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Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU  

č. 01/2008 ze dne 11. 11. 2008 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, k zasedání přizván PhDr. Jan Samohýl, Th.D., garant oboru 

Humanistika 

Omluveni: dle prezenční listiny 

 

1. Zahájení a uvítání přítomných. 

Dr. Machula přivítal přítomné členky a členy VR TF JU a zkonstatoval, že vzhledem 

k nízkému počtu přítomných není VR TF JU usnášeníschopná. 

Další zasedání VR TF JU budou plánovány s dostatečným časovým předstihem, termínově 

budou směřovány na čtvrtky odpoledne. 

 

2. Schválení programu VR TF JU. 

Dr. Machula předložil návrh na změnu programu v tom smyslu, že body 3 a 4 budou na 

zasedání pouze projednány, ke schválení budou předloženy dodatečně per rollam. 

Přítomné členky a členové VR TF JU s touto změnou souhlasili. 

 

3. Projednání návrhu na složení zkušebních komisí pro ak. rok 2008/2009. 

K tomuto bodu jednání nebyly vzneseny žádné komentáře ani námitky. Návrh na složení 

zkušebních komisí pro ak. rok bude předložen ke schválení per rollam. 

 

4. Projednání žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního oboru filosofie  

v prezenční formě studia.  

Dr. Samohýl ve stručnosti představil předkládaný akreditační spis. 

„Cílem oboru je rozvíjet schopnost studentů samostatně a tvůrčím způsobem promýšlet, 

interpretovat a zpracovávat aktuální témata s využitím myšlenkového bohatství minulosti. 

Struktura studia je proto založena na kombinaci užšího penza povinných předmětů 

(rozdělených na přednáškovou a seminární část) s širším penzem předmětů povinně 

volitelných, z nichž si student sestavuje tematický modul podle svého zájmu a zaměření. 

Výsledkem by tak měla být maximální flexibilita oboru s možností specializace umožňující 

přímou konfrontaci a samostatnou práci studentů s texty.“ (cit. akreditační spis oboru 

filosofie) 

 

Doc. Kašný doporučil dobře formulovat důvody záměru akreditovat obor filosofie na 

Teologické fakultě. 

Proběhla diskuse o vhodnosti a potřebnosti kvalitní výuky filosofie v rámci teologických 

fakult, oprávněnosti akreditace neteologických studijních oborů na teologických fakultách. 

 

Dr. Machula poukázal na charakter katedry filosofie a religionistiky co do personálního 

obsazení a také klíčových témat bádání, která jsou v úzkém kontaktu s teologickými tématy. 

 

Doc. Muchová ohledně otázky neteologických oborů na teologických fakultách uvedla jako 

pozitivní ten fakt, že absolventi byť neteologických oborů mohou následně vnášet do 

společnosti způsob myšlení, reflektování důležitých témat, který bude ovlivněn jejich studiem 

na teologické fakultě. 

 

Prof. Skalický zmínil církevní dokument Ex corde ecclesiae od Jana Pavla II. 
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Dr. Samohýl požádal členky a členy VR TF JU o zaslání případných komentářů do konce 

listopadu. 

 

Akreditační materiál navazujícího magisterského oboru filosofie v prezenční formě studia 

bude VR TF JU předložen ke schválení per rollam. 

 

5. Plán podpory badatelského profilu TF JU v příštím 4-letém období. 

Dr. Machula prezentoval plán vývoje badatelského profilu TF JU pro následující čtyřleté 

období, plán podpory rozvoje badatelské činnosti na TF JU. 

Následně proběhla diskuse nad nastíněnými body. 

 

6. Představení společné pracovní skupiny s AV ČR. 

Dr. Heider ve stručnosti představil společnou pracovní skupinu TF JU a FLÚ AV ČR 

zaměřenou na studium post-středověké scholastiky. 

 

K 1. červnu 2008 byla podepsána pětiletá dohoda o spolupráci, cílem je zkoordinovat bádání, 

založit mezinárodní společnost zaměřenou na studium daných témat, společné grantové  

a publikační aktivity, vydávání časopisu Studia Neoaristotelica a jeho internacionalizace. 

 

Velký ohlas měla letošní mezinárodní konference k F. Suarezovi, je připravováno 

monotematické číslo Studií Neoaristotelica s příspěvky z této konference. 

 

Garanty této spolupráce jsou ředitel FLÚ AV ČR a vedoucí KFI TF JU. 

 

7. Různé 

K tomuto bodu programu nebyla vznesena žádná témata. 

 

 

Příští zasedání VR TF JU se bude konat v první polovině letního semestru 2008/09 (čtvrtek 

odpoledne). 

 

Dr. Machula poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání Vědecké rady TF JU. 

 

 

 

18. listopadu 2008 

zapsala: J. Veselá 


