
Zápis ze zasedání vědecké rady ETF 

dne 3. února 2006

Přítomni – členové VR: doc. M. Prudký, prof. P. Pokorný, prof. L. Karfíková, prof. J. Nechutová, 
prof. M. Pojsl, RNDr. Vl. Roskovec, doc. I. Noble, doc. J. Štefan, doc. M. Wernisch;
– čestní členové VR: prof. J. S. Trojan;
– zástupce studentů: mgr. O. Macek
– kolegium děkana: prof. P. Filipi, doc. J. Halama, doc. P. Macek, doc. J. Mrázek;

Omluveni doc. J. Grešo; Dr. J. Roskovec. 

1) úvod

Děkan uvítal přítomné a zahájil schůzi četbou z Písma (Dt 18,9-22).

2) předání jmenovacích listin členům VR 

Děkan předal jmenovací listiny řádným i čestným členům nově jmenované vědecké rady.

3) agenda

Zápis ze zasedání 16.9.2005 přijat na vědomí. Usnesen program jednání.

4) habilitační řízení 

Děkan informoval VR o zahájení celkem tří nových habilitačních řízení k 28.1.2006: Dalibor Antalík (FF 
UK); Pavel Hošek (ETF UK); Jaroslav Vokoun (TF JČU).

VR schválila návrh habilitačních komisí podle přílohy č 1.

5) akreditace studijních oborů 

a) doktorské studijní programy:

i) Děkan informoval VR, že akreditační komise schválila žádost o reakreditaci doktorského studijního
programu Teologie (v rekonstruované podobě tří oborů: Biblická teologie; Historická teologie 
a teologie náboženství; Systematická a praktická teologie), a to na 4 roky. 

ii) VR souhlasí s návrhem složení oborových rad podle přílohy č. 2. 

b) ETF připravuje novou žádost o akreditaci studijního programu Teologie, obor evangelická teologie – 
dvouoborová (jedná se o rozdělení dosavadního pětiletého mgr. studia na bakalářský a /posléze  
připravovaný/ magisterský stupeň):

i) Děkan předložil dokumentaci akreditační žádosti a seznámil s ní VR. Materiály, které zbývá 
doplnit, mají charakter výkazu, netřeba o nich rozhodovat. Studijní obor bude mít pouze prezenční 
formu (jako nyní pětiletá verze). Žádost o navazující magisterský stupeň bude podána za dva až tři 
roky (až bude aktuální).

ii) VR žádost o akreditaci schválila. 

c) Děkan a studijní proděkan informovali VR o dalších výhledech a dalších programech, připravovaných k
(re)akreditaci: 

i) Transformace studijního programu Teologie, oboru evangelické teologie jednooborové na dělené 
studium (bakalářské + navazující magisterské) se připravuje; bude dopracována v návaznosti na 
nyní probíhající reformu studijních plánů.

ii) Na návrhu navazujícího magisterského programu, jenž by současným bakalářům oboru Teologie 
křesťanských tradic umožnil pokračovat ve studiu v mgr. stupni, pracuje komise pod vedením prof. 
Filipiho. 

iii) K bakalářskému programu Sociální práce, oboru Pastorační a sociální práce: 

(1) Žádost o rozšíření akreditace na spolupráci s VOŠ ETS byla podle požadavků Akreditační 
komise doplněna a znovu podána. 

(2) Byl navázán kontakt s VOŠ Evangelická akademie v Praze 4 – Spořilově kde pracují uznávaní 
odborníci v oboru sociální práce. Vedení VOŠ EA má velký zájem o spolupráci na 
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bakalářském studijním programu. Děkan při prvním jednání potvrdil, že i ETF má o spolupráci
zájem. 

(3) Ředitel VOŠ JABOK informoval vedení ETF, že v horizontu několika let VOŠ Jabok možná 
svými studijními programy vstoupí do nově zakládané soukromé (církevní) vysoké školy. Pro 
nejbližší léta však zájem o spolupráci s ETF trvá.

V rozpravě VR podpořila zájem ETF rozvinout spolupráci s VOŠ EA Spořilov.

d) K přípravě bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia, obor Publicistika, 
uskutečňovaného ve  spolupráce s VOŠ Publicistiky:

Děkan referoval o dosavadním průběhu jednání i jeho problémech. Vzhledem k tomu, že požadované 
materiály z VOŠP byly na ETF doručeny příliš pozdě na to, aby mohly být členům VR předem zaslány 
k prostudování, nepředkládá je děkan na dnešní jednání. Na základě dosavadních zkušeností žádá VR o 
vyjádření zda a jakým způsobem dál o možné spolupráci jednat. Jako jeden z vážných problémů 
projektu vidí nutnost garantovat ze strany ETF obor, který se na fakultě dosud nepěstuje. 

