Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU
č. 01/2013 ze dne 7. března 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.
2.
Schválení programu Vědecké rady TF JU.
Doc. Machula představil program zasedání a požádal přítomné o vyjádření. Poté bylo
hlasováno o schválení navrženého programu.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 19 členek a členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
19
0
0
Vědecká rada TF JU schválila navržený program zasedání Vědecké rady TF JU jednomyslně.
Návrh na složení zkušebních komisí pro akademické roky 2012/13 – 2015/2016
- předkládáno k projednání a schválení.
Doc. Machula představil navržené složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky na
TF JU pro ak. roky 2012/13 - 2015/16. Po krátké diskusi bylo přikročeno k hlasování.
3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno 19 členek a členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
19
0
0
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila složení zkušebních komisí pro státní závěrečné
zkoušky na TF JU pro ak. roky 2012/13-2015/16 v předloženém znění.
Návrh na složení komise a předsedu habilitační komise pro habilitační řízení v oboru
teologie zahájené dne 27. 2. 2013 – předkládáno k projednání a schválení.
Na tento bod programu nebyl přítomen Dr. Opatrný.
Doc. Machula informoval, že Dr. Opatrný dne 27. 2. 2013 podal kompletní návrh na zahájení
habilitačního řízení na TF JU v oboru Teologie. Dále představil navrženou habilitační komisi
v níže uvedeném složení. Po krátké diskusi ke složení komise bylo přistoupeno k hlasování.
4.

V okamžiku hlasování bylo přítomno 18 členek a členů VR TF JU.
Skrutátorky: doc. L. Muchová, doc. M. Ryšková.
Výsledky hlasování:
jméno navrženého člena habilitační komise

pro

proti

zdržel se

prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.
prof. Pavel Ambros, Th.D.

17
18
18
18
16

-

1

doc. Pavel Hošek, Th.D.
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

prof. Thlic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

počet
neplatných
hlasů
1
1

1

Hlasovací lístky budou archivovány na děkanátu.
Vědecká rada TF JU schválila návrh na složení komise pro habilitační řízení Dr. Opatrného
v předloženém znění.
Projednání návrhu na jmenování profesorem doc. Mgr. Jaroslava Vokouna, Th.D.
(řízení zahájeno dne 8. 11. 2012).
Doc. Machula konstatoval, že je přítomno 19 z celkového počtu 23 členek a členů VR TF JU
na jednání a VR TF JU je tedy usnášeníschopná.
Prof. Weis, v zastoupení předsedy hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem doc.
Vokouna, stručně shrnul závěr jednání hodnotící komise se závěrem, že komise shledala
splnění všech kriterií dle Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na TF
JU (opatření děkana č. 203/2012) a doporučuje VR TF JU pokračování řízení ke jmenování
doc. Vokouna profesorem v oboru Teologie.
5.

Po krátké přestávce následovala veřejná přednáška doc. Mgr. Jaroslava Vokouna, Th.D.
zaměřená na kandidátovu koncepci vlastní vědecké a pedagogické práce v oboru.
Po přednášce členky a členové VR TF JU vyplnili připravené dotazníky k hodnocení
přednášky (dle opatření děkana č. 203/2012) a předali skrutátorkám.
Skrutátorky: doc. L. Muchová, doc. M. Ryšková.
Pokračovalo neveřejné zasedání VR TF JU bez přítomnosti doc. J. Vokouna.
Proběhla diskuse k pronesené přednášce, kdy přítomní zhodnotili vhodnost tématu,
pohotovost přednášejícího reagovat na vznesené dotazy atd.
Dále se přítomní pozastavili nad nízkým počtem citací, které uchazeč uvedl ve svých
materiálech a které bylo způsobeno nedostatečným dohledáním údajů. Důrazně doporučili
důkladnější zpracování tohoto materiálu, než bude podán na VR JU.
Skrutátorky oznámily konečný průměr dosaženého bodového hodnocení dotazníků: 7,97.
Doc. Machula - při příštím řízení ke jmenování profesorem na TF JU bude na VR TF JU
přesněji definováno zadání tématu přednášky uchazeče.
Po ukončení diskuse bylo přikročeno k hlasování, přítomno bylo 18 členek a členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
16
0
2
VR TF JU nadpoloviční většinou hlasů schválila návrh na jmenování profesorem v oboru
Teologie doc. Mgr. Jaroslava Vokouna, Th.D.
Hlasovací lístky spolu s vyplněnými dotazníky budou archivovány na děkanátu TF JU.
Děkanát TF JU zajistí postoupení návrhu na jmenování profesorem v oboru Teologie u doc.
Mgr. Jaroslava Vokouna, Th.D. do rukou rektora JU.
Projednání žádosti o udělení akreditace doktorského oboru Filosofie v prezenční
a kombinované formě studia – předkládáno k projednání a schválení.
Doc. Machula stručně shrnul historii vyučování filosofie (Bc., NMgr. obor) na TF JU, dále
představil předloženou koncepci doktorského oboru Filosofie připravovaného ve spolupráci
s FLÚ AV ČR, personální obsazení oboru atd.
Proběhla diskuse k předloženému materiálu.
Výsledky diskuse:
VR TF JU navrhuje změnit standardní dobu studia na 4 roky.
Prof. Musil – doporučení zaznamenat v materiálech u personálních údajů vyučujících z AV
ČR, že je u nich příslib získání habilitace v dohledném časovém úseku.
5.
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V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členek a členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
17
0
0
VR TF JU jednomyslně schválila navržený akreditační materiál doktorského oboru Filosofie se
zapracováním připomínek vzešlých z diskuse na tomto zasedání VR TF JU.
6.

Různé.

V bodu různé nebyly projednány žádné záležitosti.
Po ukončení projednávaných bodů programu doc. Machula poděkoval přítomným za účast
a ukončil zasedání VR TF JU.
Termín příštího zasedání VR TF JU: 23. května 2013 od 14,00-16,00hod., TF JU, č. 212.

20. 3. 2013
zapsala: J. Veselá
za správnost: doc. Machula
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