
ZÁPIS
z 5. zasedání vědecké rady UK ETF

16. února 2007

přítomni: doc. Grešo, prof. Karfíková, prof. Nechutová, prof. Pokorný, doc. Prudký, 
RNDr. V. Roskovec, doc. Štefan, doc. Wernisch (celkem 8/10; viz prezenční listina); 
dále:  čestní  členové  (prof.  Trojan,  prof.  Balabán)  a  zástupce  studentů  (Mgr.  O.

Macek).
omluveni: prof. Pojsl, doc. Noble (celkem 2/10).

(A) Veřejné zasedání VR (9:30h, malá posluchárna)
(1) Přednáška profesorského řízení J. Štefana (dle § 74 odst. 5 zákona 111/1998 Sb.)

Doc. Jan Štefan přednesl veřejnou přednášku Na stolici Mojžíšově usadili se Barthiáni: Pražští
žáci Karla Bartha, po níž zodpověděl dotazy přítomných členů VR a akademické obce.

(B) Pokračování zasedání VR v zasedací místnosti děkanátu
(2) Zahájení + agenda

(a) Prezence (viz přiložená listina)
(b) Zápis ze 4. zasedání VR z 6. října 2006 schválen.
(c) Poté,  co  předsedající  děkan  vysvětlil  důvody  pro  spojení  dvou  řízení  a po  několika
organizačních sděleních, schválen program jednání.

(3) Řízení ke jmenování profesorem – Jan Štefan (dle § 74 odst. 6 zákona 111/1998 Sb.)
(a) Prof. Filipi uvedl  zprávu hodnotící komise: všechny požadavky pro jmenování jsou podle
platných kritérií splněny. Připomněl vysvětlení komise ohledně počtu požadovaných publikací:
do požadovaných 40 by věcně patřily i některé recenze, které svým obsahem překračují obvyklý
referující diskurs (viz komentář ve zprávě komise).
(b) V rozpravě děkan  vysvětlil  důvody  pro  volbu  tématu  přednášky,  která  nebyla  obecně
programatickým nastíněním stavu  a úkolů  discipliny  –  na  toto  téma  se  doc.  Štefan  vyjádřil
nedávno, v rámci symposia o „Teologii jako vědě“ a tato přednáška byla publikována. 
(c) J. Štefan předložil  koncepci své další práce: chystá sérii monografií shrnujících přínos K.
Bartha  v jednotlivých  oborech  teologie  (praktická,  historická,  systematická),  dále  souborný
„teologický životopis“ J. L. Hromádky, na němž hodlá demonstrovat i dějiny české evangelické
teologie 20. století. Vedle těchto dlouhodobých plánů chystá monografii o D. Bonhoefferovi (na
základě  přednášek  v předchozích  akademických  letech),  uvažuje  i o stručném  osobním
vyznavačském  spise  o základně  eschatologickém  charakteru  křesťanství  –  v polemice  s jeho
soudobými pojetími jako cesty ke šťastnému životu. Obecně zakresluje svůj přístup k úkolům
dogmatiky  v alternativě  „tradovat–aktualizovat“  spíše  příklonem k prvnímu pólu,  kterou  vidí
umožněnu mj. tím, že na ETF k úkolům dogmatika nepatří etika či ekumenika.
(d) Usnesení: za  nepřítomnosti  J.  Štefana,  tedy v počtu  7 hlasujících  členů,  se  VR v tajném
hlasování  7 hlasy  usnesla  na  návrhu,  že  J.  Štefan  má  být    jmenován  profesorem   v oboru
evangelické teologie (skrutátoři J. Mrázek a O. Macek).1

1 Vědecká rada Evangelické teologické fakulty UK má deset řádných členů. Podle čl. 6 Jednacího a volebního řádu (viz
níže) musí být tedy při usnášení ve věcech podle § 72 a § 74 zákona 111/1998 Sb. přítomno alespoň šest členů a 
k přijetí usnesení se kladně vyslovit také alespoň šest členů VR.

výňatek z Jednacího a volebního řádu ETF:
čl. 6 – Usnesení

1. Vědecká rada rozhoduje usnesením. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční
většina všech jejích členů. Při hlasování ve věcech podle § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona je vědecká rada 
způsobilá se usnášet, jsou-li přítomny alespoň tři pětiny všech členů vědecké rady.



(4) Projednání aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2007
Děkan uvedl  návrh,  jehož  písemné  vypracování  členové  VR dostali  předem k prostudování.
Návrh byl hlasy všech 8 přítomných členů VR schválen.

Následovala polední přestávka od 12:20 do 13:30h.

(C) Veřejné zasedání VR (13:30h, malá posluchárna)
(5) Habilitační přednáška Pavla Keřkovského (dle § 72 odst. 9 zákona 111/1998 Sb.)

Dr. P. Keřkovský přednesl veřejnou přednášku Filosofická a biblická mudroslovná etika, po níž
zodpověděl dotazy přítomných členů VR a akademické obce.

