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Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU 

č. 02/2013 ze dne 24. října 2013 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
1. Zahájení a uvítání přítomných. 
Doc. Machula přivítal přítomné a zahájil zasedání Vědecké rady TF JU. Zkonstatoval 
usnášeníschopnost grémia. 
 
2. Schválení programu VR TF JU. 
Doc. Machula přednesl návrh na změnu programu ve smyslu vypuštění původně navrhovaného bodu 
programu č. 5 Výzkumná centra TF JU a zařazení nového bodu programu „Projednání a schválení 
reakreditačního materiálu oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání“. 
Požádal o hlasování o schválení takto upraveného programu VR TF JU. 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členek a členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 
 pro   proti   zdržel se 
 17     0        0 
 
Program zasedání Vědecké rady TF JU byl schválen s výše uvedenou úpravou v bodu programu č. 5 
jednohlasně. 
 
3. Návrh na složení komise a předsedu habilitační komise pro habilitační řízení v oboru teologie 
 zahájené dne 14. 3. 2013 – předkládáno k projednání a schválení. 
 
Doc. Machula stručně představil kandidátku na habilitační řízení Mgr. Věru Tydlitátovou, Th.D. 
z Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Téma publikace předkládané jako habilitační 
práce: Stromy ve starozákonní tradici. 
Prof. Weis představil předkládaný návrh členů habilitační komise. 
Proběhla diskuse k profilu uchazečky, složení habilitační komise. 
Závěr diskuse: doc. Machula osloví doc. Prudkého příp. jiného odborníka ve starozákonní biblistice 
s návrhem členství v komisi, během listopadu bude Vědecká rada TF JU obeslána s novým návrhem 
složení komise se žádostí o schválení per rollam. Pro tuto chvíli bylo hlasování o složení habilitační 
komise odloženo. 
Vědecká rada TF JU souhlasí s takto navrženým postupem. 
 
4. Projednání návrhu na jmenování docentem v oboru teologie  Mgr. Michala Opatrného, Dr. 
 theol.  
 
Prof. Skalický coby předseda představil složení habilitační komise, shrnul její vyjádření k předloženým 
materiálům Dr. Opatrného i pozitivní závěry oponentských posudků na habilitační práci. 
Doc. Machula poté informoval o způsobu hodnocení habilitační přednášky, rozdal přítomným 
formuláře hodnotícího dotazníku. 
Skrutátoři: Dr. Klapetek, doc. Svoboda. 
 
Od 14,30hod. se konala veřejná habilitační přednáška Mgr. Michala Opatrného, Dr. theol. na téma 
„Interpretace pojmu znamení času v souvislosti s konstitucí Gaudium et spes“. Na přednášku 
navázala diskuse, při které habilitant reagoval na vznesené dotazy přítomných posluchačů. Po jejím 
ukončení pokračovala neveřejná část zasedání Vědecké rady TF JU. Členky a členové Vědecké rady TF 
JU vyplnili anonymní hodnotící dotazníky, které byly shromážděny a předány skrutátorům 
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k vyhodnocení. Pokračovala neveřejná část rozpravy nad habilitační přednáškou a návrhu na 
jmenování docentem v oboru teologie. 
 
Výsledky dotazníkového hodnocení habilitační přednášky (rozmezí 0 – 10 bodů): 
aspekt obsahový  8,4 
aspekt pedagogický  8,8 
aspekt komunikativní  9,1 
aspekt diskusní   9,2 

 

Po ukončení diskuse požádal doc. Machula o hlasování o návrhu na jmenování Mgr. Michala 
Opatrného, Dr. theol. docentem v oboru teologie. Byly rozdány hlasovací lístky pro tajné 
hlasování. 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členek a členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 
16     0        1 

 

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování schválila návrh na jmenování Mgr. Michala 
Opatrného, Dr. theol.  docentem v oboru teologie. Návrh bude dle zákona 111/1992 Sb. část 
7), § 72, odst. 11) postoupen rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
 
Vyplněné hodnotící dotazníky a hlasovací lístky jsou archivovány na děkanátu TF JU. 
 
5. Projednání a schválení reakreditačních materiálů bakalářského studijního oboru Společenské 
 vědy se zaměřením na vzdělávání. 
Doc.  Machula stručně představil předkládaný reakreditační materiál oboru, na kterém TF JU plánuje 
spolupracovat s PF JU v oblasti zajištění filosofických a religionistických předmětů. Za TF JU je 
přípravami pověřena doc. Zbudilová. 
Proběhla diskuse k předloženému materiálu, zamýšlenému profilu absolventa apod. 
Po ukončení diskuse doc. Machula požádal o hlasování o schválení  
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členek a členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 
 pro   proti   zdržel se 
 16     0        1 
 
Vědecká rada TF JU schválila předložený reakreditační materiál bakalářského studijního oboru 
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. 
  
6. Různé. 
V bodu různé nebyly předloženy k projednání žádné záležitosti. 
 
Po ukončení projednávaných bodů programu doc. Machula poděkoval přítomným za účast  
a ukončil zasedání VR TF JU.  
 
Termín příštího zasedání Vědecké rady TF JU: čtvrtek 23. 1. 2014 od 14,00-16,00hod. v zasedací 
místnosti děkanátu TF JU č. 212. 
 
 
4. 11 2013 
zapsala: J. Veselá 
za správnost: doc. Machula 


