Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU
č. 02/2014 ze dne 22. 5. 2014
Přítomni (bez titulů): dle prezenční listiny
Omluveni (bez titulů): dle prezenční listiny
1.
Zahájení a uvítání přítomných.
Doc. Machula přivítal přítomné a zahájil zasedání Vědecké rady TF JU. Konstatoval usnášeníschopnost
grémia.
2.
Schválení programu VR TF JU.
Doc. Machula představil předkládaný program zasedání a požádal 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.

Návrh na doplnění zkušebních komisí platných do ak. roku 2015/2016 - předkládáno
k projednání a schválení.
Doc. Machula představil návrh a otevřel diskusi.
Doc. Němec – dotaz na Mgr. Suchomelovou, její kvalifikaci v oboru pedagogika.
Doc. Kaplánek – Mgr. Suchomelová je doktorandka TF JU, Mgr. obor má „Pastoračně sociální
asistent“, navrhována do komise je kvůli zajištění zkoušejícího pro otázky z andragogiky u státních
bakalářských zkoušek.
Po ukončení diskuse doc. Machula požádal o tajné hlasování.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 15 členek a členů VR TF JU.
Za skrutátory byli určeni doc. Bubík a Dr. Klapetek.
Výsledky hlasování:
jméno navrženého člena
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

Mgr. Veronika Zvánovcová, Ph.D.

Mgr. Věra Suchomelová

pro

proti

zdržel se

12

0

3

13

0

2

8

2

5

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování schválila návrh na doplnění zkušebních komisí platných
do ak. roku 2015/2016 v předloženém znění s důraznou připomínkou, aby členové komise pro daný
obor měli patřičnou oborovou kvalifikaci.
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Hlasovací lístky budou archivovány na děkanátu.
4.

Návrh na složení habilitační komise pro habilitační řízení Mag. phil., Mag. theol. P. Mariana
Christofa Grubera O. Cist., Dr. phil., Dr. theol. zahájeného dne 24. 4. 2014 – předkládáno
k projednání a schválení.
Doc. Machula předal slovo doc. Opatrnému, proděkanu pro vědu a výzkum.
Doc. Opatrný ve stručnosti představil kandidáta na habilitační řízení, téma jeho habilitační práce
a v návaznosti na toto i navrhované složení habilitační komise.
Dotázal se na připomínky, komentáře k návrhu. Vzhledem k tomu, že členové VR TF JU neměli
žádných připomínek k návrhu, požádal doc. Machula o tajné hlasování.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 15 členek a členů VR TF JU.
Za skrutátory byli určeni doc. Bubík a Dr. Klapetek.

Výsledky hlasování:
jméno navrženého člena

pro

proti

zdržel se

14

0

1

12

0

3

14

0

1

prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (předseda)

15

0

0

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

13

0

2

Univ.-Prof. Dr. Franz Gruber
doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
doc. ThDr. Jiří Skoblík

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování schválila habilitační komisi pro habilitační řízení
Mag. phil., Mag. theol. P. Mariana Christofa Grubera O. Cist., Dr. phil., Dr. theol. zahájeného
dne 24. 4. 2014 v předloženém složení.
Hlasovací lístky budou archivovány na děkanátu.
5.

