Zápis ze zasedání Akademického senátu TF JU ze dne 9. 10. 2019
Přítomni (bez titulů): L. Mareš, M. Pavelková, H. Zbudilová, H. Machulová, V.
Suchomelová, V. Šimek, P. Kilbergr, K. Brichcínová (příchod 13:05 hod.), V. Šilhavá, L.
Kolářová
Omluveni (bez titulů): M. Ehrlichová, M. Kaczor
Hosté (bez titulů): R. Svoboda (děkan), A. Mackerle (proděkan pro studijní a pedagogickou
činnost), M. Klapetek
Z důvodu nemoci M. Ehrlichové vypracuje zápis P. Kilbergr.
Místopředseda L. Mareš konstatoval usnášeníschopnost a zahájil zasedání. H. Zbudilová
následně přivítala Václavu Šilhavou, která ve funkci nahrazuje M. Machulovou.
Místopředseda představil návrh programu:


Akreditační žádost studijních programů
o Teologie (Bc., NMgr., Mgr., DSP)
o Teologie služby (NMgr.)
o Filosofie (DSP)
o Religionistika (Bc.)



Žádost o akreditaci habilitačního/profesorského řízení na TF JU.



Akreditační záměr Bc. Studia „Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání
pro střední školy“.



Akreditační záměr specializačního bloku „Náboženství a etika“ pro studijní
program „Učitelství pro střední školy“.



Různé – uvítání spirituála na TF

Program jednání byl schválen (pro 9, proti 0, zdržel se 1).
Bod 1 – Akreditační žádost studijních programů: Teologie (Bc., NMgr., Mgr., DSP),
Teologie služby (NMgr.), Filosofie (DSP), Religionistika (Bc.) –
Proděkan A. Mackerle představil akreditační žádosti, které jsou založeny na půdorysu
akreditačních záměrů, a vysvětlil vzniklé změny. Poté M. Klapetek představil Akreditační
žádost nového programu Religionistika (Bc.). V diskuzi H. Machulová vznesla dotaz na
formální podobu předložených dokumentů a připomínky k obsahu žádostí. A. Mackerle
poděkoval za připomínky a zaručil se za odstranění nedostatků. Následovalo hlasování
s výsledkem: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
AS TF JU s přihlédnutím k zapracování připomínek vzešlých z diskuze schválil
předložené akreditační žádosti studijních programů: Teologie (Bc., NMgr., Mgr., DSP),
Teologie služby (NMgr.), Filosofie (DSP), Religionistika (Bc.) .
Proděkan s děkanem poděkovali za přijetí předložených žádostí. M. Klapetek poděkoval za
přijetí spisu a opustil zasedání v 13:15 hod.

Bod 2 – Žádost o akreditaci habilitačního/profesorského řízení na TF JU –
Děkan R. Svoboda představil žádost o akreditaci, kterou je vzhledem ke změnám VŠ zákona
nutné reakreditovat. Požadavky nutné k udělení této akreditace splňuje TF JU nadstandardně.
V případě přijetí žádosti AS TF JU bude tato představena na listopadovém jednání Vědecké
rady TF JU. Poté senát přistoupil k hlasování s tímto výsledkem: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
AS TF JU schválil předloženou žádost o akreditaci habilitačního/profesorského řízení na
TF JU.
Bod 3 – Akreditační záměr Bc. Studia „Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání
pro střední školy“. –
Proděkan A. Mackerle představil akreditační záměr, který navazuje na dříve vyučovaný obor
Učitelství náboženství. Děkan R. Svoboda uvedl, že kombinované studium tohoto oboru bude
řešeno pouze blokově v rámci jiných specializací. Výsledek hlasování senátorů: pro 10, proti
0, zdržel se 0.
AS TF JU schválil Akreditační záměr Bc. Studia „Náboženství a etika se zaměřením na
vzdělávání pro střední školy“.
Bod 4 – Akreditační záměr specializačního bloku „Náboženství a etika“ pro studijní
program „Učitelství pro střední školy“. –
Proděkan A. Mackerle představil akreditační záměr v návaznosti na předchozí bod. Ve
stejném duchu proběhla i diskuze, která se vztahovala k oběma záměrům se zaměřením na
obsahovou stránku spisů a důvody nezavedení dálkového studia.
Následovalo hlasování s výsledkem: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
AS TF JU schvaluje Akreditační záměr specializačního bloku „Náboženství a etika“ pro
studijní program „Učitelství pro střední školy“.
Bod – Různé


Uvítání spirituála – Děkan R. Svoboda v nepřítomnosti představil P. Mgr. Jána
Petera Madára CFSsS, který byl pověřen biskupem ke službě studentům i všem
zaměstnancům TF JU. Pracovna spirituála TF bude v konzultační místnosti a bude mít
pracovní dobu včetně některých sobot.

AS TF JU srdečně vítá nového spirituála TF JU P. Mgr. Jána Petera Madára CFSsS a
přeje mu mnoho úspěchů a sil při práci na naší fakultě.
Další zasedání proběhne v listopadu.
Zasedání povede H. Zbudilová, zápisem je pověřena M. Ehrlichová.
Zapsal: Pavel Kilbergr
9. 10. 2019
Za správnost: Helena Zbudilová
16. 10. 2019

