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Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU 

č. 01/2022 ze dne 21. dubna 2022 

 

Přítomni (bez titulů): D. Heider, M. Kaplánek, M. Klapetek, J. B. Lášek, A. Mackerle, T. Machula,  

V. Novotný, M. Opatrný, V. Papoušek, J. Sirovátka, K. Skalický, R. Svoboda, J. Šrajer, P. Urban,  

D. Václavík, J. Váně, J. Vokoun, M. Weis, H. Zbudilová 

Omluveni (bez titulů): P. Ambros, P. Hošek, V. Kročil, J. Liguš, T. Petráček, C. V. Pospíšil 

 

Program: 

 

1.  Zahájení a uvítání přítomných 

R. Svoboda zahájil zasedání Vědecké rady TF JU. Přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost 
grémia. Následně předal vedení schůze M. Opatrnému. 
 

2.  Schválení programu VR TF JU 

M. Opatrný představil program zasedání a požádal přítomné o hlasování o jeho schválení.  

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 19 členů VR TF JU.  

Výsledky hlasování: 

 pro   proti   zdržel se 

 19     0        0 

 

Program zasedání Vědecké rady TF JU byl jednomyslně schválen v předloženém znění. 

 

3.   Projednání schválení doplněného seznamu zkoušejících pro státní zkoušky v bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programech  

M. Opatrný představil Mjr. Mgr. Tomáše Adámka, nového kandidáta na doplnění stávajících 

zkušebních komisí SZZ. 

A. Mackerle jakožto proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti stručně prezentoval  

změny, které byly provedeny u některých ze stávajících členů v již schváleném seznamu. Jednalo se o 

změny titulů nebo přeřazení mezi externí členy.  

 

Přítomní členové VR TF JU neměli k dokumentu připomínky a proběhlo hlasování. 

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 19 členů VR TF JU. 

Výsledky hlasování:  

 pro   proti   zdržel se 

 19     0        0 

 

Vědecká rada TF JU jednomyslně schválila předložený návrh na změny v seznamu zkoušejících  

pro státní zkoušky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. 
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4.  Projednání žádosti o udělení habilitačního a profesorského řízení v programu Filosofie  

T. Machula představil návrh žádosti o udělení habilitačního a profesorského řízení v programu 

Filosofie a prezentoval personální zajištění, publikační činnost a aktuální stav studentů v doktorském 

studijním programu. 

 

Následovala krátká rozprava k předloženým materiálům: 

J. Váně – dotaz na rozlišení zahraničních publikací u profesorů a z jakého důvodu takto nejsou 

rozlišeny publikace i u docentů  

M. Opatrný – profesor má prokázat mezinárodní rozměr, což je jedno z hlavních kritérií, proto  

je to zdůrazněno právě rozlišením publikací 

P. Urban – domnívá se, že i u docentů by publikace měly být zahraniční, aby byl rovněž prokázán 

mezinárodní rozměr; návrh na úpravu seznamu publikací tak, aby publikace byly řazeny u všech 

vyučujících jednotně, tzn. od nejaktuálnějších 

T. Machula – v případě schválení bude provedena aktualizace a zohledněn návrh na úpravu 

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 19 členů VR TF JU. 

Výsledky hlasování:  

 pro   proti   zdržel se 

 19           0        0 

 

Vědecká rada TF JU projednala a jednomyslně schválila předloženou žádost o udělení habilitačního  

a profesorského řízení v programu Filosofie.  

 

5.  Různé 

Nebyly předneseny žádné další podněty pro jednání. 

 

6.  Závěr 

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

Termín příštího zasedání VR TF JU je 24. 11. 2022. 

 

28. 4. 2022 

za správnost: R. Svoboda 

zapsala: J. Košatková 


