
Zápis ze zasedání vědecké rady ETF

29. května 2009 od 9:30 hod.

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

1) Habilitační přednáška PhDr. Zdeňka Vojtíška, Th.D. 

Veřejná přednáška habilitanda na téma Dynamika nových náboženských hnutí proběhla 
i s následnou diskusí dle daných pravidel (30 min. přednáška, 30 min. plenární diskuse). 

Zasedání VR pak pokračovalo od 10:45 v zasedací místnosti děkanátu.

2) zahájení + agenda
a) zahájil M. Prudký (četba Ž 32)
b) prezence – viz prezenční listina
c) zápis ze zasedání VR dne 16.1.2009 byl schválen
d) programu jednání byl schválen

3) habilitační řízení s PhDr. Zdeňkem Vojtíškem, Th.D.

Předseda hodnotící komise prof. Balabán přednesl Stanovisko habilitační komise (viz 
příloha).  Komise konstatovala, že uchazeč ve všech kritériích splňuje požadavky 
habilitačního řízení.

Byly prezentovány oponentní posudky (doc. Miloš Mendel a doc. Adela Kvasničková 
osobně, posudek prof. Tomáše Halíka v nepřítomnosti).   

V obhajobě kandidát nejprve reagoval na námitky a připomínky oponentů, poté reagoval 
na další otázky členů VR; nakonec předestřel svoji koncepci výuky a vědecko-
pedagogické záměry do budoucna. 

Následovala hodnotící rozprava VR, po níž se VR jednomyslně (7 hlasy všech 
přítomných) usnesla, že PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. má být jmenován docentem.

4) zpráva o ukončení habilitačního řízení JUDr. PhDr. Marka Čejky, Ph.D.

Děkan informoval VR, že habilitační řízení Dr. Marka Čejky bylo na jeho žádost 
zastaveno. VR vzala zprávu na vědomí.

5) návrh na jmenování habilitačního komise

Žádost o zahájení habilitačního řízení dle § 72 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách 
podal Mgr. Pavel Keřkovský, Th.D., odb. asistent Katedry teologické etiky. Název 
habilitační práce – Vina: porozumění problému viny pomocí textů biblického kánonu 
a některých mimokanonických autorů.

Vědecká rada schválila návrh na složení habilitační komise: prof. ThDr. Ing. Jakub S. 
Trojan (předseda), doc. ThDr. Petr Macek, prof. Juraj Bándy, doc. Tomáš Novotný, doc. 
Ivan Štampach.

6) návrh na jmenování hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem

Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem podle § 74 zákona 111/1998 Sb. 
o vysokých školách podal doc. ThDr. Petr Macek, docent Katedry systematické teologie.
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Vědecká rada schválila návrh na složení hodnotící komise: prof. ThDr. Jan Štefan 
(předseda), prof. ThDr. Pavel Filipi, prof. Dr. Karel Skalický, prof. Pavel Ambros, Th.D., 
prof. Ing. Ján Letz, PhD.

7) Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2009

VR projednala aktualizaci Dlouhodobého záměru ETF UK pro rok 2009 (v příloze).

8) Byla předána cena děkana laureátovi za rok 2008

V kategorii doktorských disertačních prací obdržel v roce 2008 cenu děkana Jiří 
Dvořáček  za studii The Son of David in Matthew’s Gospel in the Light of the Solomon 
as Exorcist Tradition. Cena mu byla v zasedání VR slavnostně předána.

9) zpráva o návrhu na udělení čestných doktorátů UK při jubileu ETF

Návrh ETF udělit v souvislosti připomínkou 90. výročí fakulty ve čtvrtek 19. listopadu 
2009 čestný doktorát UK prof. Karlu A. Deurloo a prof. Gerhardu Sauterovi  projednala
a jednomyslně schválila vědecká rada UK 28. května. Po rozhodnutí rektora napíše děkan 
laureátům dopis (oznámení + dotaz, zda s udělením souhlasí). 

Předpoklad – promoce při slavnosti jubilea fakulty ve čtvrtek 19.11. od 15 hod.

10) různé

a) příští zasedání VR: pátek 9. října 2009.

b) Hodnocení výsledků vědy za rok 2008 – tabulka hodnocení zpracovaná podle nové 
metodiky a zveřejněná na webu MŠMT. Výsledky pro ETF relativně dobré; střízlivě 
viděno nemusíme se snad budoucnosti bát, za předpokladu, že se nám bude nadále 
dařit takto a ještě lépe publikovat a publikace úspěšně vykazovat. 

12. května 2009 proběhla kontrola výzkumného centra CBS komisí MŠMT. Z jednání 
vyplynula reálná naděje na financování VC i pro rok 2010. 

c) V souvislosti právě řečeného: ETF po letech opouští referentka pro vědu a granty 
mgr. Zita Nidlová; intenzivně hledáme vhodného nástupce/kyni. Podobně hledáme 
vhodného technického redaktora časopisů a také pokladní a  správce budovy. – Za 
každý tip na vhodnou osobu je vedení fakulty vděčné…

11)  závěr

Jednání VR bylo ukončeno ve 12:55 hod. 
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