
Zápis ze zasedání AS TF JU dne 30. září 2020 

 

 Osoby jmenované v  zápise jsou uvedeny bez titulů.  
 
Přítomni:  
Ehrlichová M., Kilbergr P. (přítomen od 13:25 hod.), Kolářová L., Machulová H., Mareš L., 
Suchomelová V., Šimek V., Zbudilová H., A. Zelenková  
Omluveni:  
Pavelková M., Brichcínová K.  
Nepřítomni:  
Kaczor M.   
Hosté:  
Mackerle A. (proděkan), Opatrný M. (proděkan, přítomen od 13:15 hod.)    
  
  
Průběh jednání:  
 
1) Zahájení a schválení programu  
Jednání vedla H. Zbudilová. Přivítala všechny přítomné a představila novou členku senátu 
z  řad studentů A. Zelenkovou. H. Zbudilová konstatovala usnášeníschopnost senátu 
v  aktuálním složení a představila program jednání:  

 Akreditační záměr magisterského studijního programu Teologie  

 Akreditační záměr doktorského studijního programu Spiritualita a etika v  sociální 
práci  

 Schválení delegáta za TF JU do Rady vysokých škol pro funkční období 2021-2023  

 Informace o konání voleb do AS JU pro období 2020-2023  

 Různé: studentské hodnocení, akce vítání prváků, výsledky posledního hlasování per 
rollam  

 
Přítomní senátoři hlasovali o programu, který byl schválen plným počtem přítomných 
hlasů (8 PRO – 0 PROTI – NIKDO SE NEZDRŽEL).  
  
2) Akreditační záměr magisterského studijního programu Teologie  
Proděkan A. Mackerle detailně představil věcný záměr magisterského studijního programu 
Teologie. Zdůraznil nutnost přizpůsobení studia (délka, skladba, výstup) dokumentu Veritatis 
Gaudium. A. Mackerle charakterizoval stěžejní rozdíly mezi záměrem a aktuálním studijním 
programem.  
  
AS TF JU schválil akreditační záměr plným počtem přítomných hlasů (8 PRO – 0 PROTI – 
NIKDO SE NEZDRŽEL).  
  
  
3) Akreditační záměr magisterského studijního programu Spiritualita a etika v  sociální 
práci  
Proděkan M. Opatrný představil postup přípravy akreditačního záměru a charakterizoval 
rozdíl mezi stávajícím doktorským programem a záměrem. Detailně popsal strukturu nového 



programu s  důrazem na jeho interdisciplinaritu. Poté představil aktuálně řešené granty na 
TF JU, které se k  akreditačnímu záměru vztahují.    
  
AS TF JU schválil akreditační záměr plným počtem přítomných hlasů (9 PRO – 0 PROTI – 
NIKDO SE NEZDRŽEL).  
  
4) Schválení delegáta za TF JU do Rady vysokých škol pro funkční období 2021-2023  
H. Zbudilová představila návrh na delegáta za TF JU, kterým je doc. Přibyl z Katedry 
teologických věd. Schválený návrh bude postoupen dle propozic sekretariátu rektora do 
2.10. 2020.  
  
AS TF JU schválil doc. Přibyla za delegáta TF JU do RVŠ pro další funkční období plným 
počtem přítomných hlasů (9 PRO – 0 PROTI – NIKDO SE NEZDRŽEL).  
  
5) Informace o konání voleb do AS JU pro období 2020-2023  
H. Zbudilová připomněla volby do AS, shrnula postup při navrhování kandidáta a motivovala 
členy senátu k  navržení kandidátů.   
Návrhy kandidátů je možné podat do středy 7. října do 12.00 hod. (urna je umístěna v 
prostorách fakultní knihovny společně s návrhovými lístky); samotná volba bude probíhat ve 
dvou dnech 15.10.2020 od 10-16.00 hod. a 16.10.2020 od 8-14.00 hod. v 1. patře budovy TF 
JU před učebnou č. 105.  
  
  
6) Různé  
H. Zbudilová upozornila na skutečnost, že procento studentského hodnocení je podle 
informace koordinátora SHV na fakultě setrvale nízké. Zmínila probíhající úpravy směřující 
ke zjednodušení dotazování a vyzvala senátory k budoucí diskuzi na dané téma.   
 
L. Mareš představil spolupráci studentské komory AS na akci Vítání prváků. Letos bude tuto 
akci organizačně zastřešovat M. Hlaváčová. Předběžný termín konání by měl být listopad 
s  ohledem na epidemiologickou situaci.   
 
Výsledky hlasování per rollam ze dne 13.8.2020 do zápisu:   
 
Kurzy celoživotního vzdělávání na ZS 2020:  
Politika, politilogie a veřejné otázky pro každého  
7 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL/A SE – 4 NEHLASOVALI  
Politické, společenské či duchovní proudy moderního a soudobého světa  
7 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL/A SE – 4 NEHLASOVALI  
Člověk ve světě Bible  
7 PRO – 1 PROTI – 0 ZDRŽEL/A SE – 4 NEHLASOVALI  
Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu  
8 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL/A SE – 4 NEHLASOVALI  
Cestování po Jižních Čechách  
8 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL/A SE – 4 NEHLASOVALI  
LES Pramenů  
8 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL/A SE – 4 NEHLASOVALI  



  
Předsedkyně senátu H. Zbudilová poděkovala přítomným za účast a popřála všem pevné 
zdraví a mnoho sil do nastupujícího semestru. Další zasedání senátu povede H. Machulová, 
zápisem je pověřena M. Pavelková.  
  
  
  
Zapsala: Věra Suchomelová  
30. 9. 2020  
  
  
  
Za správnost: Helena Zbudilová  
7. 10. 2020  
 


