
Zápis ze zasedání vědecké rady ETF
16. ledna 2009 od 9:30 hod.

A) Veřejné zasedání VR (9:30 hod., malá posluchárna)

(1) Habilitační přednáška Věry Tydlitátové, Th.D.

Uchazečka  proslovila  přednášku  »Zjevení  Baala  nebo  Hospodina?«  –  Alternativní  tradice
Hebrejské bible  (začátek s mírným zpožděním), následovala živá diskuse s členy vědecké rady i
dalšími přítomnými akademickými pracovníky.

B) Pokračování jednání v zasedací místnosti děkanátu

(2) Zahájení + agenda

(a) zahájení: děkan přivítal přítomné a přečetl oddíl Ř 12,1–16

(b) ustavení VR v novém období děkana: děkan předal členům VR jmenovací listiny

(c) prezence: viz prez. listina

(d)  schválení zápisu ze zasedání VR dne 26. 9.  2008: zápis schválen s drobnou opravou (doc.
Vařeka je proděkanem pro rozvoj, nikoli pro vědu).

(e) usnesení programu jednání: schválen s doplněním dvou bodů (4 a 6).

(3) Habilitační řízení – Věra Tydlitátová, Th.D.

Prof.  Pokorný  (předseda)  předložil  stanovisko  habilitační  komise. Komise  se  sešla,  prošla
oponentské posudky, pedagogickou činnost, bibliografii (při jejím posuzování vzaty v úvahu práce
v tisku, které budou doplněny do soupisu publikací). Závěr: kandidátka odpovídá požadavkům na
habilitaci, doporučeno pokračovat v řízení (stanovisko habilitační komise bylo rozesláno členům
VR předem).

Rozprava  s uchazečkou. Konstatováno,  že  ač  pozváni,  nejsou  přítomni  oponenti.  Oponentské
posudky dostali členové VR předem v elektronické zásilce. Uchazečka uvedla rozpravu reakcemi
na otázky oponentů.  Ty se  týkaly  některých detailů  formální  podoby práce  (J.  Bándy)  i  jejího
obsahu – především měly povahu konkrétních doplnění či výhrad (D. Antalík). V rozpravě zazněla
pochybnost  nad  pojetím  S.  C.  Daňka  jako  zakladatelské  postavy  české  religionistiky,  které
uchazečka zastává.  Diskutována také námitka P.  Chalupy ohledně postulátu,  že  se  v oddíle  2S
18 jedná o královskou korunovaci  „pod stromem“ – uchazečka své pojetí  označila  za  možnou
hypotézu.  Metodická  otázka  k  užívané  terminologii:  jak  určit  chronologii  náboženských  jevů
v Izraeli  (co  znamená  „raná“  tradice  atp.)?  Lze  poukázat  na  určité  předěly  dané  „reformami“
(Jóšijáš), za rozhodující uchazečka považuje babylónský exil. Otázka vymezení interpretovaného
materiálu: uchazečka se domnívá, že v širším záběru (který v přípravě práce provedla) se nenajde
výrazné zpochybnění jejích tezí. 

V závěru rozpravy na výzvu uchazečka předložila svoji představu o další pedagogické a výzkumné
práci: v současné době je vedoucí Centra blízkovýchodních studií FF Západočeské univerzity, jejím
hlavním nasazením bude rozvíjet  badatelskou a pedagogickou práci  tohoto centra. V posledních
letech  navázány  pracovní  vztahy  s významnými  pracovišti  v zahraničí  (Haifa,  Cambridge,
Princeton, Utah). Uchazečka považuje své pojetí religionistiky (navazující na evangelické badatele
Daňka, Biče, Hellera) za specificky profilovanou. Tímto profilem chce obohatit interdisciplinární
diskurs. Své pojetí blíže vymezuje jako hraniční bádání mezi teologií a fenomenologií náboženství
(chápat  náboženství  zevnitř).  Vychází  ze  zkoumání  fenoménů (hradby,  brány,  kameny,  stromy)
a snaží se chápat jejich roli v souvislostech náboženství resp. kultury. 
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V uzavřeném jednání někteří členové VR vyjádřili výhrady k nedostatečné argumentační podpoře
některých uchazeččiných tezí a nedostatečnosti odpovědí na námitky. Byla také vyjádřena nejistota,
do jaké míry je habilitační práce popularizační či přínosem k odbornému bádání. V předložených
podkladech o uchazeččině vědecké práci chybí grantové projekty a zahraniční stáže.

Usnesení: V tajném hlasování rozhodlo 8 přítomných hlasujících členů desetičlenné vědecké rady o
návrhu na jmenování docentkou takto: 5 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Ve smyslu § 72 odst. 10 zákona
111/1998 v platném znění tedy návrh nebyl  při jat  a habili tační  řízení  se zastavuje .

