Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU
č. 01/2018 ze dne 28. února 2019
Přítomni: D. Heider, M. Kaplánek, M. Klapetek, V. Kročil (příchod 13:10), J. Liguš, T. Machula, L.
Muchová, C. V. Pospíšil, J. Sirovátka, K. Skalický, R. Svoboda, J. Šrajer, P. Urban, J. Vokoun, M. Weis,
H. Zbudilová
Omluveni: P. Ambros, T. Bubík, P. Hošek, J. B. Lášek, V. Novotný, M. Opatrný, V. Papoušek,
T. Petráček, J. Váně
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 schválen jednomyslně v předloženém znění.
3.

Aktualizace Plánu realizace Strategického záměru TF JU 2020 pro rok 2019 – k projednání.

Doc. Svoboda uvedl, že dokument byl již Vědeckou radou TF JU projednán na zasedání dne
25. 10. 2018. Posléze došlo k aktualizaci a konkretizaci některých jeho částí, které doc. Svoboda
stručně představil.
Aktualizace Plánu realizace SZ TF JU 2020 pro rok 2019 byla projednána.
Přítomní členové VR TF JU neměli k dokumentu připomínky.
4.
Žádost o udělení akreditace NMgr. studijního programu Etika v sociální práci v prezenční a
kombinované formě studia – k projednání a schválení.
Doc. Svoboda uvedl, že všechny předkládané akreditační žádosti a záměry jsou součástí
Institucionální akreditace JU. Po projednání a schválení Vědeckou radou TF JU budou dále
postoupeny Radě pro vnitřní hodnocení JU.
Poté doc. Svoboda předal slovo garantovi oboru doc. Šrajerovi.
Doc. Šrajer stručně představil akreditační spis ESP a hlavní změny nové akreditace vůči akreditaci
předchozí: posílení etických předmětů, přeskupení obsahu některých předmětů, nová skladba
psychologických předmětů, nahrazení dvou částí SZZ pouze jednou společnou.
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Proběhla diskuze k předloženému materiálu.
Doc. Kaplánek – dotaz na personální zabezpečení předmětu Etika 2 (vyučující: Dr. Lacca) a jeho
perspektivu do budoucna. Doc. Svoboda - E. Lacca bude na TF působit i v následujících letech
(v ak. roce 2018/19 získal tříletý grant, zároveň je studentem 1. ročníku Ph.D. studia Teologie, v ČR
plánuje zůstat i poté), aktivně se podílí na výuce předmětů v angličtině, rozvíjí spolupráci s ostatními
doktorandy atd.
Po ukončení diskuse požádal doc. Svoboda o hlasování.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
16

proti
0

zdržel se
0

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o udělení akreditace NMgr. studijního programu
Etika v sociální práci v prezenční a kombinované formě studia v předloženém znění.
5.

Akreditační záměry Bc. a NMgr. oboru Filosofie – k projednání a schválení.

Doc. Svoboda předal slovo garantovi oboru doc. Machulovi.
Doc. Machula představil jak akreditační záměry, tak akreditační spisy obou oborů s tím, že na jednání
proběhne hlasování pouze o akreditačních záměrech a hlasování o akreditačních spisech bude
rozesláno členům VR TF JU posléze per rollam.
Doc. Machula zmínil především změny v rámci nové akreditace:
Bc. Filosofie – rozdělení současného dvouoboru Filosofie a religionistika na Filosofii a Religionistiku,
rozšíření žádosti o kombinované studium, nový blok povinných seminářů (tutorský seminář, seminář
odborného psaní a seminář odborné disputace), 3 typy studijních plánů (základní, major, minor).
NMgr. Filosofie – spíše menší změny (přidán blok 4 seminářů, ze kterých si student volí povinně 3;
přidání seminářů k přednášce u některých předmětů apod.).
Proběhla diskuze.
Doc. Muchová – dotaz na studijní plány major/minor a jejich perspektivu. Doc. Machula – lepší
organizace než v minulosti u dvouoborů, získání studentů z jiných fakult v oblasti minor, rozšíření
obzorů našich studentů v dalších oblastech atd.
Prof. Vokoun – dotaz, zda půjde kombinovat v rámci studijních plánů major/minor také obor PVČ.
Doc. Svoboda – s touto variantou se prozatím u PVČ nepočítá, bylo by obtížné párovat s jinými obory
na JU. Doc. Kaplánek – doplnil, že na oboru PVČ je zatím dostatek studentů a není třeba hledat
studenty jinde tímto způsobem.
Doc. Heider – dotaz na zájem studentů z jiných fakult o obor Filosofie v oblasti minor. Doc. Machula –
zatím zaznamenán zájem např. studentů ze ZF a PřF JU.
Dr. Urban – dotaz, jak se studenti na JU dozvědí o nabídce major/minor studijních plánů.
Doc. Machula – naplánován projekt, v rámci kterého se bude zvyšovat povědomí o této nabídce mezi
zaměstnanci, studenty i tiskem.
Prof. Liguš – dotaz, zda je součástí předmětu Dějiny filosofie v Bc. studiu také filosofie
postmodernismu. Doc. Machula – ve studijním plánu zařazen předmět Dějiny filosofie (současnost).
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Dr. Urban – návrh na úpravu názvu semináře v NMgr. studiu – původní název Seminář z filosofie 19. a
20. století upravit tak, aby zahrnoval pozdní novověk a 20. století.
Po ukončení diskuse požádal doc. Svoboda 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 akreditační záměry Bc. a NMgr. oboru Filosofie v
předloženém znění.
Vědecká rada TF JU projednala akreditační spisy Bc. a NMgr. oboru Filosofie.
6.

