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Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU 
č. 02/2015 ze dne 5. listopadu 2015 

 
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. Konstatoval 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 13 členek a členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 
 pro   proti   zdržel se 
 13     0        0 
 
Program zasedání Vědecké rady TF JU byl schválen jednomyslně v předloženém znění. 
 

3. Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního oboru Filosofie a 

religionistika v prezenční formě studia – k projednání a schválení. 

Doc. Machula jakožto garant oboru stručně představil základní charakteristiku tohoto studijního 

oboru a dílčí změny ve struktuře studijního plánu, ten se od předchozího akreditačního spisu téměř 

neliší. Doc. Machula také objasnil, proč se žádost předkládá znovu (VR TF JU již projednala a schválila 

na zasedání v listopadu 2014), a to z formálních důvodů a aktuálnosti spisu. 

 

Proběhla diskuse k předloženému materiálu. 

Prof. Vokoun vznesl dotaz, jak bude probíhat schvalování předložených žádostí, zda dle starého 

systému nebo už dle nového způsobu. Doc. Bubík (jakožto člen AK MŠMT) – systém bude zatím stejný 

jako doposud. 

Doc. Bubík reagoval na informaci doc. Machuly o nízkém počtu studentů na oboru doplněním, že 

obecně zájem o tyto obory klesá, a to nejen v ČR, ale i v ostatních státech (Slovensko, Polsko atd.) 

  

Po ukončení diskuse doc. Machula požádal o hlasování. 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 13 členek a členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 
 13      0         0 
 
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o prodloužení doby platnosti akreditace 
bakalářského studijního oboru Filosofie a religionistika v prezenční formě studia v předloženém 
znění. 
 
4. Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace navazujícího magisterského oboru Filosofie v 

prezenční formě studia – k projednání a schválení. 
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Doc. Machula jakožto garant oboru stručně prezentoval změny ve studijním plánu, kde došlo pouze 

k úpravě jednoho ze 4 seminárních bloků, jejichž cílem je studenty seznámit s prací s odbornými 

texty, a to bloku Antická filosofie, která nyní bude více orientovaná na filosofii aristotelskou.  

 

Proběhla diskuse k předloženému materiálu. 

Doc. Muchová vznesla dotaz na zaštítění přednášek docenty. Doc. Machula – Obvykle se do procenta 

habilitovaných pracovníků započítávají pouze přednášející. V tomto oboru je pouze 5 přednášek, 

takže to nepředstavuje problém, nicméně na základě konzultací s Akreditační komisí v době, kdy byl 

obor akreditován, bylo doporučeno zohlednit i semináře jako součást studia, která má v případě 

daného oboru zásadní význam. KFI je zajištěna v tomto směru dostatečně - disponuje 1 profesorem a 

3 docenty.  

 

Po ukončení diskuse doc. Machula požádal o hlasování. 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 13 členek a členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 
 13      0         0 
 
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila žádost o prodloužení doby platnosti akreditace 

navazujícího magisterského oboru Filosofie v prezenční formě studia v předloženém znění. 

 

5. Žádost o rozšíření akreditace DSP Filosofie o školící pracoviště Filosofický ústav AV ČR – 

k projednání a schválení. 

Doc. Machula stručně charakterizoval stávající situaci – TF JU a FLÚ AV ČR nejdříve podaly žádost o 

akreditaci DSP Filosofie společně, tato žádost byla AK MŠMT zamítnuta. Z tohoto důvodu TF JU 

podala žádost samostatně, schváleno AK MŠMT. Nyní dle vzoru jiných fakult JU (např. spolupráce PřF 

JU s Biologickým centrem AV ČR) chce TF usilovat o přiakreditaci rozšířením o školící pracoviště FLÚ 

AV ČR. TF JU má od roku 2008 s FLÚ uzavřenou dohodu o vědecké spolupráci (původní dohoda 

obnovena v roce 2013). Tuto dohodu společně se vzorem budoucí smlouvy, přehledem personálního 

zastoupení FLÚ na TF a vzorovým dopisem pro AK MŠMT předložil doc. Machula ostatním členům VR 

TF JU a požádal je o zpětnou vazbu.  

 

Doc. Svoboda navrhl formální úpravu v prvním paragrafu dopisu pro AK, a to specifikaci u FLÚ, že se 

jedná o školící pracoviště. 

Doc. Bubík pro doplnění uvedl, že žádat o přiakreditaci tímto způsobem by mělo vždy jen jedno 

z pracovišť, což tato žádost splňuje. 

 

Po ukončení diskuse doc. Machula požádal o hlasování. 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 13 členek a členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 
 13      0         0 
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6. Doktorské studijní programy na TF JU – diskuze. 

