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Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU 
č. 01/2017 ze dne 23. března 2017 

 
Přítomni: P. Ambros, D. Heider, M. Kaplánek, M. Klapetek, V. Kročil, J. Liguš, T. Machula, L. Muchová, 
V. Novotný, M. Opatrný, T. Petráček, J. Sirovátka, K. Skalický, R. Svoboda, J. Šrajer, J. Váně, J. Vokoun, 
M. Weis, H. Zbudilová 

- T. Petráček přítomen od projednávání bodu 3 (čas příchodu 13:20) 
- V. Kročil přítomen od závěru projednávání bodu 4 (čas příchodu 14:00) 
- doc. Kaplánek se nezúčastnil uzavřené části jednání bodu 5 (čas odchodu 15:00) 

Omluveni: T. Bubík, P. Hošek, J. B. Lášek, V. Papoušek, C. V. Pospíšil, P. Urban  
 
Program: 
1. Zahájení a uvítání přítomných. 
 
R. Svoboda přivítal přítomné a zahájil zasedání Vědecké rady TF JU. Konstatoval usnášeníschopnost 
grémia. 
 
2. Schválení programu VR TF JU. 
R. Svoboda představil předkládaný program zasedání a požádal o hlasování o jeho schválení. 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 18 členek a členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 
 pro   proti   zdržel se 
 18     0        0 
 
Program zasedání Vědecké rady TF JU byl schválen jednomyslně v předloženém znění. 
 

3. Projednání Strategického záměru TF JU do r. 2020 a plánu jeho realizace na rok 2017. 

 

R. Svoboda stručně představil historii vzniku Strategického záměru do roku 2020; dále přítomné 

stručně seznámil s globálními cíli fakulty do r. 2020 a se strategickými tématy tohoto dokumentu 

(vzdělávání, výzkum, internacionalizace, otevřenost a řízení). 

 

Poté R. Svoboda představil Plán realizace Strategického záměru 2020 pro rok 2017. 

 

Následovala diskuse k předloženým materiálům: 

J. Sirovátka vznesl dotaz k pojmu „optimální počet úvazků“, který byl v obou dokumentech zmíněn.  

R. Svoboda uvedl, že pravděpodobně bude muset dojít k opravám úvazků na fakultě s ohledem na 

podmínky pro získávání akreditací/reakreditací z Národního akreditačního úřadu (NAÚ).  Podle 

nových podmínek by nově měli nejen garanti oborů, ale i vyučující hlavních povinných předmětů být 

zaměstnáni na fakultě na plný pracovní úvazek. Zatím ještě tato podmínka není zavedena do praxe, 

čeká se na první procesy akreditací či další možná upřesnění z NAÚ. V současné době platí, že všichni 

garanti oborů na TF mají plný úvazek.  

K. Skalický navrhl změnu v názvu u jedné z uvedených hodnot TF JU, slovní spojení „zájem o 

křesťanství“ by nahradil „zájmem o náboženství“. R. Svoboda objasnil vznik formulace, takže nebylo 

trváno na změně. 

T. Machula doporučil ke zvážení provedení formulačních úprav v dokumentu Strategie TF do roku 

2020 tak, aby byl jeho jazyk vždy v souladu s aktuálními pojmy používanými v novele VŠ. R. Svoboda 



 2 

konstatoval, že se na tuto oblast vedení TF zaměří při přípravě aktualizace dokumentů v průběhu 

roku 2017.  

P. Ambros vznesl dotaz na následující postup projednávání těchto dokumentů. R. Svoboda uvedl, že 

Strategický záměr 2020 bude předložen ke schválení Akademickému senátu TF JU na zasedání 

ke konci března. Co se týká každoročního Plánu realizace Strategického záměru TF JU do roku 2020, 

ten podléhá pouze projednání Vědeckou radou TF JU, nicméně členové AS TF JU budou 

s dokumentem také seznámeni. 

 

Poté byla diskuse ukončena.  
 
Vědecká rada TF JU následně konstatovala, že projednala Strategický záměr TF JU do r. 2020 a plán 
jeho realizace na rok 2017. 
 
 
4. Návrh na složení zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky v bakalářských a 

magisterských studijních programech TF JU pro období 2017-2020. 

 

R. Svoboda představil navržený seznam osob pro složení zkušebních komisí pro státní závěrečné 

zkoušky na TF JU pro ak. roky 2016/17 - 2019/20. U skupiny „externí – nehabilitovaní pracovníci“ 

vysvětlil, že se jedná o odborníky z praxe, kteří dlouhodobě spolupracují s TF JU; u skupiny „interní a 

externí pracovníci – bez doktorátu“ uvedl, že se jedná o vyučující, kteří mohou být pouze ve 

zkušebních komisích pro bakalářské zkoušky (externí jsou rovněž odborníci z praxe a většinou 

spolupracovníci z PF JU, interní jsou ve většině případů pracovníci, kteří studují na TF JU doktorské 

studium). 

