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Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU 
č. 02/2019 ze dne 24. října 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 
1. Zahájení a uvítání přítomných. 
 
Doc. Svoboda přivítal přítomné a zahájil zasedání Vědecké rady TF JU. Konstatoval usnášeníschopnost 
grémia. 
 
2. Schválení programu VR TF JU. 
 
Doc. Svoboda představil program zasedání a požádal přítomné o hlasování o jeho schválení. 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 15 členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 
 pro   proti   zdržel se 
 15     0        0 
 
Program zasedání Vědecké rady TF JU byl jednomyslně schválen v předloženém znění. 
 
3. Žádost o udělení akreditace studijních programů – Teologie (Bc. NMgr., Mgr., Ph.D.), 

Filosofie (Ph.D.), Teologie služby (NMgr.), Religionistika (Bc.) – k projednání a schválení.   

 

Doc. Svoboda uvedl, že akreditační záměry výše uvedených studijních programů byly již schváleny na 

minulých zasedáních Vědecké rady TF JU. Nyní jsou předloženy členům VR TF JU k projednání a 

schválení plné akreditační spisy. 

Členové Vědecké rady obdrželi předem k prostudování jednak veškeré výše zmíněné akreditační 

spisy, a také výčet hlavních změn mezi akreditačními záměry a akreditačními spisy. 

 

Doc. Svoboda postupně stručně představil akreditační spisy studijních programů Bc. Teologie, NMgr. 

Teologie., Mgr. Teologie a Teologie služby. Uvedl, k jakým změnám došlo oproti akreditačním 

záměrům. U každého studijního programu vyzval přítomné členy VR TF JU k diskuzi a posléze i k 

hlasování. 

 

Po představení akreditačního spisu bakalářského studijního programu Teologie proběhla krátká 

diskuze. Doc. Sirovátka vznesl dotaz k personálnímu zajištění předmětu Filosofie a antika, u kterého 

je uveden jako vyučující on sám, ale do budoucna by výuku tohoto předmětu měl převzít dr. Stránský. 

Doc. Svoboda tuto změnu potvrdil, v akreditačním spisu bude upraveno. 

Prof. Pospíšil se dotázal, zda bude možné obsah předmětů v budoucnu modifikovat. Doc. Svoboda 

uvedl, že úpravy obsahu jednotlivých předmětů jsou možné. 

 

Po ukončení diskuse požádal doc. Svoboda o hlasování.  
V okamžiku hlasování bylo přítomno 15 členů VR TF JU.  
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Výsledky hlasování:  
 pro   proti   zdržel se 
 15     0        0 
 
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o udělení akreditace bakalářského studijního 

programu Teologie v předloženém znění. 

 

Po představení akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Teologie vyzval 

doc. Svoboda členy VR TF JU k diskuzi. Nikdo z přítomných neměl ke spisu doplňující dotazy či jiné 

připomínky. 

 

Doc. Svoboda požádal o hlasování. 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 15 členů VR TF JU.  
 
Výsledky hlasování:  
 pro   proti   zdržel se 
 15     0        0 
 
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o udělení akreditace navazujícího magisterského 

studijního programu Teologie v předloženém znění. 

 

Po představení akreditačního spisu magisterského studijního programu Teologie proběhla krátká 

diskuze. Prof. Pospíšil vznesl dotaz, zda se přednášky tohoto studijního programu překrývají 

s přednáškami Bc. Teologie a NMgr. Teologie. Doc. Svoboda toto potvrdil.  

Prof. Ambros doplnil, že pokud se studenti po již ukončeném Bc. studiu přihlásí do dalšího 

bakalářského programu, jsou jim účtovány poplatky za studium dané VŠ; pokud se však přihlásí do 

Mgr. studia, tyto poplatky se jich netýkají. 

 

Po ukončení diskuse požádal doc. Svoboda o hlasování.  
V okamžiku hlasování bylo přítomno 15 členů VR TF JU.  
 
Výsledky hlasování:  
 pro   proti   zdržel se 
 15     0        0 
 
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o udělení akreditace magisterského studijního 

programu Teologie v předloženém znění. 

 

Po představení akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Teologie služby 

vyzval doc. Svoboda členy VR TF JU k diskuzi. Nikdo z přítomných neměl ke spisu doplňující dotazy či 

jiné připomínky. 

