Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU
č. 02/2010 ze dne 4. 11. 2010
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.
2.
Schválení programu Vědecké rady TF JU.
Doc. Machula představil program zasedání a požádal přítomné o vyjádření. Poté bylo
hlasováno o schválení navrženého programu.
Výsledky hlasování:
pro
15

proti
0

zdržel se
0

Vědecká rada TF JU schválila navržený program zasedání Vědecké rady TF JU jednomyslně.
Projednání a schválení návrhu nového složení Oborové rady doktorského studia na TF
JU s funkčním obdobím od 1. 2. 2011.
Doc. Machula ve stručnosti představil navržené členy a zdůvodnil některé změny oproti
stávajícímu složení Oborové rady.
Po ukončení diskuse požádal doc. Machula Vědeckou radu TF JU o hlasování o schválení
navrhovaného složení Oborové rady doktorského studia na TF JU s funkčním obdobím od 01.
02. 2011 v předloženém znění po jednotlivých navržených.
3.

Skrutátoři: Dr. Křišťan, Dr. Opatrný
Výsledky hlasování:
jméno navrženého člena / členky OR
Mgr. Daniel Heider, Ph.D.
doc. Michal Kaplánek, Th.D.
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.
doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.
doc. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.
doc. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.
doc. Pavel Hošek, Th.D. (ETF UK)
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. (KTF UK)

pro
14
13
15
15
14
15
11
15
15

proti
0
1
0
0
0
0
0
0
0

zdržel se
1
1
0
0
1
0
4
0
0

Vědecká rada TF JU schválila návrh složení Oborové rady doktorského studia na TF JU
s funkčním obdobím od 01. 02. 2011 v předloženém znění.
Hlasovací lístky budou archivovány jako příloha zápisu na děkanátu TF JU.
4.
Projednání a schválení návrhu na udělení čestného titulu doctor honoris causa na JU
prof. PhDr. Stanislavu Sousedíkovi, CSc.
Doc. Machula ve stručnosti představil prof. PhDr. Stanislava Sousedíka, CSc. a důvody, které
vedly pro tento návrh.

Po diskusi požádal Vědeckou radu TF JU o hlasování o schválení návrhu na udělení čestného
titulu doctor honoris causa na JU pro prof. Sousedíka.
Skrutátoři: Dr. Křišťan, Dr. Opatrný
Výsledky hlasování:
pro
15

proti
0

zdržel se
0

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila návrh na udělení čestného titulu doctor honoris
causa na JU pro prof. PhDr. Stanislava Sousedíka, CSc.
Hlasovací lístky budou archivovány jako příloha zápisu na děkanátu TF JU.
Tento návrh bude po formálním dopracování předložen k projednání a ev. schválení nové
Vědecké radě JU na jaře 2011.
5.

Projednání a schválení žádostí o udělení akreditace příp. prodloužení doby platnosti
stávající akreditace studijních oborů na TF JU.

Žádost o prodloužení doby akreditace navazujícího magisterského oboru pedagogika
volného času.
Doc. Kaplánek představil obor pedagogika volného času.
Bakalářský stupeň je oborem profesním, absolventi získávají kvalifikaci vychovatel,
navazující magisterský stupeň je oborem prohlubujícím, absolvent je schopen reflexe, lze
navázat na přípravu na vědeckou dráhu.
V samotné struktuře oboru nenastaly žádné výraznější změny oproti stávající akreditaci,
pouze některé dílčí vyplývající z několikaleté realizace oboru.
Doc. Kaplánek se dotázal, zda by nebylo vhodnější akreditovat tento obor spíše v programu
specializace v pedagogice.
Z diskuse vyplynulo doporučení ponechat obor v programu vychovatelství.
Doc. Němec doporučil doplnit do reakreditačního materiálu stručné informace o bakalářském
oboru, na který se navazuje – např. soupis absolvovaných předmětů v rámci bakalářského
studia atp.
5.1