Závěry ze zevrubné a živé rozpravy: 

i) K zaslaným materiálům (viz příloha č. 3) se VR vyjádří na svém příštím zasedání. 

ii) VR pověřuje vedení fakulty, aby jednalo o možnostech spolupráce v oboru publicistiky s FSV – 
v ideálním případě formou zavedení dvouoborového studia.

iii) Pokud jde o rozšiřování oborového spektra nabízených studijních programů, jejichž nositelem a 
garantem má být ETF, je pro nejbližší období prioritou integrace a rozvoj programu sociální práce 
(křesťanská diakonika). 

6) výzkumný záměr a vědecká činnost 

Proděkan pro vědu podal zprávu o plnění výzkumného záměru. Konstatoval, že plán na rok 2005 byl 
celkově splněn. Vyzval k důslednější koordinaci jednotlivých oblastí badatelské činnosti s výzkumným 
záměrem a k podpoře všech periodik, která fakulta vydává. 

VR podpořila záměr soustředit činnost fakulty na priority v oblasti vědy a výzkumu, a to zejména: 
 nárokem na všechny akademické pracovníky fakulty, aby své badatelské, publikační a další 

odborné aktivity koordinovali s úkoly výzkumného záměru;
 při přijímání nových akademických pracovníků;
 všestrannou podporou doktorského studia; 
 podporou a propagací odborných publikací, jmenovitě periodik (TREF, CV) a sborníkových řad 

(ARBI, SAT); 
 zavedením interního recenzního řízení všech publikačních výstupů souvisejících s výzkumným 

záměrem;
 promítnutím priorit výzkumného záměru do dlouhodobého záměru fakulty při jeho další 

aktualizaci.

7) různé

Prof. Pokorný navrhl, aby fakulta usilovala o akreditaci, která by její absolventy kvalifikovala k výuce 
dějepisu.

Prof. Pokorný navrhl obnovení fakultních disputací či setkávání k tématicky připraveným rozhovorům. 
Návrh došel živé odezvy a vyvolal širší rozpravu o možném pojetí (interní diskuse či veřejné disputace, 
témata atd.). Doc. Štefan ovšem připomenul, že disputace, které pořádala katedra systematické teologie 
v roce 2004/2005 (grant teologie jako věda), se nesetkaly se zájmem kolegů.

Data příštích zasedání (vždy od 9:30 hodin): 

28. dubna 2006 – pokud do té doby bude připraveno k projednání jedno z habilitačních řízení; 

2. června 2006. 

Zapsal: Jiří Mrázek
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Příloha č. 1: Návrhy na složení habilitačních komisí

uchazeč Dalibor Antalík

název práce Náboženství starověké Sýrie.Panteon a kult

předseda habil. kom. prof. Milan Balabán

členové habil. kom. doc. P. Chalupa, doc. T. Novotný, Dr. J. Prosecký, doc. M. Prudký

uchazeč Pavel Hošek

název práce Předpoklady mezináboženského dialogu z hlediska teologické religionistiky

předseda habil. kom. prof. Pavel Filipi

členové habil. kom. prof. M. Balabán, prof. B. Horyna, doc. K. Floss, doc. M. Mendel

uchazeč Jaroslav Vokoun

název práce Rekonstrukce teologie po konci novověku. Postkritický přístup

předseda habil. kom. prof. Petr Pokorný

členové habil. kom. prof. P. Filipi, prof. J. Dolista, doc. R. Smahel, prof. K. Skalický
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Příloha č. 2: návrh složení oborových rad

doktorského stud. programu Teologie

studijní program Teologie

studijní obor Biblická teologie

členové Prof. Petr Pokorný Doc. Martin Prudký

členové Doc. Jiří Mrázek Petr Sláma, Th.D.

členové Jaroslav Brož, Th.D.

UK KTF

Doc. Petr Chalupa

UP Olomouc, CMTF

studijní obor Historická teologie a teologie náboženství

členové Prof. Noemi Rejchrtová Prof. Milan Balabán

členové Doc. Martin Wernisch Pavel Hošek, Th.D.

členové Prof. Jana Nechutová

MU Brno, FF

Prof. Břetislav Horyna

MU Brno, FF

členové Doc. Jan B. Lášek

UK HTF

Dalibor Antalík, Th.D.

UK FF (ÚFaR)

studijní obor Systematická a praktická teologie

členové Doc. Jan Štefan Prof. Pavel Filipi Prof. Jakub S. Trojan

členové Doc. Petr Macek Ladislav Beneš, Th.D. Doc. Jindřich Halama

členové Prof. Albert-Peter Rethmann

UK KTF

Prof. Ján Liguš

UK HTF

Jindřich Šrajer, Th.D.

JČU České Budějovice, TF
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