Odchod Dr. V. Roskovce (nadále přítomno 7 hlasujících členů VR).

(4) Předání ceny děkana

Děkan předal  Bc.  Jaroslavě  Zárubové (PSP)  a Mgr.  Bohumile  Beranové (ET) ceny za  výtečné
diplomové práce.

(5) ustavení habilitačních komisí

PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 

Odb. as. katedry religionistiky ETF; také odb. as. HTF UK

Habil. práce: Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí;

Návrh habilitační komise: prof. ThDr. M. Balabán (předseda), prof. ThDr. Pavel Filipi, prof. Dr.
Karel Skalický, doc. Ivan Štampach, Th.D., prof. ThDr. Igor Kišš.

Usnesení: Návrh byl schválen 7 hlasy (všichni přítomní).

JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Nyní bez hlavního prac. poměru, externí učitel více pracovišť, právník a politolog.

Habil. práce: Judaismus, politika a stát Izrael

K otázce  oborové  příslušnosti  VR  vyslechla  zprávu  děkana  o vyjádření  uchazeče  (nemá  jiné
příležitosti), prof. Pavla Barši (politolog, FF UK v Praze) a prof. Břetislava Horyny (religionista FF
MU v Brně); oba se za daných podmínek přimlouvají za provedení habilitačního řízení na ETF.
Kladné stanovisko vyjádřil i doc. P. Hošek jako vedoucí katedry religionistiky na ETF.

Návrh habilitační komise: Prof. P. Barša (FF UK, předseda), Prof. B. Horyna (FF MU), Doc. P.
Hošek (ETF UK), Doc. O. Císař (FSS MU), Doc. T. Novotný (FF Slezská univerzita, Ostrava).

Usnesení: Návrh byl schválen 6 hlasy, 1 se zdržel.

Odchod Prof. Nechutové (nadále 6 přítomných hlasujících členů VR).

(6) Chystané oslavy 90. výročí založení fakulty

Děkan informoval o zamýšlené podobě oslav výročí fakulty na podzim 2009: slavnost v Karolinu,
případné udělení čestných doktorátů, hlavní událostí by měla být mezinárodní konference (v rámci
programu výzkumného záměru).

Návrh na čestné doktoráty. Děkan po konzultaci  se svým kolegiem předkládá k užšímu výběru
následující jména; po konzultaci s prorektory prof. Horynou a doc. Šobrem se zdá, že je možné
navrhnout  rektorovi  dva  kandidáty  pro  společnou  promoci.  Hlavními  kritérii  jsou  vědecká
proslulost a zřejmý vztah k UK. – Navrženi jsou tito kandidáti:

 Prof. Gerhard Sauter (Bonn)
 Prof. Miroslav Volf (New York), chybí jeho výraznější vztah k UK
 Prof. James Charlesworth (Princeton)
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 Prof. Karel Deurloo (Amsterdam)

Hlasováním dospěla VR k tomuto  usnesení: Vědecká rada podporuje návrh na udělení čestných
doktorátů UK prof.  Gerhardu Sauterovi, emeritnímu profesoru dogmatiky z Bonnu, a prof.  Karlu
Deurloo, emeritnímu profesoru Starého zákona z Amsterodamu. Děkan požádá o podporu tohoto
návrhu další fakulty, jmenovitě FHS a HTF.

(7) Schválení seznamu »odborníků« (examinátorů) pro SZZ

Návrh  »odborníků« (examinátorů SZZ)  dle  čl.  7  odst.  3  Studijního a zkušebního řádu UK byl
v podobě navržené studijním proděkanem – s opravou oborové příslušnosti Dr. B. Baštecké (zkouší
psychologii, nikoli v rámci programu ET) – jednomyslně schválen (6 hlasů pro).

(8) Různé

 Vyjádření k otázce uznávání doktorských disertací či zkoušek jako prací či zkoušek rigorózních (ad
čl. 7 odst. 2 Rigorózního řádu UK1 [stejně i ETF]). Tento bod, v němž chtěl děkan VR informovat
o jednání kolegia v této věci a předložit návrh usnesení, byl pro pokročilost času odložen.

 Příští  zasedání VR: pátek  29. května 2009,  hodina začátku bude upřesněna (v případě konání
habilitačního řízení opět od 9:30).

Zasedání bylo ukončeno ve 13:45 hod.

Zapsal Jan Roskovec

1 „Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona 
o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých 
školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona o vysokých školách, může být komisí uznána 
jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu. …“ 
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