Zápis č. 1/2008 ze zasedání Vědecké rady TF JU ze dne 10. 1. 2008
přítomni (bez titulů): viz prezenční listina
Omluveni (bez titulů): viz prezenční listina
Program:
1.
Doc. Kašný přivítal přítomné a zahájil zasedání Vědecké rady TF JU.
2.
Schválení programu VR TF JU.
Doc. Kašný požádal přítomné o případné doplňky do programu jednání, poté požádal
o schválení předloženého programu.
výsledky hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

Vědecká rada TF JU schválila navržený program zasedání jednomyslně.
3.
Schválení složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky na TF JU
v akademickém roce 2007/2008.
Doc. Kašný stručně představil navrhovaný seznam členů komisí a požádal o hlasování.
Výsledky hlasování: pro
proti
zdržel se
15
0
0
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila předložené složení zkušebních komisí pro státní
závěrečné zkoušky na TF JU v akademickém roce 2007/2008.
3.
Projednání a schválení návrhu složení nové oborové rady doktorského studia pro
studijní obory systematická teologie a teologická antropologie a etika.
Doc. Kašný představil písemný materiál s přehledem o počtech přijímaných studentů
k doktorskému studiu na TF JU, přehled obhájených disertací. Dále představil předložený
návrh složení nové oborové rady doktorského studia pro oba studijní obory na TF JU. Po
ukončení diskuse požádal o hlasování o navrhovaném složení oborové rady doktorského
studia pro studijní obory systematická teologie a teologická antropologie a etika.
Byly rozdány hlasovací lístky, za skrutátory byli určeni prof. Skalický a Dr. Machula.
Výsledky hlasování:
Přítomno 15 členek a členů VR TF JU, odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků.
Počty hlasů u jednotlivých navržených členů oborové rady:
pro
proti
zdržel se
doc. Kaplánek
14
0
1
doc. Prudký
15
0
0
prof. Rethmann
15
0
0
doc. Ryšková
14
0
1
prof. Skalický
15
0
0
doc. Vokoun
15
0
0
doc. Weis
13
1
1
Vědecká rada TF JU schválila navrhované složení nové oborové rady doktorského studia pro
studijní obory systematická teologie a teologická antropologie a etika.
Doc. Kašný poděkoval přítomným členům nové oborové rady za ochotu ujmout se tohoto
úkolu.

4.
Projednání a schválení žádosti o prodloužení doby akreditace doktorského studijního
oboru systematická teologie.
Doc. Kašný ve stručnosti představil připravený materiál předkládaný k diskusi a k dalšímu
dopracování a otevřel diskusi.
Diskuse:
Prof. Bednář doporučil doplnit materiál podrobnou informací o absolventech s uvedením
jejich publikační činnosti apod.
Dr. Šrajer dal k diskusi, zda by se větší důraz neměl klást na vedení doktorandů k publikování
v recenzovaných časopisech a do určité míry omezit význam plnění doktorských seminářů.
Prof. Filipi navrhl zařadit mezi studijní povinnosti i určený počet publikací v recenzovaných
časopisech – doktorandi na ETF UK mají povinnost publikovat během studia dva články
v českých recenzovaných časopisech a jeden článek v cizojazyčném recenzovaném časopise.
Doc. Weis – tuto povinnost nechali při vypracovávání materiálu na školiteli, aby ji zadal
svému doktorandovi mezi ostatními studijními povinnostmi.
Prof. Renöckl vyjádřil přesvědčení, že se důraz musí klást na zvyšování kvality doktorandů,
nikoli bazírovat na kvantitě vědomostí, počtu splněných seminářů atp.
Dr. Blažek – je ovšem potřeba dbát na to, aby požadavek publikace v recenzovaném časopise
nezatížil příliš doktoranda a neznemožnil mu kvalitní přípravu disertace.
Prof. Skalický – pokud by publikace byla k tématu disertační práce, nemusela by znamenat
zátěž, ale naopak přínos pro doktoranda.
prof. Bednář navrhl přiložit k reakreditačním spisu vzor projektu disertační práce vyžadovaný
pro přijímací řízení.
Doc. Ryšková pozitivně hodnotí omezení studijních povinností co do absolvování seminářů,
je důležité klást co největší důraz na přípravu disertace.
Dr. Opatrný - na KTF UK je důraz kladen na přípravu disertace a jako doplněk studia
absolvují studenti určitý počet seminářů.
Prof. Bednář zmínil praxi, kdy na doktorských seminářích mají studenti povinnost prezentovat
průběžně výsledky své práce na disertaci.
Prof. Renöckl zmínil praxi v Rakousku, kdy součástí studijních povinností byla účast na
privatissimu – diplomanti a doktorandi prezentovali výsledky svých prací a vzájemně nad
nimi debatovali.
Dr. Blažek – za vhodné se jeví zadat povinnost pravidelně odevzdávat části disertační práce
svému školiteli k posouzení.
Doc. Kašný požádal o hlasování, zda může být pracovní materiál po zapracování vznesených
připomínek novou oborovou radou předložen Vědecké radě TF JU ke schválení per rollam
v takovém časovém rámci, aby dokončená žádost o prodloužení doby akreditace mohla být
postoupena Akreditační komisi MŠMT do konce března 2008.
Výsledky hlasování: pro
15