Akreditační záměr Bc. oboru Religionistika – k projednání a schválení.

Doc. Svoboda předal slovo garantovi oboru dr. Klapetkovi.
Dr. Klapetek stručně představil akreditační záměr – nabízeno v PS i KS, většina předmětů byla již
vyučována v rámci Bc. oboru FIRE, major/minor studium, personální zabezpečení – specialisté z KTEO
a KFI.
Doc. Svoboda doplnil, že v letošním roce bude zahájeno habilitační řízení se 2 ak. pracovníky TF JU
spojenými s tímto oborem (dr. Mackerle, dr. Klapetek).
Přítomní členové VR TF JU neměli k dokumentu dotazy ani připomínky.
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 akreditační záměr Bc. oboru Religionistika.
7.

Komise pro obhajobu rigorózní práce Mgr. Michala Prívary – k projednání a schválení.

Doc. Svoboda stručně představil kandidáta a průběh tohoto rigorózního řízení – zahájeno již
v r. 2013; v témž roce úspěšně složena rigorózní zkouška, ale neobhájena rigorózní práce; řízení
nebylo oficiálně zastaveno; nyní v únoru 2019 odevzdána přepracovaná rigorózní práce k obhajobě.
Dále doc. Svoboda stručně představil navrhované členy komise pro obhajobu rigorózní práce.
Přítomní členové VR TF JU nevznesli k návrhu žádné dotazy.
Doc. Svoboda požádal o tajné hlasování.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členů VR TF JU.
Za skrutátory byli určeni dr. Urban a dr. Klapetek.
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo 16 hlasů, z toho 15 platných.
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jméno navrženého člena
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JU)
- předseda komise

pro

proti

zdržel se

15

0

0

15

0

0

15

0

0

doc. Michal Kaplánek, Th.D. (TF JU)

prof. Pavel Ambros, Th.D. (CMTF UPOL)

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování schválila komisi pro obhajobu rigorózní práce Mgr. Michala
Prívary v předloženém složení.
Hlasovací lístky budou archivovány na děkanátu.
8.
Habilitační komise pro habilitační řízení ThLic. Adama Mackerleho, Th.D. – k projednání a
schválení.
Doc. Svoboda ve stručnosti představil kandidáta na habilitační řízení, téma jeho habilitační práce
a navrhované složení habilitační komise. Dále doplnil, že habilitační práce vyjde rovněž v knižní
podobě, a to na konci března 2019.
Přítomní členové VR TF JU nevznesli k návrhu žádné dotazy.
Doc. Svoboda požádal o tajné hlasování.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členů VR TF JU.
Za skrutátory byli určeni dr. Urban a dr. Klapetek.
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo 16 hlasů, z toho 16 platných.
jméno navrženého člena
prof. ThDr. Martin Prudký (ETF UK v Praze)
- předseda komise

pro

proti

zdržel se

16

0

0

16

0

0

16

0

0

16

0

0

16

0

0

prof. ThDr. Juraj Bándy (EBF UK v Bratislavě)
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. (TF JU
v Č. Budějovicích)
doc. Petr Sláma, Ph.D. (ETF UK v Praze)
doc. ThDr. Petr Chalupa, Th.D. (CMTF UP v
Olomouci)
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Vědecká rada TF JU v tajném hlasování schválila habilitační komisi pro habilitační řízení ThLic. Adama
Mackerleho, Th.D. zahájeného dne 25. 2. 2019 v předloženém složení.
Hlasovací lístky budou archivovány na děkanátu.
9.

Různé.

Doc. Svoboda předběžně informoval o termínu příštího zasedání Vědecké rady TF JU, které se bude
konat na podzim 2019 (říjen/listopad) a požádal o účast na tomto jednání z důvodu konání
habilitačního řízení dr. Mackerleho. Projednávat a schvalovat se bude také žádost o udělení
habilitačních práv a práv ke jmenování profesorem.
Dr. Urban navrhl, aby při potvrzování účasti na zasedání VR TF JU členové zároveň uváděli, zda chtějí
podklady připravit v tištěné podobě, nebo zda jim stačí jejich poskytnutí v podobě elektronické (z
ekologických důvodů). Přítomní členové VR TF JU s návrhem souhlasili.
10.

Závěr.

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

7. 3. 2019
zapsala: M. Willinger
za správnost: R. Svoboda
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