Stanovisko habilitační komise pro habilitační řízení Mgr. Věry Tydlitátové, Th.D. ze dne 12. 5.
2014 – k projednání.
Doc. Machula informoval, že habilitační komise předkládá VR TF JU návrh na zastavení habilitačního
řízení a předal slovo prof. Weisovi, předsedovi komise.
Prof. Weis ve stručnosti představil průběh jednání komise, včetně pozitivních bodů i hlavních výhrad
vůči předloženým materiálům Dr. Tydlitátové.
Posudky na habilitační práci byly všechny tři souhlasné, dostatečná byla i pedagogická činnost.
Nesrovnalosti byly v publikační činnosti, kde ne všechny uvedené odborné studie měly dostatečnou
úroveň, dále počet odborných monografií byl po přezkoumání nižší než uváděný, kandidátka vykázala
nízký počet ohlasů na svou vědeckou práci, dále nebyl jasný charakter většiny uváděných
zahraničních pobytů.
Tajné hlasování komise bylo s následujícími výsledky: 5 hlasujících, 0 souhlasných hlasů, 3 záporné
hlasy, 2 se zdrželi hlasování.
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Na základě výsledku tajného hlasování komise doporučuje VR TF JU zastavit habilitační řízení.
Byla otevřena diskuse nad materiály uchazečky a stanoviskem komise.
Prodiskutovala se otázka zastupitelnosti některých kritérií, kvalitě předložených monografií, váhy
editorství kolektivních monografií apod.
Po ukončení diskuse doc. Machula požádal o tajné hlasování o návrhu habilitační komise na zastavení
habilitačního řízení Mgr. Věry Tydlitátové, Th.D.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 15 členek a členů VR TF JU.
Za skrutátory byli určeni doc. Bubík a Dr. Klapetek.
Výsledky hlasování:
pro
7

proti
5

zdržel se
3

Při hlasování nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční většiny všech hlasů pro odsouhlasení návrhu
habilitační komise na zastavení habilitačního řízení, proto dle Opatření děkana č. 203/2012, kterým
se vydává Řád habilitačního řízení a řád řízení ke jmenování profesorem na TF JU v Českých
Budějovicích, čl. 5, odst. 1 habilitační řízení pokračuje dle čl. 5, odst. 2 téhož opatření na nejbližším
zasedání Vědecké rady TF JU. Děkan fakulty o tomto výsledku hlasování uvědomí habilitační komisi.
Členové habilitační komise budou přizváni k účasti na zasedání VR TF JU, kde bude habilitační řízení
pokračovat.
Děkan fakulty dále o pokračování habilitačního řízení uvědomí Dr. Tydlitátovou a vyzve ji k doplnění
materiálů ve smyslu vznesených připomínek (k datu podání přihlášky k habilitačnímu řízení):
- dohledat citace;
- vyjasnit status zahraničních pobytů a komunikace se zahraničím;
- okomentovat role u kolektivních monografií;
- vyjasnit aktivní účast na konferencích.
Následovala diskuse, které grémium je kompetentní k určení tématu habilitační přednášky. Členové
VR TF JU se usnesli na postupu, že předseda komise požádá komisi, aby toto téma vybrala, v případě
nesouhlasu členů habilitační komise tak učinit, požádá o totéž děkan fakulty Vědeckou radu TF JU per
rollam.
Dále bylo rozhodnuto, že do připravované aktualizace opatření děkana k habilitačnímu řízení bude
řešení této otázky přesně definováno.
Poté byl tento bod jednání uzavřen.
6.
Diskuse k požadovaným vstupním kritériím kladeným na uchazeče o habilitační řízení
(předchozí kvalifikace).
Doc. Machula se dotázal na názory členů VR TF JU na korektnost přijetí přihlášek k habilitačnímu
řízení u uchazečů, kteří nemají doktorát z teologie. V současnosti se na TF JU obrátili s tímto dotazem
dva zájemci, oba mají doktorské studium z aplikované etiky (všem nikoli z teologických fakult).
Proběhla diskuse.
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Prof. Musil – doporučuje dávat větší důraz na relevanci publikační činnosti, než na doktorský diplom
v oboru. Navrhuje, aby uchazeči předložili neoficiální předběžnou přihlášku, kterou by posoudil
kompetentní člověk na TF JU a dal doporučení, zda je možno přihlášku přijmout oficiálně, či zda
zájemce neodpovídá kritériím na habilitační řízení v oboru teologie.
Závěr diskuse: Vědecká rada doporučuje, aby TF JU při posuzování vhodnosti kandidáta na habilitační
řízení v oboru Teologie co do smyslu předchozí kvalifikace více akcentovala publikační a badatelskou
činnost v oboru teologie než formální kvalifikaci v oboru teologie.
7.

