
Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU  

č. 02/2011 ze dne 22. listopadu 2011 

 

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   proti   zdržel se 

14     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila navržený program zasedání Vědecké rady TF JU jednomyslně. 

 

Doc. Machula dále sdělil navrhované termíny dalších zasedání VR TF JU pro ak. rok 2011/12:  

1. 3. 2012 a 24. 5. 2012 vždy od 14,00-16,00hod. 

 

3. Projednání a schválení žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského 

 studijního oboru sociální a charitativní práce. 

Garant oboru Dr. Křišťan stručně představil studijní obor sociální a charitativní práce - obor je 

koncipován jednak se zohledněním minimálních standardů daných Asociací vzdělavatelů v sociální 

práci a požadavků Akreditační komise MŠMT ČR a dále se zohledněním profilu TF JU. 

Předkládaný materiál obsahuje změny oproti stávající akreditaci, které vyplynuly z praxe při realizaci 

tohoto oboru: 

- úpravy v pojetí státní závěrečné zkoušky (spojení témat sociální práce a sociální politiky do jedné 

části SZZ); 

- úpravy v jednotlivých blocích povinně volitelných předmětů, které mají mj. posílit teologické  

a etické předměty atp. 

Na žádost prof. Skalického dále stručně popsal rozsah a obsahové zaměření teologické části předmětů, 

dále na žádost Dr. Heidera představil filosofickou část předmětů. 

Doc. Machula charakterizoval odlišnost pojetí sociální práce na TF JU (zaměření na etiku, křesťanské 

hodnoty) a na ZSF JU (zdravotnické zaměření) a tím podloženou oprávněnost existence oboru na dvou 

fakultách jedné univerzity. 

Doc. Machula ukončil diskusi a požádal o hlasování o schválení žádosti o prodloužení doby platnosti 

akreditace bakalářského studijního oboru sociální a charitativní práce v předloženém znění s možností 

drobných úprav. 

 

Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 

14     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního 

oboru sociální a charitativní práce v předloženém znění s možností drobných úprav jednomyslně. 

 

4. Zpráva o výsledku Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR – k diskusi. 

Doc. Machula stručně informoval o výsledcích mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR 

a návrhu změny systému hodnocení VaV a požádal přítomné o jejich komentáře. Proběhla diskuse 

k danému tématu, ke zkušenostem s touto problematikou z jiných univerzit apod.  

 

5. Různé. 

Do bodu různé nebylo zařazeno žádné téma k projednání. 

 

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

 

zapsala: J. Veselá 

23. 11. 2011 

 


