
Zápis ze zasedání Vědecké rady TF JU 

č. 02/2022 ze dne 24. listopadu 2022 

 

Přítomni (bez titulů): P. Ambros, D. Heider, M. Klapetek, A. Mackerle, T. Machula, V. Novotný,  

M. Opatrný, T. Petráček, C. V. Pospíšil. J. Sirovátka, R. Svoboda, J. Šrajer, D. Václavík, J. Vokoun,  

M. Weis, H. Zbudilová 

Omluveni (bez titulů): K. Skalický, P. Hošek, M. Kaplánek, V. Kročil, J. B. Lášek, J. Liguš, V. Papoušek,  

P. Urban, J. Váně 

1.  Zahájení a uvítání přítomných 

Děkan R. Svoboda zahájil zasedání Vědecké rady TF JU, přivítal přítomné a představil program 

zasedání grémia. Program byl schválen bez připomínek.  

2.  Zpráva o aktuálním stavu fakulty a výhledech do budoucna 

2.1.  R. Svoboda poskytl zprávu o aktuálním stavu fakulty. Představil významné milníky uplynulého 

roku. Informoval o prodloužení jmenování stávajících vedoucích kateder.  

Obeznámil grémium s personální situací na fakultě, představil přehled počtu zaměstnanců a jejich 

úvazků.  

V oblasti studia a vzdělávání nejprve informoval o počtech studentů, a to jak v prezenční, tak i v 

kombinované formě studia; dále také konkrétní počty uchazečů o studium. Zdůraznil dostačující 

zájem uchazečů o studium na fakultě. Dále shrnul aktuální stav akreditací (institucionálních i 

programových).  

R. Svoboda informoval grémium o výsledcích jednání Akreditační komise TF JU, kterému předcházelo 

vypracování podrobné analýzy možností dalšího vzdělávání budoucích učitelů náboženství na TF JU. 

Z jednání vyplynul záměr realizovat obsah původního bakalářského a navazujícího magisterského 

programu Učitelství náboženství a etiky prostřednictvím akreditovaných kurzů CŽV jako DVPP. 

Důvodem je dlouhodobá neudržitelnost těchto programů s ohledem na téměř nulový počet 

aktuálních studentů a zájemců o studium. Studium učitelství v kombinované formě studia není na JU 

realizováno. K záměru nepadla žádná námitka a děkan konstatoval, že byl tímto vědeckou radou 

projednán.  

Dále děkan informoval, že byla podána žádost o udělení habilitačních a jmenovacích práv pro oblast 

Filosofie na Národní akreditační úřad. Rovněž byla podána žádost o schválení programu Teologie na 

vatikánskou Kongregaci pro katolickou výchovu.  

R. Svoboda dále blíže představil oblast CŽV, jež patří mezi významné oblasti činnosti fakulty.  

V oblasti vědecké a výzkumné činnosti děkan zdůraznil, že průměrně mohou věnovat akademičtí 

pracovníci vědecké práci 30% svého úvazku s ohledem na velké vytížení ve výuce. Informoval o 

publikačních výstupech fakulty, které se významně promítají do hodnocení fakulty a do financí. 

Představil 6 projektů aplikovaného výzkumu podpořených Technologickou agenturou ČR (TAČR) v 

programu ÉTA na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění, 3 

projekty Grantové agentury České republiky (GAČR), projekt mezinárodní spolupráce ERASMUS+ 

Strategická partnerství, vědecký grant Botstiber Foundation a informoval o získání postdoktorské 

pozice na JU pro KCHP.  

Z hlediska rozpočtu děkan představil jednotlivé složky příjmů a výdajů za rok 2021, jelikož přehled za 

aktuální rok 2022 ještě není uzavřen. Zdůraznil pro-rozvojové zaměření rozpočtů v posledních letech. 



Významnou prioritou fakulty stále zůstává internacionalizace. TF JU má 40 spolupracujících fakult a 

univerzit, z nichž je 1/4 mimo EU. Uvedl, že fakulta velmi podporuje nejen mobility akademiků, ale i 

studentů, podporuje získávání jazykových kompetencí studentů i pracovníků fakulty, pořádá 

mezinárodní semináře a realizuje zahraniční stáže pro studenty doktorského studia a podporuje i 

zahraniční stáže neakademických pracovníků.  