Doc. Machula na základě podkladu se seznamem doktorandů na jednotlivých oborech a jejich 

disertačních prací představil podobu doktorského studia na TF. V současné době nejvíce doktorandů 

studuje obor Teologie, dalšími obory jsou Filosofie (od r. 2014), Systematická teologie a Teologická 

antropologie a etika (již jen dobíhající obory s několika málo studenty).  

Doc. Machula předal slovo prof. Weisovi jakožto předsedovi Oborové rady pro obor Teologie. 

Prof. Weis zmínil, že při poslední SDZ byla s dalšími členy OR diskutována podoba publikační činnosti 

doktorandů, která by měla potvrdit úspěšné zakončení studia. Prof. Weis vyzval členy VR TF k diskuzi 

s otázkou, zda stanovit nové pevné podmínky v této oblasti, nebo nadále posuzovat seznam publikací 

doktorandů individuálně.  

 

Proběhla diskuze na dané téma. 

Doc. Opatrný – v akreditačním spisu je stanovena podmínka vydání 3 publikací (3 článků 

v recenzovaných odborných časopisech) k úspěšnému ukončení studia, není však uvedeno, zda 

publikace mají být částí dis. práce či nikoliv. 

Doc. Němec – uvedl, že v zákoně je uvedena pouze podmínka, že disertační práce musí obsahovat 

původní výsledky práce. 

Doc. Bubík – 3 publikace jsou dle něj až příliš, jelikož v dnešní době není snadné pro doktorandy 

publikovat v recenzovaných časopisech, zvlášť během prvních dvou let studia. Většinou jsou studenti 

doktorského studia schopni publikovat až ve 3. a 4. ročníku. Zároveň nějakou dobu trvá, než je článek 

zveřejněn, což může brzdit úspěšné dokončení studia. 

Doc. Machula – ke stanovení přesně daných podmínek je spíše skeptický, nelze posuzovat jen dle 

počtu publikací, ale je třeba hlubší analýzy u každého studenta. 

Doc. Kaplánek – podstatné je, aby se dalo prokázat, že student vypracoval práci sám a že se jedná o 

něco nového v dané oblasti a práce je přínosem. 

Prof. Weis navrhl, aby se seznam publikační činnosti posuzoval i nadále individuálně, jako tomu bylo 

doposud, nikoliv dle striktních pravidel. Ostatní přítomní členové VR TF projevili svůj souhlas. 

Doc. Bubík – zmínil možnost zařadit jako podmínku doktorského studia účast na konferencích. 

Doc. Opatrný – muselo by být jasně vyčleněno, o jaké konference by se jednalo, ne všechny jsou 

kvalitou rovnocenné.  

 

Dále doc. Machula v rámci debaty nad DSP programy předal slovo doc. Opatrnému, aby představil 

záměr doktorského studia Sociální práce. Doc. Opatrný stručně charakterizoval tento obor z hlediska 

základních odborných znalostí, specifických znalostí a profilu absolventa. Co se týká struktury 

studijního plánu, obor by převzal model od stávajících doktorských oborů Teologie a Filosofie, tzn. 

Základní seminář (1. a 2. ročník), na něj navazující Specializační seminář (3. a 4. ročník) a Individuální 

seminář (po celou dobu studia). Cílem základního semináře oboru SP by bylo prohloubení odborné 

kompetence v oblasti SP, cílem specializačního semináře etika v SP a reflexe filantropické sociální 

práce (dle volby studenta). 

 

Proběhla diskuze na dané téma. 

Doc. Muchová – dotaz na zaštítění docenty a profesory. Doc. Opatrný – v rámci Soc. práce působí na 

KCHP dva docenti (doc. Opatrný a doc. Šrajer), dále možno využít dalších osob z TF JU, kteří v oblasti 

SP publikují a přednáší, např. doc. Svoboda a doc. Machula. Co se týká složení Oborové rady, mohli by 
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být osloveni a zapojeni i lidé ze zahraničních fakult (Vídeň, Linz) nebo z ostatních teologických fakult 

v ČR (Praha, Brno, Olomouc).  

Doc. Muchová – vznesla dotaz, zda by mohl být tento doktorský obor určen i pro studenty 

teologických NMgr. oborů (např. obor Teologie služby). Doc. Opatrný – obor by mohl být nabízen 

absolventům teologických NMgr. oborů pouze tehdy, pokud absolvovali Bc. obor v SP (např. Sociální 

a charitativní práce na TF JU). 

Prof. Vokoun – kdy se uvažuje podat žádost o akreditaci? Doc. Bubík navrhuje podat žádost co 

nejdříve. Doc. Machula vidí jako reálné datum pro projednání žádosti na VR TF JU únor 2016. 

 

 

9. 11. 2015 

zapsala: M. Petrášková 

za správnost: doc. Machula, doc. Opatrný 