 

Doc. Svoboda požádal o hlasování. 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členů VR TF JU.  
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Výsledky hlasování:  
 pro   proti   zdržel se 
 16     0        0 
 
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o udělení akreditace navazujícího magisterského 

studijního programu Teologie služby v předloženém znění. 

 

Prof. Weis stručně představil akreditační spis studijního programu Ph.D. Teologie.  

Poté proběhla krátká diskuze. 

Prof. Ambros vznesl dotaz, na jak dlouho by případně byla TF udělena akreditace tohoto studijního 

programu. Doc. Svoboda upřesnil, že o akreditaci žádáme v rámci institucionální akreditace, kterou 

JU získala na 10 let s tím, že od udělení IA nyní uplynul rok. 

 
Po ukončení diskuse požádal doc. Svoboda o hlasování.  
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů VR TF JU.  
 
Výsledky hlasování:  
 pro   proti   zdržel se 
 17     0        0 
 
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o udělení akreditace doktorského studijního 

programu Teologie v předloženém znění. 

 

Dr. Klapetek stručně představil akreditační spis studijního programu Bc. Religionistika a uvedl, že 

nedošlo k žádným změnám vůči akreditačnímu záměru (akreditační spis byl pouze doplněn o 

životopisy a sylaby předmětů).  

Doc. Svoboda dodal, že díky institucionální akreditaci byl umožněn rozvoj samostatné oblasti 

religionistiky na TF JU, nadále je však pro studenty otevřen i Bc. obor Filosofie a religionistika. 

 

Nikdo z přítomných neměl ke spisu další doplňující dotazy či jiné připomínky. 

Doc. Svoboda požádal o hlasování.  
V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členů VR TF JU.  
 
Výsledky hlasování:  
 pro   proti   zdržel se 
 16     0        0 
 
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o udělení akreditace bakalářského studijního 

programu Religionistika v předloženém znění. 

 

Doc. Heider stručně představil akreditační spis studijního programu Ph.D. Filosofie a uvedl, že 

hlavními změnami oproti akreditačnímu záměru jsou zúžení oborové rady a zařazení do akreditačního 

spisu dr. Lukáše Nováka, jakožto vyučujícího předmětu Specializační seminář.  

Doc. Svoboda doplnil, že personální zajištění dr. Novákem vnímá jako přijatelné, neboť dr. Novák je 

odborníkem v dané oblasti.  

Proběhla krátká diskuze. 
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Doc. Váně uvedl, že z pohledu hodnotitele NAÚ by měli být všichni vyučující na Ph.D. oborech 

habilitovaní. Doc. Machula upřesnil, že jinak působí na oboru 4 docenti a 1 profesor a že jde o 

výběrový předmět.  

Po ukončení diskuse požádal doc. Svoboda o hlasování.  
V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členů VR TF JU.  
 
Výsledky hlasování:  
 pro   proti   zdržel se 
 15     0        1 
 
Vědecká rada TF JU schválila žádost o udělení akreditace doktorského studijního programu 

Filosofie v předloženém znění. 

 

4. Žádost o udělení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru 

Teologie – k projednání a schválení. 

 

Doc. Svoboda uvedl, že Teologie je na TF jediným oborem, v něž má fakulta akreditované habilitační a 

profesorské řízení. Nyní se podává nová žádost o akreditaci (dle metodiky NAÚ).  

Doc. Svoboda uvedl, že momentálně je tento obor dobře personálně zajištěn (3 profesoři a 6 

docentů), rovněž zajištění projekty, granty a publikacemi je dostatečné.  

 

Doc. Svoboda vyzval přítomné členy VR TF JU k diskuzi.  

Prof. Ambros zmínil, že všichni akademici by měli vykazovat zahraniční publikace (v oboru Teologie 

obzvláště důležité).  

 

Po ukončení diskuse požádal doc. Svoboda o hlasování.  
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů VR TF JU.  
Výsledky hlasování:  
 pro   proti   zdržel se 
 17     0        0 
 

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o udělení akreditace habilitačního řízení a řízení 

ke jmenování profesorem v oboru Teologie v předloženém znění. 

 

5. Akreditační záměr Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (Bc.) a 

specializační část Učitelství pro střední školy (NMgr.) – k projednání a schválení. 

 

Doc. Svoboda vysvětlil situaci ohledně oblasti Učitelství pro ŠŠ na JU (zapojeny 4 fakulty).  

