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Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU 

č. 03/2012 ze dne 8. listopadu 2012 

 

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.  

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 12 členek a členů VR TF JU. 

Výsledky hlasování: 

 pro   proti   zdržel se 

 12     0        0 

 

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

 

3. Projednání návrhu děkana TF JU ke jmenování prof. Dr. Karla Skalického, Th.D. 

 emeritním profesorem JU (dle Statutu JU, část 5, čl. 24, odst. 1) – předkládáno 

 k vyjádření. 

Na dobu projednávání tohoto bodu programu se vzdálil prof. Skalický. 

Doc. Machula shrnul důvody předložení tohoto návrhu. Přítomní nevyjádřili potřebu rozpravy 

nad tímto materiálem, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 11 členek a členů VR TF JU. 

Výsledky hlasování: 

 pro   proti   zdržel se 

 11     0        0 

 

Vědecká rada TF JU se všemi hlasy přítomných vyjádřila kladně k návrhu děkana TF JU ke 

jmenování prof. Dr. Karla Skalického, Th.D. emeritním profesorem JU. 

 

4. Projednání návrhu na jmenování Mgr. Michala Opatrného, Dr.theol. školitelem 

 v rámci doktorských programů na TF JU – předkládáno ke schválení. 

Na dobu projednávání tohoto bodu programu se vzdálil Dr. Opatrný. 

Předseda oborové rady doktorského studia prof. Weis stručně představil odbornost Dr. 

Opatrného, dále výsledky jeho vědecké a pedagogické práce, na jejichž základě oborová rada 

doktorského studia předkládá návrh na jmenování školitelem ještě před dosažením habilitace. 

Dr. Dvořák poznamenal, že na FLÚ AV ČR je zavedená praxe, že školiteli mohou být i 

doktoři, kteří již vykazují adekvátní badatelskou činnost. 

Po ukončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování.  

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 12 členek a členů VR TF JU. 

Skrutátoři: Dr. Dvořák, Dr. Heider. 
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Výsledky hlasování: 

 pro   proti   zdržel se 

 11     0        1 

 

Vědecká rada TF JU schválila návrh na jmenování Mgr. Michala Opatrného, Dr.theol. 

školitelem v rámci doktorských programů na TF JU pro doktorandy J. Maryškovou  

a J. Kozáka. 

 

5. Projednání návrhu Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na TF 

 JU – předkládáno ke schválení. 

T. Machula stručně představil předložený návrh řádu habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem na TF JU a doplnil, že v návrhu bude ještě dle upozornění prof. 

Polívky, prorektora pro vědu a výzkum JU, výslovně uvedeno, že při řízení ke jmenování 

profesorem musí být přítomno dvě třetiny členek a členů VR TF JU. Poté zahájil rozpravu. 

Dr. Heider – rozdíl mezi docentem a profesorem je v tomto řádu vyznačen hlavně 

požadavkem mezinárodního přesahu práce profesora. 

Prof. Weis – dotaz, zda se u výčtu výstupů badatelské práce počítá se zástupností jednotlivých 

požadavků. 

Doc. Machula – ano, viz bod 4b. 

Prof. Papoušek – zhodnocení dostatečnosti výstupů či jejich vzájemné zastupitelnosti je na 

odborném posouzení hodnotící komise, která je složena z odborníků v daném oboru. 

Doc. Šrajer - dotaz na termíny zpracování podaného návrhu na zahájení řízení ke jmenování 

profesorem. 

Doc. Machula – není explicitně dáno, pouze že návrh bude zpracováván neprodleně dle 

naplánovaných zasedání vědecké rady. 

Dr. Opatrný – pevná je pouze měsíční lhůta na předložení návrhu k projednání na vědecké 

radě – uloženo zákonem. 

Doc. Machula zmínil systém hodnocení přednášky, který byl s úpravami převzat od PřF JU, 

po zkušenosti s prvním habilitačním řízením na TF JU byl systém ponechán i pro 

aktualizovanou verzi tohoto řádu s tím, že v případě řízení ke jmenování profesorem je 

přihlíženo k jinému charakteru přednášky. 

Po ukončení rozpravy doc. Machula požádal o hlasování o schválení návrhu Řádu 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v předloženém znění s doplněním 

potřebného počtu členek a členů vědecké rady pro projednávání řízení ke jmenování 

profesorem (viz výše). 

 

V době hlasování bylo přítomno 14 členek a členů VR TF JU. 

Výsledky hlasování: 

 pro   proti   zdržel se 

 14     0        0 

 

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila návrh Řádu habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem v předloženém znění s doplněním potřebného počtu členek a členů 

vědecké rady pro projednávání řízení ke jmenování profesorem. 
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6. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru teologie na TF JU, návrh 

 na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem – předkládáno ke schválení. 