Po ukončení diskuse doc. Machula požádal Vědeckou radu TF JU o hlasování o schválení
předložené žádosti o prodloužení doby akreditace navazujícího magisterského oboru
pedagogika volného času.
Výsledky hlasování:
pro
15

proti
0

zdržel se
0

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o prodloužení doby akreditace
navazujícího magisterského oboru pedagogika volného času v předloženém znění.
Žádost o prodloužení doby akreditace navazujícího magisterského oboru etika
v sociální práci.
Dr. Křišťan představil obor etika v sociální práci.
5.2

Obor navazuje na bakalářský obor sociální a charitativní práce, prohlubuje vzdělání získané
v bakalářském studiu zejména v oborech etika a psychologie. Tomu odpovídá příslušná
skladba předmětů, kde převládají etické a psychologické předměty.
Předkládaná struktura oboru nevykazuje oproti stávající akreditaci výraznějších změn, pouze
přesun některých povinně volitelných předmětů do skupiny volitelných předmětů a s tím
spojený vyšší poměr kreditů B a C předmětů.
Prof. Musil upozornil na nutnost dodržet povinnou výši hodin odborné praxe - 80 hodin
(bráno bez supervizních seminářů).
Dr. Křišťan se dotázal, zda požadavek dobrozdání odborného pracoviště pro obory
vzdělávající pro tzv. regulovaná povolání je nutný i v případě navazujícího magisterského
oboru.
Prof. Musil – záleží na způsobu výkladu, dle jeho mínění je toto dobrozdání potřebné pouze
pro bakalářské obory.
Po ukončení diskuse doc. Machula požádal Vědeckou radu TF JU o hlasování o schválení
předložené žádosti o prodloužení doby akreditace navazujícího magisterského oboru etika
v sociální práci.
V době hlasování bylo přítomno 14 členek a členů Vědecké rady TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
14

proti
0

zdržel se
0

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o prodloužení doby akreditace
navazujícího magisterského oboru etika v sociální práci v předloženém znění.
5.3
Žádost o akreditaci bakalářského studijního oboru filosofie pro dvouoborové studium.
Doc. Machula představil nový bakalářský obor filosofie pro dvouoborové studium.
Po ukončení diskuse doc. Machula požádal Vědeckou radu TF JU o hlasování o schválení
předložené žádosti o akreditaci bakalářského oboru filosofie pro dvouoborové studium.
Výsledky hlasování:
pro
15

proti
0

zdržel se
0

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o akreditaci bakalářského oboru filosofie
pro dvouoborové studium v předloženém znění.
Žádost o prodloužení doby akreditace navazujícího magisterského oboru teologie
služby.
Doc. Machula představil navazující magisterský obor teologie služby.
Obor předpokládá bakalářské vzdělání v oboru pomáhající profese, kdy absolventa
uschopňuje prohlubovat dosaženou kvalifikaci a reflektovat vlastní náboženskou motivaci
k výkonu pomáhající profese. Oproti stávající podobě oboru nedošlo k žádným podstatným
změnám.
Proběhla diskuse k otázce studentů, kteří přicházejí do tohoto oboru z neteologického
bakalářského oboru, k možnosti návazného doktorského studia atp.
5.4

Po ukončení diskuse doc. Machula požádal Vědeckou radu TF JU o hlasování o schválení
předložené žádosti o prodloužení doby akreditace navazujícího magisterského oboru teologie
služby.
Výsledky hlasování:
pro
15

proti
0

zdržel se
0

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o prodloužení doby akreditace
navazujícího magisterského oboru teologie služby v předloženém znění.
5.5

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace magisterského studijního oboru
teologie.
Žádosti o akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru
teologie.
Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního oboru učitelství náboženství
a etiky pro ZŠ a SŠ pro dvouoborové studium.

