
Zápis ze zasedání vědecké rady ETF

19. února 2010 od 13:00 hod.
Přítomni: doc. I. Noble, prof. J. Nechutová, prof. P. Pokorný, doc. M. Prudký, 

RNDr. V. Roskovec, prof. J. Štefan, prof. D. Tureček (7 řádných členů z 10)
Omluveni: prof. L. Karfíková, prof. M. Pojsl, doc. M. Wernisch.

veřejné zasedání VR (13:00 hod., malá posluchárna):

1) Ve 13:10 děkan v malé posluchárně ETF zahájil jednání VR. Konstatoval, že je přítomno 7 
řádných členů Vědecké rady a uvedl přednášku doc. ThDr. Petra Macka, jež se podle § 74 odst. 
5 zákona č. 111/1998. Sb. konala v rámci jmenovacího řízení profesorem. 
Tématem přednášky byl Vztah teologie a filosofie v českém protestantismu. Doc. Macek představil
základní trajektorii uchopení a řešení problematiky vztahu mezi teologií a fiolosofií (resp. vztahem
víry a myšlení), jak je možné ji vysledovat v průběhu 20. století v díle T. G. Masaryka, J. L. 
Hromádky, E. Rádla, J. B. Součka, J. M. Lochmana, L. Hejdánka a J. S. Trojana; svůj výklad 
vyústil do teze, že otázka vztahu mezi teologií a filosofií  je vždy také otázkou po chápání 
podstaty a úkolu teologie a filosofie, což na konceptech uvedených myslitelů demonstroval.
Po přednášce následovala plenární diskuse, v níž doc. Macek odpověděl na otázky členů VR a 
dalších členů akademické obce. Otázky se týkaly jednak výběru pojednaných postav (proč nebyly 
zahrnuty někteří další myslitelé), jednak aspektu dějinného kontextu a dobové filosofie, vůči nimž 
se jednotliví myslitelé vymezují.

(následně v     zasedací místnosti děkanátu):   

2) Zahájení + agenda
a) Od 14:20 pokračovala VR ve svém jednání v zasedací místnosti děkanátu. 
b) prezence: Předseda VR konstatoval, že že počet přítomných řádných členů VR splňuje 

podmínku usnášeníschopnosti VR (přítomno 7 členů).
c) Schválení zápisu ze zasedání VR dne 29.5.2010: Zápis by schválen jednohlasně.
d) Usnesení programu jednání: Navržený program by schválen jednohlasně.
e) Předseda informoval VR, že má být rektorem UK k 22. únoru 2010 jmenován prorektorem pro

studium UK. Dr Vladimír Roskovec k tomuto jmenování jménem členů VR blahopřál.

3) Jmenovací řízení profesorem – doc. ThDr. Petr Macek 

a) Zpráva a stanovisko hodnotící komise: Předseda hodnotící komise prof. J. Štefan předložil 
stanovisko komise (členům VR bylo zasláno předem) a v diskusi se členy vyjasnil údaje o 
pedagogické, vědecké a publikační činnosti kandidáta.

Návrh na jmenování je podložen doporučením tří profesorů z oboru (prof. Jeff B. Pool, PhD.; 
Prof. Warren Kay, Dr. theol.; Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan), které oceňují kandidátovu 
odbornou a vědeckou práci a dokládají mezinárodní uznání jeho díla. 

b) Rozprava s kandidátem: Doc. P. Macek vyložil členům VR budoucí směřování své pedago-
gické a badatelské práce. Hodlá se nadále věnovat problematice specifického úkolu teologie 
v akademickém prostoru (teologie jako věda), jakož i hraničním otázkám systematické 
teologie s přesahem do hermeneutiky a filosofie. VR kandidátovi doporučila, aby se nadále 
věnoval také přínosu procesuální teologie a interpretaci dědictví radikální reformace 
v americké teologii.

c) Usnesení VR: V tajném hlasování bylo odevzdáno 7 platných hlasů řádných členů VR. Z nich 
7 hlasů kladně potvrdilo návrh hodnotící komise, aby doc. Petr Macek byl  jmenován 
profesorem v oboru evangelická teologie. 

d) Předseda VR vyhlásil výsledek usnesení, informoval o něm uchazeče a oznámil, že návrh 
postoupí rektorovi UK.
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4) Schválení Dlouhodobého záměru ETF UK na období 2010–2014 (DZ)

Projednání a schválení DZ na období 2010–2014: Předseda VR informuje o změně: V této fázi jde
toliko o aktualizaci DZ na rok 2010, protože UK v této chvíli pracuje na novém DZ pro delší 
období. Návrh byl po kratší rozpravě vzat se souhlasem na vědomí.

5) Schválení návrhu na akreditaci doktorského stud. programu Filosofie 

Záměr podat k akreditaci doktorský st. program Filosofie, obor Filosofie se čtyřletou standardní 
dobou studia byl projednán a schválen již v roce 2008. Nyní je VR předložena ke schválení žádost 
o akreditaci. Návrh na akreditaci byl schválen jednohlasně.

6) Informace o stavu akreditací 

Akreditační komise schválila žádost o akreditaci čtyřletého doktorského stud. programu Teologie, 
oborů Biblická teologie, Historická teologie a teologie náboženství a Systematická a praktická 
teologie (jakož i jejich variant v anglickém jazyce) podanou v roce 2009 a MŠMT udělilo 
akreditaci těmto oborům s platností do 31. 12. 2017. Současně MŠMT prodloužilo platnost 
dosavadním tříletým programům na dostudování stávajících studentů s platností do 31. 10. 2013. 
VR vzala tuto informaci na vědomí.

7) Informace o novém pojetí Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV)

Děkan informoval členy VR o změnách způsobu financování SVV a o pravidlech přijatých a 
zavedených na na UK. Projekt podaný na rok 2010 za ETF: „Texty – tradice – kultura“ (hl. řešitel:
prof. P. Filipi). VR vzala tuto informaci se souhlasem na vědomí.

8) různé

a) Příští zasedání VR: Vzhledem k tomu, že dosavadní děkan a předseda VR končí ve své funkci 
a přechází na místo prorektora UK, bude nový děkan, až bude jmenován, jmenovat novou VR.

b) Prof. Nechutová informuje o stávajícím stavu a výhledech edice spisů Jana Husa, zejména 
také s výhledem k husovskému jubileu 2015 a na možnosti spolupráce s ETF. Předseda VR 
vyjádřil přesvědčení, že by také ETF měla k Husovu jubileu důstojným způsobem přispět. 

c) Garanti studijních programů. Děkan předložil VR návrh na jmenování garantů studijních 
programů na ETF. VR vzala tuto informaci se souhlasem na vědomí. (tento bod doplněn 
dodatečně – upozornit při schvalování zápisu!!)

9) Závěr: Předseda VR poděkoval členům VR za dosavadní součinnost a pozval je na malé 
občerstvení.

Zapsal: P. Filipi / 19.2.2010

Verifikoval: M. Prudký / 19.2.2010 
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