
Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU  

č. 01/2009 ze dne 16. 4. 2009 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: dle prezenční listiny 

 

1. Zahájení a uvítání přítomných. 

 

Dr. Machula přivítal přítomné a zahájil zasedání Vědecké rady TF JU. 

 

2. Schválení programu VR TF JU 

 

Dr. Machula představil navržený program a požádal přítomné o vyjádření. Poté bylo 

hlasováno o schválení navrženého programu. 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 17     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila navržený program zasedání jednomyslně. 

 

3. Projednání a schválení  žádosti o prodloužení doby akreditace doktorského studijního 

oboru teologická antropologie a etika  v prezenční a kombinované formě studia.  

 

Doc.  Weis ve stručnosti okomentoval způsob přípravy žádosti o prodloužení doby platnosti 

doktorského studijního oboru teologická antropologie a etika. 

Dr. Machula rámcově představil změny oboru vzhledem k původní akreditaci z roku 2002  

a vyzval k rozpravě nad předloženým materiálem. 

Z diskuse vyplynula potřeba zapracovat do textu žádosti způsob, jakým studenti získají při 

změněném systému studijního plánu výstupní odborné a jazykové kompetence uvedené 

v úvodu žádosti. 

 

Po ukončení diskuse Dr. Machula požádal o hlasování o schválení předložené žádosti  

o prodloužení doby akreditace doktorského studijního oboru teologická antropologie a etika  

v prezenční a kombinované formě studia s podmínkou doplnění informace o způsobu, jakým 

studijní plán umožňuje získat výstupní znalosti deklarované v reakreditačním spisu. 

 

Při hlasování bylo přítomno 17 členek a členů VR TF JU. 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 17     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila předloženou žádost o prodloužení doby akreditace doktorského 

studijního oboru teologická antropologie a etika  v prezenční a kombinované formě studia se 

zapracováním výše uvedené připomínky jednomyslně. 

 

4. Projednání a schválení návrhu Řádu habilitačního řízení na TF JU. 

 

Dr. Machula informoval o získání akreditace práv konat habilitační řízení na TF JU. Při 

sestavování návrhu Řádu habilitačního řízení se vycházelo z existující praxe okolních fakult 

(KTF UK, CMTF UP, ETF UK, FF JU, PřF JU), se zvážením specifik TF JU. 

 



Dr. Jinek představil materiál se srovnáním kvantitativních kriterií pro úspěšné habilitační 

řízení na srovnávaných fakultách ČR. Uvedená kriteria jsou braná jako orientační a do jisté 

míry vzájemně kompenzační. 

 

Následně byla zahájena diskuse nad předloženým materiálem. 

Témata diskuse: 

- upozornění na důležitost procedury volení hodnotící komise z důvodu nezávislosti 

děkana, 

- návrh lépe ošetřit administrativní stránku řízení – termíny atp., 

- diskuse nad délkou habilitační přednášky, možností zavedení dvoustupňové přednášky 

– veřejné na 45 min. hodnocené do habilitačního řízení a dále kratší přednášky v rámci 

zasedání VR TF JU pouze pro představení uchazeče před VR TF JU, 

- upřesnit u publikační činnosti nutnost recenzovaných příspěvků, 

- otázky ohledně formy a rozsahu habilitační práce, 

- otázky ohledně odmítání uchazeče ještě před zahájením vlastního habilitačního řízení, 

- diskuse nad požadavkem cizojazyčných publikací, publikací uvedených 

v mezinárodních databázích ... 

 

Prof. Musil navrhl, aby se VR TF JU k tomuto řádu vrátila po dvou ukončených habilitačních 

řízeních pro případnou revizi pravidel. 

VR TF JU s tímto návrhem souhlasila. 

 

Dr. Machula uzavřel diskusi a požádal o hlasování o schválení navrženého Řádu habilitačního 

řízení na TF JU se zapracováním následujících změn a komentářů: 

- zrušení představování habilitační práce na zasedání VR TF JU (ponecháno 

v kompetenci hodnotící komise a oponentů), 

- bude stanoven min. počet stran habilitační práce na 150 str., 

- v čl. 3 odst. 1 písm. c) bude doplněno „pedagogickou praxi na VŠ“, 

- v čl. 3 odst. 1 písm. d) bude doplněno „recenzovaných“, 

- délka habilitační přednášky bude stanovena na 30 min., 

- z čl. 3 odst. 2 bude vypuštěno „- z toho v jiných recenzovaných odborných 

časopisech“, 

- v čl. 3 odst. 2 bude doplněno „soustavná pedagogická praxe na VŠ“, 

- z čl. 3 odst. 2 bude vypuštěno „aktivní příspěvky na konferencích“, 

- děkan bude mít možnost dle svého uvážení zapracovat připomínky od právního 

oddělení rektorátu JU bez nutnosti přednést takto upravený text znovu na VR TF JU. 

 

Při hlasování bylo přítomno 16 členek a členů VR TF JU (doc. Němec odešel ze zasedání 

v průběhu diskuse). 

výsledky hlasování:  pro   proti   zdržel se 

 16     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila návrh Řádu habilitačního řízení na TF JU upravený dle výše 

uvedených připomínek jednomyslně. 

 

Dr. Machula poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VR TF JU. 

 

 

 
21. 4. 2009 

zapsala: J. Veselá 