Reflexe pravidel pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na TF JU –
pokračování diskuse ze zasedání VR TF JU č. 01/2014.
Doc. Machula předal slovo doc. Opatrnému, proděkanu pro vědu a výzkum.
Doc. Opatrný shrnul změny, které byly do opatření začleněny na základě diskuse na VR TF JU
č. 01/2014 a otevřel diskusi k dalším možným úpravám.
Diskutovaná témata:
- otázka, v čí kompetenci bude stanovení tématu habilitační přednášky (komise, či VR TF JU):
z diskuse vyplynulo, že tímto grémiem bude i nadále habilitační komise;
- možnost bližší specifikace ekvivalentních položek v seznamu požadovaných kritérií pro oba
typy řízení;
- otázka zařadit mezi požadavky habilitačního řízení též mezinárodní ohlas;
- zařazení podmínky definovat české a mezinárodní citace, dále rozlišit publikace
s mezinárodním ohlasem.
Po ukončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování k některým ze vznesených připomínek.
Hlasování ke vzneseným připomínkám (v době hlasování bylo přítomno 14 členů
VR TF JU):
a) téma habilitační přednášky stanovuje habilitační komise a to i v případě, že vystaví negativní
stanovisko k habilitačnímu řízení
pro
proti
zdržel se
13
0
1
b) zavedení rozlišení domácích a mezinárodních ohlasů a domácích a zahraničních studií
i u habilitačního řízení
pro
proti
zdržel se
10
2
2
c) Rozšířit bod 4: habilitační komise posuzuje předložené materiály komplexně, přičemž zváží možnou
zastupitelnost mezi určitými kritérii.
V době hlasování bylo přítomno 13 členů VR TF JU.
pro
proti
zdržel se
13
0
0
Další připomínky, k nimž neproběhlo výslovné hlasování:
- u uchazeče o řízení ke jmenování profesorem bude primárně posuzována jeho publikační
a vědecká činnost, nikoli obor předchozího habilitačního řízení;
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-

přednášku při řízení ke jmenování profesorem bude hodnotit tříčlenná komise sestavená
z členů VR TF JU, její stanovisko bude následně projednáno před VR TF JU.
Návrh aktualizace opatření bude prodiskutován s prorektorem pro vědu a výzkum JU a dále
přednesen na příštím zasedání VR TF JU k dalšímu posouzení.
8.
Různé.
8.1
Projednání návrhu na udělení čestného doktorátu JU doc. PhDr. Jaroslavu Medovi, CSc.
Doc. Machula seznámil VR TF JU se záměrem FF JU a TF JU podat společně návrh na udělení čestného
doktorátu JU doc. PhDr. Jaroslavu Medovi, CSc., odborníkovi na českou literaturu přelomu 19. a 20.
stol. působícímu na KTF UK na Ústavu dějin křesťanského umění a dal přítomným k dispozici jeho
odborný životopis s přehledem publikační a další vědecké činnosti. Dotázal se přítomných
na komentáře k tomuto návrhu.
Prof. Musil se dotázal na vazbu doc. Meda na TF JU.
Doc. Machula – doc. Med prvotně spolupracuje s FF JU, na TF JU má vazby spíše volnější – člen
komise pro obhajobu disertační práce apod.
Velmi se zasloužil o studium především katolické prózy a poezie 20. století apod.
Po ukončení diskuse doc. Machula požádal o hlasování.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 13 členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
13
0
0
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila předložený návrh na udělení čestného doktorátu JU
doc. PhDr. Jaroslavu Medovi, CSc.
Návrh bude postoupen rektoru JU prof. RNDr. Liboru Grubhofferovi, CSc. k dalšímu jednání.
8.2
Po ukončení projednávaných bodů programu doc. Machula poděkoval přítomným za účast
a ukončil zasedání VR TF JU.
Termíny zasedání Vědecké rady TF JU v ak. roce 2014/15 budou včas oznámeny.

27. 5. 2014
zapsala: J. Veselá
za správnost: doc. Machula
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