Dále doc. Svoboda informoval, že již nebude akreditováno kombinované studium Náboženství a etiky 

(dle souladu s ostatními fakultami bude ponechána v oblasti Učitelství pro SŠ pouze prezenční forma 

studia), obory však bude možné kombinovat napříč univerzitou (Bc. obor Náboženství a etika bude 

nadále zajišťován Teologickou fakultou a bude nabízen ve variantě major/minor, NMgr. studium 

Náboženství a etiky bude součástí oblasti Učitelství pro SŠ, které je zajištěno na JU pod jedním 

společným garantem, a bude nabízeno v podobě specializace). 

 

Proběhla krátká diskuze. 



 5 

Prof. Ambros vznesl dotaz, pod jakou fakultu budou studenti patřit. Prof. Papoušek, člen Rady pro 

vnitřní hodnocení JU, uvedl, že na poslední schůzi RpVH bylo ujednáno, že student bude zařazen pod 

konkrétní fakultu podle toho, kde bude psát závěrečnou práci (bude mít možnost vybrat si jak major, 

tak minor). Doc. Machula toto potvrdil s tím, že daná problematika bude do budoucna ještě 

prodiskutována. 

 

Po ukončení diskuse požádal doc. Svoboda o hlasování (společné pro oba záměry).  
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů VR TF JU.  
 
Výsledky hlasování:  
 pro   proti   zdržel se 
 17     0        0 
 

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila akreditační záměry Náboženství a etika se zaměřením na 

vzdělávání pro střední školy (Bc.) a specializační část Učitelství pro střední školy (NMgr.) v 

předloženém znění. 

 

6. Habilitační komise pro habilitační řízení PaedDr. ICLic. Michala Podzimka, Th.D., Ph.D. – 

k projednání a schválení. 

 

Doc. Svoboda informoval o zahájení habilitačního řízení dr. Podzimka dne 4. 9. 2019.  

Doc. Svoboda ve stručnosti představil kandidáta na habilitační řízení (dr. Podzimek působí na PF TUL, 

zajímá se především o náboženskou pedagogiku a praktickou teologii), dále téma jeho habilitační 

práce a navrhované složení habilitační komise.  

 

Přítomní členové VR TF JU nevznesli k návrhu žádné dotazy. 

Doc. Svoboda požádal o tajné hlasování. 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů VR TF JU.  
Za skrutátory byli určeni prof. Papoušek a doc. Sirovátka. 
 

Výsledky hlasování: 

Odevzdáno bylo 17 hlasů, z toho 17 platných. 

 

jméno navrženého člena  pro proti zdržel se 

prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. (TF JU)  
- předseda komise 

17 0 0 

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.  
(PF Univerzita Hradec Králové) 

17 0 0 

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (HTF UK) 
16 0 1 

prof. Pavel Ambros, Th.D. (CMTF UPOL) 
17 0 0 
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doc. Michal Opatrný, Dr. theol. (TF JU) 
16 0 1 

 

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování schválila habilitační komisi pro habilitační řízení PaedDr. 

ICLic. Michala Podzimka, Th.D., Ph.D. zahájeného dne 4. 9. 2019 v předloženém složení. 

 

Hlasovací lístky budou archivovány na děkanátu. 

7. Komise ke jmenování profesorem doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., JCD – k projednání a 

schválení. 

 

Doc. Svoboda informoval o zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Přibyla dne 23. 10. 2019. 

Dále doc. Svoboda ve stručnosti představil kandidáta řízení ke jmenování profesorem a navrhované 

složení komise ke jmenování profesorem.  

 

Přítomní členové VR TF JU nevznesli k návrhu žádné dotazy. 

Doc. Svoboda požádal o tajné hlasování. 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů VR TF JU.  
Za skrutátory byli určeni prof. Papoušek a doc. Sirovátka. 
 

Výsledky hlasování: 

Odevzdáno bylo 17 hlasů, z toho 17 platných. 

 

jméno navrženého člena  pro proti zdržel se 

prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem. 
(KTF UK) - předseda komise 

15 1 1 

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera  
(Právnická fakulta UK) 

16 1 0 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.  

(Právnická fakulta UK) 

14 2 1 

doc. lic. Damián Němec, dr (CMTF UPOL) 
15 1 1 

doc. Michal Opatrný, Dr. theol. (TF JU) 
15 0 2 

 

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování schválila komisi ke jmenování profesorem 

doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., JCD zahájeného dne 23. 10. 2019 v předloženém složení. 

 

Hlasovací lístky budou archivovány na děkanátu. 
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8. Habilitační řízení ThLic. Adama Mackerleho, Th.D. v oboru Teologie. 

