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Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU 
č. 02/2014 ze dne 6. listopadu 2014 

 
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. Zkonstatoval 
usnášeníschopnost grémia. 
 
2. Schválení programu VR TF JU. 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 12 členek a členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 
 pro   proti   zdržel se 
 12     0        0 
 
Program zasedání Vědecké rady TF JU byl schválen jednohlasně. 
 
3. Projednání návrhu na jmenování docentkou v oboru teologie Mgr. Věru Tydlitátovou, 
Th.D.  
 
Doc. Opatrný představil celý průběh hodnocení komise, posudky, jednání VR, která 
hlasovala. 
 
Doc. Opatrný poté informoval o způsobu hodnocení habilitační přednášky, rozdal přítomným 
formuláře hodnotícího dotazníku. 
Skrutátoři: Dr. Klapetek, doc. Heider. 
 
Od 14,45hod. se konala veřejná habilitační přednáška Mgr. Věry Tydlitátové, Th.D. na téma 
„Význam tetramorfu u Ezechiele“. Na přednášku navázala diskuse, při které habilitandka 
reagovala na vznesené dotazy přítomných posluchačů. 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 a návrhu na 
jmenování docentkou v oboru teologie. 
 
Výsledky dotazníkového hodnocení habilitační přednášky (rozmezí 0 – 10 bodů): 
 

Obsahový 7,9 

Pedagogický 7,75 

Komunikativní 7,75 

Diskusní 7,66 
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Po ukončení diskuse požádal doc. Opatrný o hlasování o návrhu na jmenování Mgr. Věry 
Tydlitátové, Th.D. docentkou v oboru teologie. Byly rozdány hlasovací lístky pro tajné 
hlasování. 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 12 členek a členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 
8     4        0 

 
Vědecká rada TF JU v tajném hlasování neschválila návrh na jmenování Mgr. Věry 
Tydlitátové, Th.D. docentkou v oboru teologie a rozhodla v souladu s § 72 odst. 10 zák. č. 
111/1998 Sb. o zastavení habilitačního řízení 
 
Vyplněné hodnotící dotazníky a hlasovací lístky jsou archivovány na děkanátu TF JU. 
 
Vzhledem k časovému průtahu habilitačního řízení byly další body programu odloženy a 
budou řešeny per rollam, popř. na další schůzi vědecké rady. 
 
 
6. 11 2014 
zapsala: L. Šťastná 
za správnost: doc. Machula 


