
Zápis z 2. zasedání vědecké rady ETF

dne 28. dubna 2006

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

Omluveni prof. P. Pokorný, doc. J. Grešo, prof. M. Pojsl; 
doc. P. Macek, Dr. J. Roskovec.

1) habilitační přednáška D. Antalíka 

Zasedání vědecké rady bylo zahájeno v 9:30 v malé posluchárně veřejnou habilitační přednáškou 
Dalibora Antalíka, Th.D. na téma Pojetí osudu ve starověké Mezopotámii: teologický optimismus a 
antropologická skepse. Následovala (10:15 – 11:00) plenární rozprava, v níž přednášející odpověděl 
na otázky členů VR a dalších členů akademické obce.

Od 11:10 jednala VR v zasedací místnosti děkanátu, pokračovala v projednávání habilitačního řízení 
s D. Antalíkem podle § 72, odst. 9 zákona 111/1998 Sb. 

Kandidát přednesl shrnující tezi své habilitační práce. Předseda habilitační komise předložil vědecké 
radě zprávu komise včetně oponentních posudků habilitační práce a vyhodnocených příloh žádosti o 
habilitaci. Uchazeč se vyjádřil k oponentním posudkům habilitační práce a zodpověděl otázky, týkající
se habilitační práce, koncepce religionistické vědy, vlastní pozice na metodologické škále a osobních 
badatelských priorit pro nadcházející období. 

Úderem dvanácté hodiny byla rozprava ukončena a VR přistoupila k usnášení. Vědecká rada 
zhodnotila vědeckou způsobilost i pedagogickou praxi uchazeče. Konstatovala, že jak habilitační 
práce, tak pedagogická, vědecká a publikační činnost kandidáta splňuje všechna kritéria pro jmenování
docentem v oboru evangelická teologie. V tajném hlasování sedmi přítomných členů Vědecké rady se 
sedm vyjádřilo kladně, že Dalibor Antalík, Th.D. má být jmenován docentem v     oboru evangelická   
teologie (jednomyslně).

2) obligatorní agenda 

Zápis z 1. zasedání VR dne 3.2.2006 byl schválen.

VR přijala návrh programu dnešního jednání.

3) informace děkana o stavu ostatních habilitačních řízení 

a) Pavel Hošek, Th.D.:  do čtrnácti dnů by měly být k dispozici všechny oponentury, habilitační 
přednáška a řízení před VR se připravuje na pátek 2. června 2006.

b) Jaroslav Vokoun, Th.D.: oponentury byly v těchto dnech zadány; přednáška a řízení před VR
proběhne na podzim 2006.

4) akreditace studijních oborů 

a) obor pastorační a sociální práce (PSP): 

Přepracovaná žádost o rozšíření akreditace byla Akreditační komisí schválena. 

Průběžnou zprávu o přípravě navazujícího magisterského studia podal proděkan Halama. 
Přípravy ve spolupráci se zahraničními universitami pokročily natolik, že příští rok bude 

zapis-VR-duben2006.doc.doc (19.9.2017; 23:04)



mezinárodní projekt podán k akreditaci u národních Akreditačních komisí. Měl by to být 
desetimodulový kurs. Na schůzce v září se dořeší prostupnost studia na všech zúčastněných 
fakultách. Je nutné vyjasnit právní podmínky uznání studia v jednotlivých zemích a dosáhnout
stavu, aby absolventský diplom byl uznáván ve všech zemích spolupracujících institucí.

Předpokladem je, že by u nás do programu vstupovali bakaláři sociální práce, takže magister-
ský stupeň by mohl být akreditován v programu teologie (jako v Heidelberku aj.).

Prof. Filipi v diskusi upozorňuje, že podání žádosti v létě 2007 by s ohledem na plánované 
zahájení programu bylo pozdě. 

b) program mediální a komunikační studia obor publicistika 

VR si vyžádala pětiminutovou přestávku a poté vedla rozpravu nad návrhem bakalářského 
studijního programu, který předložila VOŠP (viz usnesení VR z 3.2.2006, bod 5d). 

V diskusi zaznělo, že je třeba oddělit /obecnější/ otázky možného působení ETF či jejích 
učitelů v oblasti publicistiky od /konkrétního/ rozhodování o předloženém návrhu studijního 
programu. Především je třeba si zodpovědět otázku, zda ETF má (chce) být nositelkou 
akreditace studijního programu v oblasti mediálních a komunikačních studií. 

Proděkan Halama a děkan Prudký referovali o jednáních s vedoucími pracovníky Institutu 
komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK (doc. M. Šobr, doc. B. Osvaldová). Dle 
vyjádření těchto odborníků má předložený návrh závažné věcné vady. 

Z rozpravy vyplynulo, že rozšiřování oborového spektra bakalářských programů není pro ETF
nyní žádoucí; pro přesahy od teologie k jiným oborům je prioritou realizování dvouoborových
magisterských studií ve spolupráci s jinými fakultami UK.

Otevření dvouoborového studia (ET + žurnalistika) ve spolupráci s FSV zatím není možné. 
FSV nemá žurnalistiku akreditovánu pro dvouoborové kombinace (k usnesení VR z 3.2.2006, 
bod 5d, ii). Nabízí se spolupráce formou jednotlivých kurzů. 

V diskusi zaznělo, že velký zájem o dvouoborovou kombinaci mají klasičtí filologové a oteví-
rá se možnost nového projednání s religionistikou na FF. 

Doc. I. Noble navrhuje rozvinout doktorské studium v oblasti hermeneutiky.

Usnesení: Vědecká rada neschvaluje předložený návrh na realizaci programu mediální 
a komunikační studia, oboru publicistiky ve spolupráci s VOŠP. Po dlouhodobě vedených 
rozhovorech s představiteli VOŠP a po konzultaci s experty v oboru považuje tento projekt  za 
nerealizovatelný. ETF toho času nemá možnost stát se nositelkou  akreditace programu 
mediální a komunikační studia.

5) různé

a) Oborové rady byly rektorem schváleny v navrhovaném složení (viz příloha zápisu jednání VR 
z 3.2.2006), sejdou se poprvé v červnu.

b) Děkan po projednání v kolegiu rozhodl o udělení čestné medaile J. A. Komenského prof. Janu 
Hellerovi a prof. Ladislavu Hejdánkovi. Vědecká rada podporuje záměr medaile udělit.

c) K jubileu prof. P. Filipiho se uskuteční konvokační přednáška 30. května v 11 hodin.

d) Příští zasedání VR bude 2. června od 9:30 hod.; na programu jednání bude habilitační řízení 
P. Hoška a novelizace studijních plánů. 

Nad problematikou kritérií habilitačních a profesorských řízení, zejména otázkami 
kvantitativních a kvalitativních způsobů (nástrojů) hodnocení odborné práce v humanitních 
vědách se /opět/ rozpoutala rozprava, jež byla ukončena, aniž dospěla k použitelnému závěru.

Jednání VR bylo ukončeno ve 14 hodin.

zapsal: J. Mrázek

zapis-VR-duben2006.doc.doc (19.9.2017; 23:04)


	Zápis z 2. zasedání vědecké rady ETF
	dne 28. dubna 2006

