
Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU  

č. 01/2010 ze dne 27. 5. 2010 

 

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. 

 

2. Schválení programu Vědecké rady TF JU. 

Doc. Machula představil program zasedání a požádal přítomné o vyjádření. Poté bylo 

hlasováno o schválení navrženého programu.  

 

Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 

14     0        0 

 

Vědecká rada TF JU schválila navržený program zasedání Vědecké rady TF JU jednomyslně. 

 

3. Projednání a schválení složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky  

v ak. roce 2009/2010. 

Doc. Machula okomentoval způsob sestavování složení zkušebních komisí pro r. 2009/2010. 

Složení bylo zkonzultováno rovněž z prorektorem pro studijní záležitosti JU.  

Doc. Vokoun navrhl doplnění o doc. Pavla Hoška, Th.D. (ETF UK) jako externího odborníka 

a stručně jej představil. 

Po diskusi a vyjádření souhlasu s tímto návrhem ze strany všech přítomných členek a členů 

Vědecké rady TF JU požádal doc. Machula o hlasování o schválení předloženého návrhu 

složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v ak. roce 2009/2010 doplněném  

o doc. Pavla Hoška, Th.D. jako externího odborníka. 

 

Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 

14     0        0 

 

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila předložené složení zkušebních komisí pro státní 

závěrečné zkoušky v ak. roce 2009/2010 doplněné o doc. Pavla Hoška jako externího 

odborníka. 

 

4. Informace o strategických plánech rozvoje TF JU na období 2010 – 2015. 

Doc. Machula prezentoval předpokládaný rozvoj Teologické fakulty JU na období příštích 

pěti let co do počtu studentů, typů studijních oborů, kvalifikačního rozvoje pedagogických 

pracovníků atp. 

Proběhla diskuse k materiálu. 

Doc. Němec komentoval zkušenosti MUNI Brno s dvouoborovým studiem, které se jeví jako 

vhodná varianta studia vzhledem k uplatnitelnosti absolventů atp. Zmínil vhodnost rozšíření 

nabídky doktorského studia. 

 

 

 



5. Informace o novém navazujícím magisterském oboru filosofie. 

Doc. Machula představil strukturu nového oboru, který byl akreditován AK MŠMT ČR  

na dubnovém zasedání 2010. 

Proběhla diskuse k tomuto tématu. 

Vědecká rada TF JU vzala na vědomí informaci o novém navazujícím magisterském oboru 

filosofie.  

 

6. Různé. 

V tomto bodu nebyly projednávány žádné záležitosti. 

 

Doc. Machula poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Vědecké rady TF JU. 

 

 

 

 

Zapsala: J. Veselá 

2. 6. 2010 


