Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU
č. 01/2020 ze dne 22. října 2020
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Program zasedání:
1. Zahájení a uvítání přítomných
2. Schválení programu VR TF JU
3. Habilitační řízení dr. Michal Podzimka
4. Řízení ke jmenování profesorem doc. Stanislava Přibyla
5. Projednání a schválení akreditačního záměru bakalářského programu Sociální a charitativní
práce a projednání akreditační žádosti téhož programu
6. Projednání a schválení akreditačního záměru pětiletého magisterského studijního programu
Teologie
7. Projednání a schválení akreditačního záměru doktorského studijního programu Charitativní
práce
8. Různé
9. Závěr

1. Zahájení a uvítání přítomných
Doc. Svoboda zahájil zasedání Vědecké rady TF JU. Přivítal přítomné členy vědecké rady a hosta
prof. Jana Picka, děkana přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty na Technické univerzitě
v Liberci.

2. Schválení programu VR TF JU
Doc. Svoboda představil program zasedání, seznámil přítomné s přibližným časovým
harmonogramem pro dopolední zasedání VR TF JU a požádal přítomné o hlasování o jeho schválení.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 20 členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
20
0
0
Program zasedání Vědecké rady TF JU byl jednomyslně schválen v předloženém znění.
Dále doc. Svoboda určil doc. Opatrného, proděkana pro vědu a rozvoj TF JU, moderátorem procesu
hlasování o schválení hodnotící komise pro habilitační a jmenovací přednášku. Doc. Opatrný navrhl
dle opatření děkana č. 283/2020 (Hlava I, článek 5, odstavec 5 a Hlava II, článek 5, odstavec 5)
tříčlennou komisi z členů Vědecké rady TF JU ve složení doc. Mackerle, doc. Machula a doc.
Zbudilová. Tato komise vypracuje písemné hodnocení habilitační přednášky a přednášky ve
jmenovacím řízení.
Následně doc. Opatrný požádal o tajné hlasování.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 22 členů VR TF JU.
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Jako skrutátoři byli určeni prof. Vokoun a doc. Václavík.
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo 20 hlasů, z toho 20 platných.
jméno navrženého člena

pro

proti

zdržel se

doc. Mackerle

18

0

2

doc. Machula

18

0

2

doc. Zbudilová

18

0

2

Vědecká rada TF JU schválila složení tříčlenné hodnoticí komise pro habilitační přednášku a pro
jmenovací přednášku v předloženém znění.

3. Habilitační řízení dr. Michala Podzimka
Následně doc. Svoboda konstatoval usnášeníschopnost grémia pro habilitační řízení dle opatření
děkana č. 283/2020, kterým se vydává Řád habilitačního řízení a řád řízení ke jmenování profesorem
na TF JU (Hlava I, článek 5, odstavec 1) a předal slovo prof. Vokounovi. Prof. Vokoun, předseda
habilitační komise, stručně seznámil přítomné se stanoviskem habilitační komise.
Od 9:45 hod. se konala veřejná habilitační přednáška dr. Podzimka na téma „Transitivnost smyslu“.
Po přednášce následovala rozprava, při níž dr. Podzimek odpovídal na dotazy přítomných. K tomu
určená komise sepsala hodnocení habilitační přednášky. Hodnocení je přílohou k tomuto zápisu.
Následně kandidát stručně představil svou habilitační práci „Křesťanský učitel v sekulární škole“ a její
jednotlivé kapitoly. Předseda habilitační komise prof. Vokoun poté představil oponenty a stručně
seznámil přítomné se zněním oponentských posudků. Následovala rozprava k habilitační práci, v níž
dr. Podzimek mimo jiné reagoval na dotazy uvedené v posudcích oponentů.
Po ukončení rozpravy se konala neveřejná část zasedání Vědecké rady TF JU. Nejdříve doc. Machula
představil členům VR TF JU hodnocení tříčlenné hodnotící komise. Následně proběhla diskuze. Po
ukončení diskuze požádal doc. Svoboda o hlasování o návrhu na jmenování dr. Podzimka docentem
v oboru Teologie.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 22 členů VR TF JU.
Za skrutátory byli určeni prof. Vokoun a doc. Mackerle.
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo 22 hlasů, z toho 22 platných.
Souhlasím s návrhem

