
Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU č. 2/2008 ze dne 15. května 2008 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Zahájení a uvítání přítomných. 

Doc. Kašný přivítal přítomné a zahájil zasedání VR TF JU. 

 

2. Schválení programu VR TF JU. 

Doc. Kašný požádal přítomné o případné doplňky do programu jednání, poté požádal  

o schválení předloženého programu. 

V době hlasování bylo přítomno 13 členů Vědecké rady TF JU. 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 13     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila navržený program zasedání jednomyslně. 

 

3. Projednání a schválení návrhu na doplnění složení oborové rady doktorského studia 

pro studijní obory systematická teologie a teologická antropologie a etika. 

Doc. Kašný odůvodnil navrhované doplnění složení oborové rady doktorského studia  

o Dr. Tomáše Machulu a požádal Vědeckou radu TF JU o vyjádření. Po krátké diskusi doc. 

Kašný požádal o tajné hlasování o návrhu. 

 

Skrutátoři: Dr. Bauman, doc. Kaplánek 

V době hlasování bylo přítomno 12 členů Vědecké rady TF JU. 

 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 11     0        1 

 

Vědecká rada TF JU schválila navrhované doplnění složení oborové rady doktorského studia 

pro studijní obory systematická teologie a teologická antropologie a etika.. 

  

4. Projednání a schválení  žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského 

oboru pedagogika volného času o kombinovanou formu studia. 

Doc. Kaplánek informoval o úspěšné akreditaci bakalářského studijního oboru pedagogika 

volného času v prezenční a kombinované formě studia a stručně představil předkládaný 

materiál. 

 

Navazující magisterský obor pedagogika volného času je akreditován v prezenční formě, 

z praxe vzešla potřebnost i kombinované formy studia, tato kombinovaná forma studia je po 

obsahové stránce takřka totožná s prezenční formou, byly dodány potřebné studijní opory  

a další náležitosti. Obor je připraven pro prostupnost pro absolventy jiných fakult.  

 

Proběhla krátká diskuse nad připraveným materiálem, dále nad vhodností přesunout část 

konzultací pro kombinované studium na páteční termíny. 

Po ukončení diskuse doc. Kašný požádal o hlasování o schválení takto připravené žádosti  

o rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia navazujícího magisterského studijního 

oboru pedagogika volného času k předložení Akreditační komisi MŠMT ČR. 

 

V době hlasování bylo přítomno 12 členů Vědecké rady TF JU. 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 12     0        0 

 



Vědecká rada TF JU schválila žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského oboru 

pedagogika volného času o kombinovanou formu studia 

 

5. Projednání a schválení žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení v oboru teologie. 

Doc. Kašný ve stručnosti představil předložený materiál. Informoval, že text byl zkonzultován 

s prof. Štěpánem. Záměrem je připravený materiál předložit VR TF JU nyní ke schválení a 

k Akreditační komisi MŠMT poslat až na podzim 2008, kdy bude upravené složení VR TF JU 

dle poznámek prof. Štěpána. 

 

Prof. Ambros vyjádřil podporu tomuto záměru TF JU. 

Prof. Bednář upozornil na nezbytnost výčtu relevantní publikační činnosti za posledních 5 let. 

Doc. Kašný uzavřel diskusi a požádal o hlasování, zda může být takto připravená žádost o 

akreditaci oboru habilitačního řízení v oboru teologie po patřičné aktualizaci  na podzim 2008 

zaslána Akreditační komisi MŠMT ČR. 

 

V době hlasování bylo přítomno 13 členů Vědecké rady TF JU. 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 13     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení v oboru teologie 

jednomyslně. 

 

6. Projednání návrhu děkana na jmenování emeritním profesorem. 

Doc. Kašný citoval čl. 24 Statutu JU ohledně práv a povinností emeritních profesorů JU a ve 

stručnosti okomentoval připravený materiál o působení prof. Renöckla na TF JU. Po krátké 

diskusi požádal o hlasování, zda je možno předběžně počítat se souhlasem VR TF JU s tímto 

návrhem. 

 

Skrutátoři: Dr. Bauman, doc. Kaplánek 

V době hlasování bylo přítomno 13 členů Vědecké rady TF JU. 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 13     0        0 

 

Doc. Kašný poděkoval členům VR TF JU za vyjádření a hlasování. 

 

7. Různé. 

7.1 Diskuse ke zveřejňování recenzí obhájených disertačních prací, které ještě nebyly plně 

publikované. 

7.2 Diskuse k zavádění Ratio studiorum při uskutečňování teologických oborů. 

7.3 Dr. Machula informoval o uzavření smlouvy o badatelské spolupráci mezi TF JU a 

Filosofickým ústavem AV ČR. 

7.4 Doc. Kašný poděkoval za tříletou spolupráci v rámci VR TF JU, informoval o zvolení 

nového děkana TF JU s funkčním obdobím od 26. září 2008. 

 

Doc. Kašný ukončil zasedání Vědecké rady TF JU. 

 

 

9. 7. 2008 

zapsala: J. Veselá 