(D) Pokračování zasedání VR v zasedací místnosti děkanátu
(6) Habilitační řízení – Pavel Keřkovský (dle § 72 odst. 9 zákona 111/1998 Sb.)

(a) Prof. N. Rejchrtová uvedla zprávu a závěry habilitační komise. Dva z oponentských posudků
jsou kladné, jeden záporný. Jelikož členové VR nedopatřením nedostali posudky předem, byl
záporný posudek přečten in extenso, z dalších dvou výběr podstatných pasáží (nikoli deskriptiva
práce, nýbrž části obsahující hodnocení, námitky a závěr). Předsedkyně habilitační komise, prof.
Rejchrtová, vysvětlila, že habilitační komise došla nakonec k doporučujícímu závěru zejména
proto,  že podle jejich názoru nad (oprávněnými)  výhradami oponentů převažuje průkopnický
charakter předložené habilitační práce.
(b) Habilitand  v obhajobě  některé  konkrétní  výtky  odmítl;  vysvětlil  například,  že  práci
nekoncipoval historicky, nýbrž jako „filosofický životopis“ – proto na úvod své práce nevřadil
kapitolu o biografii B. Komárkové. Pokud jde o vlastní pojetí discipliny, svůj specifický důraz
vidí v rozhovoru etiky s biblickými vědami,  má se podle něj  orientovat  teologickou etiku na
„biblických intelektuálních návycích“.
(c) V nepřítomnosti habilitanda vedena další rozprava o habilitační práci, o zprávě habilitační
komise  i  o  habilitační  přednášce.  Po  uzavření  rozpravy  přistoupila  VR k tajnému  hlasování
(8 přítomných členů VR) a potřebnou většinou 6 hlasů2 se usnesla na návrhu, že P. Keřkovský
má být jmenován docentem v     oboru evangelické teologie   (1 hlas proti, 1 se zdržel; skrutátoři O.
Macek a J. Roskovec).

(7) Schválení návrhů na (re)akreditaci studijních programů
(a) Navrženo požádat o akreditaci těchto tří studijních programů:

1.  Stud.  program  Teologie, obor  Evangelická  teologie (jednooborová)  v podobě  tzv.
děleného studia (stupeň bc. [3 roky] a navazující mgr. [2 roky])

2.  Nově  stud.  program  Teologie, obor  Křesťanská  humanitární  a pastorační  práce  –
diakonika jako dvouletý navazující mgr. (v mezinárodní spolupráci).

3. Reakreditace stud. programu Teologie, oboru Teologie křesťanských tradic + akreditace
(na  něj  navazujícího)  dvouletého  navaz.  mgr.  st.  programu,  oboru  Teologie
křesťanských tradic – Ekumenika

jakož i o reakreditaci habilitačního oboru /oboru pro jmenování profesorem ve stávající podobě
(jediný obor Evangelická teologie).

2. Před vyhlášením usnesení probíhá veřejné nebo tajné hlasování. Běžnou podobou hlasování je hlasování ve-
řejné. Hlasování ve věci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (§ 72 odst. 10 a 11; § 74 odst. 5
a 6 zákona) musí být hlasování tajné.

3. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady. V případech 
uvedených v § 72, odst. 10 a 11 a § 74, odst. 5 a 6 zákona je třeba k přijetí usnesení nadpoloviční většiny 
všech členů vědecké rady.

4. Stručný záznam ze zasedání vědecké rady včetně usnesení se obvyklým způsobem zveřejňuje. 
2 Viz pozn. 1.



(b) Děkan uvedl jednotlivé programy, jejichž akreditační materiály dostali členové VR předem
k prostudování. Proděkan pro studium, J. Halama, odpověděl na dotazy a připomínky členů VR.
Nebyly předloženy žádné pozměňující návrhy. AS návrhy projednal 12.2.2007 a doporučuje je
ke schválení.
(c) 8  přítomných  členů  VR  hlasovalo  o předložených  návrzích  jednotlivě,  všechny  byly
jednomyslně schváleny.

 (8) Různé
(a) Děkan informoval VR o žádosti o habilitaci, s níž se na ETF obrací Dr. Stefan Höschele (z
BRD). Ten se údajně pro své členství v Církvi adventistů sedmého dne nemůže habilitovat na
německých teologických fakultách. Děkan nejprve prověří, zda je žádost relevantní a má veškeré
náležitosti,  habilitační řízení dosud nezahájil. Příštímu zasedání VR předloží zprávu, případně
návrh na složení habilitační komise. 
(b) Děkan  informoval  o úmrtí  emeritního  prof.  Milana  Opočenského  (31.  1.  2007)
a o pohřebních bohoslužbách, které se mají konat 17. 2. od 15:00 v kostele U Klimenta.
(c) Termín příštího zasedání VR zatím není stanoven, předběžně navržena data 4. května nebo
1. června. VR bude včas řádně svolána.
(d) K dispozici rozdán přehled o řízeních probíhajících na ETF.

Jednání vědecké rady bylo zakončeno v 16:50 hod.
Zapsal Jan Roskovec
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