proti
0

zdržel se
0

Vědecká rada TF JU schválila postup přípravy reakreditačního materiálu doktorského oboru
systematická teologie, kdy vznesené připomínky zapracuje nově zvolená oborová rada do
pracovní verze reakreditačního materiálu a takto dopracovaná žádost o prodloužení doby
akreditace se předloží Vědecké radě TF JU ke schválení per rollam v takovém časovém
rámci, aby dokončená žádost o prodloužení doby akreditace mohla být postoupena
Akreditační komisi MŠMT do konce března 2008.
Doc. Kašný vyjádřil své poděkování všem, kteří se podílejí na realizaci doktorských
studijních programů na TF JU.

6.
Projednání a schválení žádosti o prodloužení doby akreditace a žádosti o rozšíření
akreditace o kombinovanou formu studia bakalářského studijního oboru pedagogika volného
času.
Doc. Kaplánek stručně představil obor pedagogika volného času jako takový, dále zmínil
historii studijního oboru pedagogika volného času na TF JU. Stávající akreditace končí v létě
2008, oproti původnímu oboru se žádá rovněž o kombinovanou formu studia.
Prof. Bednář – po prostudování materiálu vyjadřuje takto připravenému oboru podporu,
souhlasí se způsobem vypracování.
Doc. Prokešová upozornila, že u kombinované formy je důležité dodat k akreditačním
materiálům studijní podpory, z nichž bude zřejmé, že obor bude adekvátně uskutečňován
v kombinované formě.
Doc. Kašný požádal členky a členy Vědecké rady TF JU o schválení takto připravené žádosti
o prodloužení doby akreditace a žádosti o rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia
bakalářského studijního oboru pedagogika volného času k předložení Akreditační komisi MŠMTF
ČR.
Výsledky hlasování: pro
14

proti
0

zdržel se
1

Vědecká rada TF JU schválila předloženou žádost o prodloužení doby akreditace a žádost o
rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia bakalářského studijního oboru pedagogika
volného času k jejímu předložení Akreditační komisi MŠMT ČR.
Doc. Kašný poděkoval za přípravu oboru pedagogika volného času.
Diskuse o pedagogické činnosti a vědě a výzkumu na Teologické fakultě JU v roce
2007/2008.
S pozvánkou byl rozeslán materiál s přehledem pedagogické činnosti pro informaci.
Dr. Machula představil stav grantové činnosti na TF JU: v roce 2007 získány 2 granty na GA
AV a dva granty na GA ČR, v roce 2008 získány tři projekty na GA AV.
Proběhla krátká diskuse nad budoucím financováním badatelské činnosti vysokých škol.

7.

8.
Různé
8.1
Prof. Filipi vznesl návrh na iniciování spolupráce doktorandů teologických fakult ČR
rozesláním na fakulty seznamů doktorandů spolu s jejich tématy bádání a kontakty na ně
s tím, že příp. navázání individuální příp. skupinové spolupráce by bylo ponecháno na
doktorandech samotných.
Vědecká rada TF JU tento návrh ohodnotila kladně.
8.2
Prof. Renöckl informoval o konání semináře pro mladé vědce z oboru sociální etiky ze
středoevropských zemí létě 2009, příp. zájemci mohou kontaktovat přímo prof. Renöckla
Doc. Kašný poděkoval přítomným za práci v rámci Vědecké rady TF JU a zakončil zasedání.

14. 1. 2008
Zapsala: J. Veselá