Zasedání Vědecké rady TF JU pokračovalo po pauze na oběd. 

 

Doc. Svoboda konstatoval usnášeníschopnost grémia pro habilitační řízení dle opatření děkana 

č. 235/2015, kterým se vydává Řád habilitačního řízení a řád řízení ke jmenování profesorem na TF JU 

(Hlava I, článek 5, odstavec 1). 

 

Prof. Prudký, předseda habilitační komise, stručně představil uchazeče dr. Mackerleho a všechna 3 

předložená témata pro habilitační přednášku. Posléze seznámil členy VR TF JU s vybraným tématem 

habilitační přednášky. 

 

Doc. Svoboda seznámil přítomné s následným postupem habilitačního řízení a přibližným časovým 

harmonogramem pro odpolední zasedání VR TF JU. 

Dále doc. Svoboda určil moderátorem všech nadcházejících rozprav k habilitační přednášce a 

habilitační práci doc. Opatrného, proděkana pro vědu a rozvoj TF. 

 

Posléze doc. Svoboda navrhl dle opatření děkana č. 235/2015 (Hlava I, článek 5, odstavec 5) 

tříčlennou komisi z členů Vědecké rady TF JU ve složení prof. Liguš, doc. Petráček a doc. Sirovátka. 

Tato komise vypracuje písemné hodnocení habilitační přednášky. 

 

Doc. Svoboda požádal o tajné hlasování. 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 20 členů VR TF JU.  
Za skrutátory byli určeni doc. Machula a prof. Novotný. 
 

Výsledky hlasování: 

Odevzdáno bylo 20 hlasů, z toho 20 platných. 

 

jméno navrženého člena  pro proti zdržel se 

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. 
19 0 1 

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil 
19 0 1 

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. 
19 0 1 

 

Vědecká rada TF JU schválila složení tříčlenné komise hodnotící habilitační přednášku 

dr. Mackerleho v předloženém znění. 

Od 14,00 hod. se konala veřejná habilitační přednáška dr. Mackerleho na téma „Kniha Ámos 

v Septuagintě: mezi překladem a interpretací“.   

Po přednášce se konala rozprava, při níž habilitand zodpověděl dotazy přítomných.  



 8 

Po rozpravě následovala přestávka, během které k tomu určená komise sepsala hodnocení habilitační 

přednášky. Hodnocení je přílohou k tomuto zápisu. 

Po přestávce pokračovala veřejná část zasedání. Habilitand stručně představil svou habilitační práci 

„Etické aspekty u předexilních Malých proroků“ a její jednotlivé kapitoly. Předseda habilitační komise 

prof. Prudký následně představil ostatní členy habilitační komise a oponenty a stručně seznámil 

přítomné se zněním oponentských posudků a stanoviskem habilitační komise.  

Následovala rozprava k habilitační práci. Poté dr. Mackerle odpověděl na dotazy uvedené v posudcích 

oponentů. 

Po ukončení rozpravy se konala neveřejná část zasedání Vědecké rady TF JU.  

Prof. Prudký seznámil podrobněji přítomné s průběhem jednání habilitační komise a s jeho výsledky. 

Doc. Sirovátka seznámil členy VR TF JU s hodnocením tříčlenné hodnotící komise. 

 

Proběhla krátká diskuze. 

Po ukončení diskuse požádal doc. Svoboda o hlasování o návrhu na jmenování dr. Mackerleho 

docentem v oboru Teologie.  

V okamžiku hlasování bylo přítomno 21 členů VR TF JU. 

Za skrutátory byli určeni doc. Machula a prof. Novotný. 
 
Výsledky hlasování: 

Odevzdáno bylo 21 hlasů, z toho 20 platných. 

 

Souhlasím s návrhem 20 

Nesouhlasím s návrhem 0 

 

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování schválila návrh na jmenování ThLic. Adama Mackerleho, 

Th.D. docentem v oboru Teologie. Návrh bude dle zákona 111/1998 Sb., část sedmá, § 72, odst. 11 

postoupen rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Hlasovací lístky jsou archivovány na děkanátu TF JU. 

9. Různé. 

 

Doc. Svoboda poděkoval všem za členství ve Vědecké radě TF JU v období 2016-2020.  

 

10. Závěr. 

 

Doc. Svoboda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VR TF JU.  

 

 

4. 11. 2019 

zapsala: M. Willinger 

za správnost: R. Svoboda 