Prof. Vokoun dodal zbývající doporučení od prof. Dr. Reinharda Thöle (Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg, Theologische Fakultät), čímž byl návrh na zahájení řízení ke 

jmenování profesorem formálně podán. 

VR TF JU byl předložen návrh složení hodnotící komise pro toto řízení k projednání a 

schválení. 

Předseda: prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. 

členové: prof. Thlic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.; prof. ThDr. Jan B. Lášek, prof. PhDr. 

Tomáš Halík, Th.D., doc. ThDr. Pavel Hošek, Th.D. 

V zahájené rozpravě nebyly vzneseny žádné příspěvky, proto bylo přikročeno k tajnému 

hlasování o schválení složení hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. 

Vokouna. 

 

V době hlasování bylo přítomno 14 členek a členů VR TF JU. 

Skrutátoři: Dr. Dvořák, Dr. Heider 

 

Výsledky hlasování: 

jméno navrženého člena hodnotící komise pro proti zdržel se 

prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. 13 0 1 

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 14 0 0 

doc. ThDr. Pavel Hošek, Th.D. 14 0 0 

prof. ThDr. Jan B. Lášek 14 0 0 

prof. Thlic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 14 0 0 

 

Hlasovací lístky jsou archivovány na děkanátu. 

Vědecká rada TF JU schválila návrh na složení hodnotící komise pro řízení ke jmenování 

profesorem doc. Vokouna v předloženém znění. 

 

Tímto dnem je toto řízení oficiálně zahájeno. 

 

7. Projednání žádosti o udělení akreditace doktorského oboru Aplikovaná etika 

 v prezenční a kombinované formě studia – předkládáno k projednání v rámci příprav 

 oboru. 

Doc. Machula rozdal pracovní materiál k připravovanému oboru. Představil důvody přípravy 

tohoto oboru – aplikovaná etika jako jeden z hlavních směrů TF JU, dále personální zajištění 

oboru, návrh akreditovat jej v programu filosofie. 

Poté byla zahájena rozprava. 

Prof. Weis se dotázal, zda fakulta neuvažuje akreditovat toto studium jako čtyřleté. 

Doc. Machula – tuto otázku bude ještě projednávat s Akreditační komisí MŠMT, čtyřleté 

studium je v současné době povolováno pouze pro některé obory (teologie, lékařství atp.), 

pokud by to bylo možné, bude fakulta volit tuto variantu. 

Doc. Šrajer se dotázal na uvedené tři specializační oblasti, dále na žádaný profil uchazečů.  

Doc. Machula – primárně se počítá s absolventy Mgr. studia, kteří pracují v pomáhající 

profesi, kde se setkávají s etickými otázkami apod. 

Doc. Kaplánek doporučil jasné vymezení profilu přijímaných uchazečů. 

Doc. Machula – počítá se s podmínkou SZZ z etiky. Posouzení vhodnosti kandidáta je do 

značné míry úkolem oborové rady, nelze vše pevně stanovit v akreditačním spisu. 
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Prof. Papoušek – na FF JU vyžadují, aby uchazeč o doktorské studium předložil diplomovou 

práci z daného oboru. 

Doc. Bubík se dotázal na ev. garanta tohoto oboru. 

Doc. Machula – Bc. a Nmgr. program filosofie garantuje on, počítá se s přidružením i tohoto 

doktorského oboru. 

Dr. Opatrný – jasné zaměření uchazeče na etiku lze ošetřit ev. uložením povinnosti složení 

rigorozní zkoušky s prací zaměřené na etiku, ev. zadání do studijního plánu seminář ze 

sociální nauky církve, který by zajistil kontakt studenta s problematikou křesťanské etiky. 

Doc. Šrajer zdůraznil nutnost přesné profilace uchazeče potažmo studenta tohoto doktorského 

oboru. 

Doc. Vokoun se dotázal na časový horizont akreditace tohoto oboru. 

Doc. Machula – materiál bude rozpracován na základě této diskuse a následně znovu 

předložen Vědecké radě TF JU – závazný termín dokončení akreditace není stanoven. 

Poté byla rozprava na toto téma ukončena. Doc. Machula poděkoval přítomným za podněty, 

které budou vzaty v potaz při další přípravě oboru. 

 

8. Různé. 

8.1 Prof. Weis informoval, že oborová rada doktorského studia na TF JU rozhodla  

o doplnění seznamu vyučujících a potenciálních školitelů v doktorském studiu oboru teologie  

o doc. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. a doc. ThDr. Rudolfa Svobodu, Th.D. Vědecká 

rada TF JU vzala toto sdělení na vědomí. 

8.2 Doc. Machula sdělil předpokládané termíny zasedání VR TF JU v letním semestru 

2012/13: 7. března 2013, 23. května 2013. 

 

Po ukončení bodu č. 8 doc. Machula poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VR 

TF JU.  

 

Termín příštího zasedání VRTF JU: 7. března 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsala: J. Veselá 

20. 11. 2012 
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