Vzhledem k úzké provázanosti těchto oborů byly tyto body projednány souvisle.
Doc. Machula představil jednotlivé obory a důvody vypracování žádosti o udělení akreditace
strukturovaného oboru teolog, který by měl umožnit sjednocení stávajících menších studijních
oborů s teologickým zaměřením a dále přinést jejich absolventům širší možnosti při výběru
specializací a dalšího studia.
5.5.1 Navazující magisterský obor učitelství náboženství a etiky pro ZŠ a SŠ pro
dvouoborové studium.
Předpokládaná garantka oboru: doc. Muchová.
Dvouoborové studium vybráno z hlediska lepší uplatnitelnosti absolventů, počítá se se
spoluprací s dalšími fakultami JU. Konkrétní detaily spolupráce a rozdělení pedagogického
modulu oboru budou ještě projednány s konkrétními fakultami
Jednání proběhne i s prof. Stuchlíkovou (Akreditační komise MŠMT ČR, PF JU).
Po ukončení diskuse doc. Machula požádal Vědeckou radu TF JU o hlasování o schválení
předložené žádosti o akreditaci navazujícího magisterského oboru učitelství náboženství
a etiky pro ZŠ a SŠ pro
dvouoborové studium.
Výsledky hlasování:
pro
15

proti
0

zdržel se
0

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o akreditaci navazujícího magisterského
oboru učitelství náboženství a etiky pro ZŠ a SŠ pro dvouoborové studium.
Po tomto podbodu programu odešla doc. Muchová a doc. Němec.
5.5.2 Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace magisterského studijního oboru
teologie.
Žádosti o akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru
teologie.

Žádost o akreditaci bakalářského studijního oboru teologie pro dvouoborové studium.
Zachování magisterského studijního oboru teologie vychází z dohody teologických fakult
o pětiletém studiu oboru teologie, dále z požadavků církve na teologické vzdělání kandidátů
kněžské služby.
Ve studijním plánu byly učiněny pouze drobnější úpravy vycházející z praxe a vhodnosti
jednotlivých předmětů pro tento obor.
Strukturovaná verze oboru teologie vychází z praxe CMTF UP, KTF UK a potřeby nabídnout
studentům širší možnosti specializací.
Obor koresponduje s magisterským oborem teologie, nabízí systematickou, katechetickou
a pastorální specializaci. Tomu odpovídají předpokládané obory pro státní závěrečné zkoušky
u jednotlivých stupňů a specializací. Verze pro dvouoborové studium je relevantně pokrácena
se zachováním logiky a obsahu oboru.
Podněty vzešlé z diskuse:
- zvážit relevanci objemu výuky oboru církevní právo;
- zvážit možnost doplnění studijního plánu o předměty z religionistiky, především
islamologie;
- přehodit pořadí zařazení předmětů do ročníků/semestrů: mariologie - kristologie, kristologie
a soteriologie – eschatologie - trinitární teologie;
- zvážit možnost většího důrazu na pastorální teologii v navazujícím magisterském stupni;
- zvážit možnost zařazení předmětu Úvod do teologie pro dvouoborovou verzi oboru;
- zvážit možnost většího důrazu na konfesní právo u výuky církevního práva.
Po ukončení diskuse požádal doc. Machula o hlasování o schválení žádosti o prodloužení
doby platnosti akreditace magisterského studijního oboru teologie, žádosti o akreditaci
strukturovaného studijního oboru teologie, žádosti o akreditaci bakalářského studijního oboru
teologie pro dvouoborové studium v předloženém znění s podmínkou, že podněty Vědecké
rady TF JU budou projednány na Akreditační komisi TF JU a zohledněny v konečné verzi
žádostí.
V době hlasování bylo přítomno 13 členů a členek Vědecké rady TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
12

proti
0

zdržel se
1

Vědecká rada TF JU schválila většinou hlasů předloženou žádost o prodloužení doby platnosti
akreditace magisterského studijního oboru teologie, žádost o akreditaci bakalářského
a navazujícího magisterského studijního oboru teologie, žádost o akreditaci bakalářského
studijního oboru teologie pro dvouoborové studium v předloženém znění s podmínkou, že
podněty Vědecké rady TF JU budou projednány na Akreditační komisi TF JU a zohledněny
v konečné verzi žádostí.
Doc. Machula poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VR TF JU. Termín zasedání
VR TF JU v letním semestru 2010/2011 bude včas avizován.
11. 11. 2010
zapsala: J. Veselá

