr. Rudolfa Svobody, Th.D.  

 

Předpokládaný termín konání habilitační přednášky byl stanoven na příští zasedání Vědecké rady TF 

JU dne 24. 5. 2012. 
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6. Projednání a schválení žádosti o prodloužení doby akreditace oboru habilitačního řízení 

v oboru Teologie a projednání a schválení žádosti o akreditaci oboru řízení ke jmenování profesorem 

v oboru Teologie.  

Doc. Machula ve stručnosti komentoval průběh a výstupy kontroly doktorského studia na TF JU 

z Akreditační komise MŠMT ČR z prosince 2011 a zasedání Akreditační komise MŠMT ČR ze 31. 1. 

2012. 

Kontrolní skupina vyslovila drobné výhrady – menší zapojení doktorandů do grantové činnosti TF JU, 

poměrně široký záběr témat disertačních prací atp. Výsledné hodnocení bylo kladné. Na základě 

tohoto výsledku TF JU rozhodla o podání žádosti o prodloužení doby akreditace oboru habilitačního 

řízení v oboru Teologie a žádosti o akreditaci oboru řízení ke jmenování profesorem v oboru Teologie.  

 

Po skončení diskuse Vědecká rada TF JU přistoupila k hlasování o schválení žádosti  

o prodloužení doby akreditace oboru habilitačního řízení v oboru Teologie. 

 

Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 

15     0        0 

 

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o prodloužení doby akreditace oboru habilitačního 

řízení v oboru Teologie. 

 

Dále Vědecká rada TF JU přistoupila k hlasování o schválení žádosti o akreditaci oboru řízení ke 

jmenování profesorem v oboru Teologie.  

 

Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 

15     0        0 

 

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o akreditaci oboru řízení ke jmenování profesorem 

v oboru Teologie.  

 

7. Různé. 

7.1 Dr. Opatrný přednesl zprávu o výsledcích publikační činnosti TF JU za poslední 3 měsíce od 

posledního zasedání Vědecké rady TF JU. 

7.2 Doc. Machula informoval o záměru uspořádat u příležitosti 50. letého výročí II. vatikánského 

koncilu sérii odborných kolokvií, přednáškových cyklů apod. v součinnosti s ostatními teologickými 

fakultami. Požádal o komentáře k tomuto návrhu.  

Proběhla diskuse k tématu. 

7.3 Prof. Lášek informoval, že HTF UK bude pořádat menší odborné kolokvium reflektující 

význam II. vatikánského koncilu pro nekatolické církve, pravděpodobný termín konání bude říjen 

2013, podrobnější informace budou poskytnuty včas. 

Proběhla rovněž diskuse k plánovaným akcím k nadcházejícímu výročí Mistra Jana Husa v r. 2015.  

Doc. Machula požádal přítomné o sdílení informací k plánovaným akcím k těmto příležitostem  

a rozvíjení spolupráce mezi teologickými fakultami v této záležitosti. 

 

Po ukončení diskuse doc. Machula poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VR TF JU.  

 

Termín příštího zasedání VRTF JU: 24. května 2012. 

 

zapsala: J. Veselá 

7. 3. 2012 


