Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU
č. 01/2014 ze dne 23. ledna 2014
Přítomni: dle prezenční listiny + Dr. Bauman jako přizvaný host
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 představil předkládaný program zasedání a požádal o hlasování o jeho schválení.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členek a členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
16
0
0
Program zasedání Vědecké rady TF JU byl schválen jednomyslně v předloženém znění.
3.
Žádost o prodloužení doby platnosti bakalářského oboru Pedagogika volného času –
předkládáno k projednání a schválení.
Doc. Machula předal slovo doc. Kaplánkovi jako garantu oboru.
Doc. Kaplánek stručně představil historii oboru, jeho zaměření.
Vznesl otázku, zda příště nezažádat o přeřazení oboru do studijního programu Specializace
v pedagogice. Dále předal slovo Dr. Baumanovi.
Dr. Bauman představil novou strukturu studijního plánu, která více cílí na profil absolventa, upravuje
výuku cizích jazyků dle celouniverzitní praxe, byla provedena změna uspořádání povinně-volitelných
předmětů apod. Došlo k posílení některých segmentů oboru, dbalo se rovněž na formativní charakter
předmětů, filosoficko-teologickou reflexi profese atd.
Proběhla diskuse k předloženému materiálu.
Doc. Němec – doporučení dále ponechat obor v programu Vychovatelství.
Po ukončení diskuse doc. Machula požádal o hlasování.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členek a členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
16
0
0
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o prodloužení doby platnosti akreditace
bakalářského studijního oboru Pedagogika volného času v prezenční a kombinované formě studia
v předloženém znění.
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4.
Žádost o udělení akreditace navazujícího magisterského oboru Učitelství základů
společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol (kmenově
na PF JU) – předkládáno k projednání a schválení.
Doc. Machula okomentoval akreditační materiály studijního oboru, na kterém se TF JU bude podílet
personálním zajištěním třetiny předmětů z oblasti filosofie a společenskovědních předmětů. PF dále
zajišťuje pedagogicko-psychologickou část oboru.
Proběhla diskuse.
Po ukončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování. V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členek
a členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
16
0
0
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o udělení akreditace navazujícího magisterského
studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý
stupeň základních škol v předloženém znění.
5.
Návrh na udělení čestného doktorátu JU prof. Michellu Sassevillovi (Faculté de Philosophie,
Université Laval Québec, Canada) – předkládáno k projednání a schválení.
Doc. Machula předal slovo Dr. Baumanovi z Katedry pedagogiky, aby představil prof. Michela
Sassevilla. Prof. Michell Sasseville spolupracuje s TF JU od r. 2002 na projektu Filosofie pro děti
(program pro rozvoj kritického tvořivého myšlení skrze filosofický dialog v hledajícím společenství)
určeném pro studenty TF JU a následně i PF JU v oblasti přednáškové činnosti, metodických
konzultací apod. Prof. Sasseville je vynikající pedagog a badatel mezinárodního věhlasu, nositel
prestižních ocenění.
Doc. Muchová – prof. Sasseville významně přispívá k rozvoji svého oboru, spolupráce s ním je velkým
přínosem pro TF JU, rozvoj Filosofie pro děti v ČR.
Po ukončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování. Za skrutátory byli určeni doc. Muchová a doc.
Heider. V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členek a členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
15
0
1
Vědecká rada TF JU schválila návrh na udělení čestného doktorátu JU prof. Michellu Sassevillovi
(Faculté de Philosophie, Université Laval Québec, Canada) a jeho postoupení rektorovi JU k dalšímu
posouzení.
6.
Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru teologie na TF JU, návrh na složení
komise pro řízení ke jmenování profesorem – předkládáno k projednání a schválení.
Doc. Machula informoval, že doc. Michal Kaplánek, Th.D. dne 7. 1. 2014 předložil žádost o zahájení
řízení ke jmenování profesorem v oboru teologie, čímž bylo toto řízení oficiálně zahájeno. Dále
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představil předložený návrh složení hodnotící komise pro toto řízení s dodatkem, že prof. Skalický
požádal před jednáním VR TF JU o uvolnění z funkce předsedy komise.
Byla navržena varianta jmenovat do funkce předsedy komise prof. Pavla Ambrose, Th.D.
Hlasováním bylo rozhodnuto, že VR TF JU bude hlasovat o předloženém složení členů komise se
změnou na postu předsedy podmíněnou získáním dodatečného souhlasu navrženého prof. Ambrose.
Po ukončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování. Za skrutátory byli určeni doc. Muchová a doc.
Heider. V okamžiku hlasování bylo přítomno 16 členek a členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
jméno navrženého člena
pro
proti
zdržel se
neplatný
lístek
prof. Pavel Ambros, Th.D.*