R. Svoboda dále uvedl, že fakulta si je vědoma své tzv. třetí role nejen v občanské společnosti a v 

církvi, ale také v regionu a ve městě, kde sídlí. Zdůraznil nutnost plnění nejen vzdělávací, ale i 

hodnotově-orientační role skrze diskuse, veřejné přednášky, výstavy, studentské akce, spolupráce 

s místní církví atd. Uvedl, že vyučující fakulty jsou pravidelnými hosty vzdělávacích rozhlasových 

pořadů.  Fakulta rovněž působí na sociálních platformách (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube). 

Důležitá z hlediska společenské relevance je především hlubší spolupráce s klíčovými partnery (MPSV, 

MŠMT, ČBK, Charita ČR). Společenská relevance se odráží i na zájmu o studium a uplatnitelnosti 

absolventů fakulty. Velmi významnou součástí je i získávání projektů, oblast vzdělávání v rámci CŽV a 

vstupy do aktuálních diskusí ve veřejném prostoru.  

2.2.  R. Svoboda představil výhledy fakulty do budoucna. Zdůraznil nutnost pokračovat v podpoře 

studentů a rozvoji doktorského studia, nadále rozvíjet spolupráci s partnery v zahraničí, realizovat 

evropské projekty a snažit se o získávání projektů základního a aplikovaného výzkumu. V personální 

oblasti proběhne revize hodnocení systému pro hodnocení akademických pracovníků HAP a 

aktualizace kariérního řádu.  Fakulta bude i nadále podporovat snahy o zvyšování kvalifikačního 

růstu. I přes očekávané těžkosti dané vnějšími okolnostmi (pandemie, válka, energetická krize, 

inflace, atp.) se bude vedení fakulty  nadále snažit zachovat vyrovnaný a pro-rozvojově orientovaný 

rozpočet a usilovat o získávání a soutěžení prostředků z univerzitních i mimouniverzitních zdrojů. 

Rovněž se pracuje na dokončení projektu nové budovy ‘‘Mlýnská stoka‘‘, která je aktuálně ve 

stavebním řízení. 

2.3.  Následovala diskuse. P. Ambros se ujal slova a zdůraznil důležitost reflexe působení fakulty na 

prahu čtvrtého desetiletí její existence. Zmínil, že je nutné zamyslet se nad rozměrem identity fakulty. 

Rovněž poukázal na nutnost reflektovat případný odliv studentů v některém z programů a zamyslet 

se nad tím, kde by mohly být případné nedostatky, aby došlo k nápravě. V poslední řadě uvedl, že je 

velmi nutné dbát na kvalitu závěrečných prací a na důkladné vypracování oponentských posudků 

těchto prací, aby byla snaha studenta náležitě oceněna a student měl prostor práci patřičně 

představit a obhájit v rámci obhajoby. 

R. Svoboda zareagoval na komentáře P. Ambrose a uvedl, že pro studenty je mnohdy velmi obtížné 

kombinovat pracovní a osobní život se studiem, což může u některých oborů vést ke sníženému 

zájmu o studium. Zvláště v programu Teologie existují značné nároky především na studium jazyků, 

což vede k častějšímu zanechání studia. 

A. Mackerle navázal na R. Svobodu a uvedl, že na fakultě jsou i studenti, kteří studují ze zájmu k 

oboru a nejsou tedy nadále motivováni skládat zkoušky a úspěšně pak zakončit studium. 

Následovala kratší diskuse k závěrečným pracím, kde D. Heider vyjádřil souhlas s nutností kvalitních 

posudků. M. Weis zareagoval na prostor u obhajob práce v tom smyslu, že v oborech, kde obhajuje 

práci větší množství studentů je to časově náročné, a proto časově omezené.  

R. Svoboda poděkoval za diskusi a konstatoval, že již nejsou další podněty k projednání.  

3.  Různé 



Děkan po výzvě k členům VR TF JU konstatoval, že nikdo nemá k tomuto bodu žádný příspěvek.  

 

4.  Závěr 

Termín dalšího zasedání VR TF JU je 20. 4. 2023. 

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

25. 11. 2022 

za správnost: R. Svoboda 

zapsala: J. Košatková 