Proběhla krátká diskuse k předloženému materiálu. 

Po ukončení diskuse R. Svoboda požádal o hlasování. 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 19 členek a členů VR TF JU. 
Výsledky hlasování: 

pro   proti   zdržel se 
 19      0         0 
 
Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky na 

TF JU pro ak. roky 2016/17-2019/20 v předloženém znění. 

5. Jmenovací profesorské řízení doc. Michala Kaplánka, Th.D. pro obor Teologie. 

 

P. Ambros, předseda hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem doc M. Kaplánka, stručně 

shrnul jednání hodnotící komise se závěrem, že komise shledala splnění všech kritérií dle Řádu 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na TF JU (opatření děkana č. 203/2012) a 

doporučila VR TF JU pokračování řízení ke jmenování doc. M. Kaplánka profesorem v oboru Teologie. 

 

R. Svoboda navrhl za skrutátory M. Klapetka a J. Váně. Oslovení s návrhem souhlasili, nikdo ze členů 
vědecké rady se nevyslovil proti návrhu. 
 
R. Svoboda oznámil členům VR, že jim bude rozdán dotazník pro hodnocení profesorské přednášky 
M. Kaplánka. Odpovědi z dotazníků slouží po vyhodnocení a spočítání průměrných hodnot k orientaci 
členů VR resp. jako podklad pro diskusi v uzavřené části jednání. 
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Po krátké přestávce následovala veřejná přednáška M. Kaplánka s názvem „Význam teologické 
reflexe volného času pro pedagogiku“. Přednáška trvala 30 minut, následovala přibližně stejně 
dlouhá diskuse, v níž kladli kandidátovi otázky členové VR.  
 

Po přednášce pokračovalo neveřejné zasedání VR TF JU bez přítomnosti M. Kaplánka. 

Členky a členové VR TF JU předali vyplněné dotazníky k hodnocení přednášky (dle opatření děkana č. 

203/2012) skrutátorům (M. Klapetek a J. Váně). 

 

Skrutátoři oznámili výsledky bodového hodnocení dotazníků: 

Aspekt obsahový – 7,05 

Aspekt pedagogický – 7,05 

Aspekt komunikační – 7 

Aspekt diskusní – 6,7 

Průměrný počet bodů celkem: 6,95 

 

Následovala diskuse. 

Po ukončení diskuze proběhlo tajné hlasování o doporučujícím návrhu profesorské hodnotící komise 

jmenovat doc. M. Kaplánka, Th.D. profesorem Teologie (Doporučení hodnoticí komise ke jmenování 

profesorem Vědecké radě TF JU pokračovat v řízení pro jmenování doc. Michala Kaplánka, Th.D. 

profesorem pro obor Teologie viz Stanovisko hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem 

doc. Michala Kaplánka, Th.D., s. 5).  

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 18 členek a členů VR TF JU, tzn. více než dvě třetiny z celkového 

počtu 25 členek a členů VR TF JU. VR TF JU byla tedy v dané věci usnášeníschopná. 

 

Výsledky hlasování: 

 pro   proti   zdržel se 

  9     5        4 

 

R. Svoboda konstatoval, že se pro pokračovaní profesorského řízení doc. M. Kaplánka nevyjádřil 

dostatečný počet členů VR TF JU, tj. nadpoloviční většina všech členů vědecké rady.  Vědecká rada TF 

JU tudíž řízení doc. Michala Kaplánka ke jmenování profesorem zastavuje.  

 

R. Svoboda navrhl VR TF JU ke schválení následující usnesení: „Vědecká rada TF JU v souladu s Řádem 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na TF JU (opatření děkana č. 203/2012) 

zastavuje řízení ke jmenování profesorem doc. Michala Kaplánka, Th.D.“ 

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 18 členek a členů VR TF JU. 
 

Výsledky hlasování: 

 

pro   proti   zdržel se 
 18      0         0 
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Navržené usnesení bylo schváleno jednomyslně.  

 

Hlasovací lístky spolu s vyplněnými dotazníky jsou archivovány na děkanátu TF JU. 

 

6. Různé. 

 

V bodu různé nebyly projednány žádné záležitosti. 

 

7. Závěr. 

 

R. Svoboda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VR TF JU.  

 

28. 3. 2017 

zapsala: M. Petrášková 

za správnost: R. Svoboda, M. Opatrný 