15

0

1

0

prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.**

12

0

3

1

prof. ThDr. Pavel Filipi

15

0

1

0

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

14

0

1

1

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

14

0

1

1

*
**

navržen na předsedu komise – podmíněno jeho dodatečným souhlasem;
navržen na předsedu komise v případě, že prof. Pavel Ambros, Th.D. tuto funkci nepřijme.

Vědecká rada TF JU schválila složení členů komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Michala
Kaplánka, Th.D. v předloženém znění. Do funkce předsedy komise schválila prof. Pavla Ambrose,
Th.D. podmíněně jeho dodatečným souhlasem. V případě, že prof. Ambros nebude souhlasit, VR TF
JU souhlasí s prof. Skalickým jako předsedou komise.
7.
Reflexe pravidel pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na TF JU předkládáno k diskusi.
Doc. Machula požádal o komentáře ke stávající praxi habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem na TF JU vzhledem k již uskutečněným řízením.
Doc. Šrajer – navrhl, aby v novém řádu bylo explicitně stanoveno, že téma habilitační přednášky
nebude shodné s tématem habilitační práce.
Doc. Muchová – poukázala na obtížnost praxe s hodnotícími dotazníky, návrh zřízení pracovní komise
z řad členek a členů VR TF JU dle relevance k projednávané habilitaci/profesuře, která by zhodnotila
přednášku a přednesla své stanovisko VR TF JU.
Doc. Heider – poukázal na malou akcentaci grantové činnosti kandidátů, která u kandidátů na
profesuru nejlépe ukáže jejich schopnost vytvořit a vést badatelskou skupinu doktorandů, mladších
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kolegů. Dále poukázal na přínos přítomnosti alespoň jednoho oponenta habilitační práce při vlastním
habilitačním řízení před VR TF JU.
Papoušek – poukázal na nezvyklou formu hodnotícího dotazníku.
Po ukončení diskuse bylo přikročeno ke shrnutí a k hlasování k hlavním připomínkám.
Hlasování ke vzneseným připomínkám (v době hlasování bylo přítomno 14 členek a členů VR TF JU):
a)
stanovit odlišné téma habilitační přednášky od vlastního tématu habilitační práce přičemž
téma habilitační přednášky bude určovat VR TF JU, nikoli habilitační komise jako dosud
pro
proti
zdržel se
10
0
3
b)

doplnit představení a rozpravu o habilitační práci před celou VR TF JU
pro
proti
zdržel se
10
1
2

c)

změna systému hodnocení habilitační přednášky ve smyslu zrušení formulářů a zavedení
volené komise z řad členek a členů VR TF JU vybranou děkanem TF JU (v době hlasování bylo
přítomno již jen 13 členek a členů VR TF JU)
pro
proti
zdržel se
13
0
0

d)

návrh rozšířit stávající kriteria
pro
proti
0
11

zdržel se
2

Další připomínky, k nimž neproběhlo výslovné hlasování:
- návrh upřesnit interpretaci stávajících kriterií;
- u profesorského řízení výslovně určit, že kandidát bude povinen představit vědecké radě svou vizi
koncepce oboru.
Návrh aktualizace opatření bude přednesen na příštím zasedání VR TF JU k dalšímu posouzení.
8.
Různé.
8.1
Doc. Vokoun se dotázal na žádost o akreditaci doktorského oboru Filosofie.
Doc. Machula informoval, že žádost nebyla AK MŠMT ČR schválena, v únoru proběhne konzultace
s prof. Štěpánem ke způsobu přepracování žádosti.

Termín příštího zasedání VR TF JU: 22. 5. 2014 od 14,00-16,00 hod., TF JU, 2. patro, č. dveří 212.

4. 3. 2014
zapsala: J. Veselá

4