12

Nesouhlasím s návrhem

6

Zdržel se

4

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování neschválila návrh na jmenování PaedDr. ICLic. Michala
Podzimka, Th.D., Ph.D. docentem v oboru Teologie. Habilitační řízení bylo zastaveno.
Výsledky hlasování jsou archivovány na děkanátu TF JU.
Následovala krátká přestávka. Po přestávce vědecká rada pokračovala v dalším jednání.
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4. Řízení ke jmenování profesorem doc. Stanislava Přibyla
Doc. Svoboda konstatoval usnášeníschopnost grémia pro řízení ke jmenování profesorem dle
opatření děkana č. 283/2020, kterým se vydává Řád habilitačního řízení a řád řízení ke jmenování
profesorem na TF JU (Hlava II, článek 5, odstavec 1) a seznámil přítomné s následným postupem
řízení ke jmenování profesorem a přibližným časovým harmonogramem pro odpolední zasedání VR
TF JU.
Poté doc. Svoboda předal slovo doc. Opatrnému, který byl od prof. Hrdiny, předsedy komise ke
jmenování profesorem, písemně pověřen představením kandidáta. Doc. Opatrný představil
kandidáta a seznámil přítomné se stanoviskem komise ke jmenování profesorem.
Od 13:45 hod. se konala veřejná přednáška doc. Přibyla. Po přednášce následovala rozprava, při níž
kandidát odpovídal na dotazy členů vědecké rady. K tomu určená komise sepsala hodnocení
přednášky. Hodnocení je přílohou k tomuto zápisu.
Po ukončení rozpravy se konala neveřejná část zasedání Vědecké rady TF JU. Doc. Machula seznámil
členy VR TF JU s hodnocením tříčlenné hodnotící komise. Následovala diskuse. Po ukončení diskuse
požádal doc. Svoboda o hlasování o návrhu na jmenování doc. Přibyla profesorem v oboru Teologie.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 22 členů VR TF JU.
Za skrutátory byli určeni prof. Vokoun a doc. Mackerle.
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo 22 hlasů, z toho 22 platných.
Souhlasím s návrhem

12

Nesouhlasím s návrhem

6

Zdržel se

4

Vědecká rada TF JU v tajném hlasování neschválila návrh na jmenování doc. JUDr. Stanislava
Přibyla, Ph.D., JCD profesorem v oboru Teologie. Řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno.
Výsledky hlasování jsou archivovány na děkanátu TF JU.

5. Projednání a schválení akreditačního záměru bakalářského programu Sociální a charitativní
práce a projednání akreditační žádosti téhož programu
Doc. Opatrný jako vedoucí Katedry etiky psychologie a charitativní práce představil program Sociální
a charitativní práce. Následně doc. Svoboda vyzval členy VR TF JU k diskuzi. Nikdo z přítomných
neměl ke spisu doplňující dotazy či jiné připomínky.
Doc. Svoboda požádal o hlasování.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 21 členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
21
0
0
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila akreditační záměr bakalářského studijního programu
Sociální a charitativní práce v předloženém znění.
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Následně vědecká rada projednala akreditační žádost téhož programu.

6. Projednání a schválení akreditačního záměru pětiletého magisterského studijního programu
Teologie
Doc. Mackerle jako garant a doc. Svoboda jako děkan představili pětiletý magisterský studijní
program Teologie. Následně doc. Svoboda vyzval členy VR TF JU k diskuzi. Nikdo z přítomných neměl
ke spisu doplňující dotazy či jiné připomínky. Doc. Svoboda požádal o hlasování.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 21 členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
21
0
0
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila akreditační záměr pětiletého magisterského studijního
programu Teologie v předloženém znění.

7. Projednání a schválení akreditačního záměru doktorského studijního programu Charitativní
práce
Doc. Opatrný jako navrhovaný garant představil doktorský studijní program Charitativní práce.
Následně doc. Svoboda vyzval členy VR TF JU k diskuzi. Po krátké diskuzi požádal doc. Svoboda o
hlasování.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 21 členů VR TF JU.
Výsledky hlasování:
pro
proti
zdržel se
21
0
0
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila akreditační záměr doktorského studijního programu
Charitativní práce v předloženém znění.

8. Různé
Nebyly předneseny žádné další podněty pro jednání.

9. Závěr
Doc. Svoboda konstatoval, že momentálně na TF neběží žádná další habilitační řízení ani řízení ke
jmenování profesorem. Poté poděkoval za účast a ukončil zasedání VR TF JU.

22. 10. 2020
za správnost: R. Svoboda
zapsala: K. Jandová
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