
Zápis ze zasedání vědecké rady ETF
10. 6. 2011  od 11:00 hod.

Přítomni: doc. I. Noble, prof. J. Nechutová, RNDr. V. Roskovec, prof. J. Štefan,
prof. D. Tureček, prof. P. Pokorný, prof. M. Pojsl, doc. M. Wernisch, doc. J. Halama, 
prof. J. S. Trojan, prof. M. Balabán, Z. Nováková, DiS.

Hosté: Dr. L. Beneš, doc. ThDr. I. Štampach, Dr. P. Keřkovský

Omluveni: prof. L. Karfíková 

1. Habilitační přednáška dr. Keřkovského
Habilitační přednáška „Kognitivní rozměr biblického paralelismu membrorum“ proběhla od 
10 hod v Malé posluchárně ETF, na ni navázala rozprava v VR i akademickou veřejností.

2. Zahájení neveřejné části řízení (v zasedací místnosti děkanátu)
o Proběhla prezence a v 11 hod doc. Halama zahájil jednání.

Habilitační řízení – Dr. P. Keřkovský
o Předseda habilitační komise prof. Balabán seznamuje přítomné s posudky – 

členům VR poslány e-mailem předem. Jeden ze tří oponentských posudků byl 
negativní. Závěr: komise doporučuje práci k habilitaci.

o Doc. Halama vyzývá Dr. Keřkovského, aby uvedl svou habilitační práci a aby 
se vyjádřil k posudkům. 

o Dr. Keřkovský uvádí svou práci a reaguje na posudky.
o Doc. J. Halama otevírá rozpravu.
o Uzavření rozpravy. Dr. Keřkovský a doc. Štampach opouští zasedání.
o Doc. Halama zahajuje interní diskuzi. Členové VR se vyjadřují k habilitační 

práci, přednášce a obhajobě Dr. Keřkovského.
o Rozprava ukončena. Zahájeno tajné hlasování. Dr. L. Beneš sčítá hlasy. Počet 

členů s hlasovacím právem: 9. 
Odevzdáno: 9 hlasů. Pro: 2 hlasy; proti: 2 hlasy; zdrželo se: 5 hlasů. (2-2-5)

Habilitační řízení bylo zastaveno.

o Doc. Wernisch navrhuje s ohledem na proběhlé diskuze, aby doc. Keřkovskému bylo 
výhledově uděleno určité akademické ocenění za jeho celoživotní přínos v teologické práci.

o Schválení zápisu z 5. 11. 2010. VR jednohlasně schvaluje zápis z minulého zasedání VR.

o Schválení návrhu dalšího programu dnešního zasedání. VR jednohlasně schvaluje návrh 
programu.

3. Projednání Dlouhodobého záměru UK ETF na období 2011–2015
o Doc. J. Halama otevírá rozpravu. Členové VR i přítomní hosté připomínkují 

předložený Dlouhodobý záměr.
o Připomínky budou zapracovány; dlouhodobý záměr bude předán ke konečnému 

schválení Akademickému senátu ETF UK (zasedá 21. 6. 2011). 
o Dlouhodobý záměr projednán.

4. Informace o akreditačních aktivitách UK ETF



a) Reakreditace studijního programu Sociální práce. Doc. Halama seznamuje se situací – 
je třeba reakreditovat obor Pastorační a sociální práce (PSP). Žádost o prodloužení 
akreditace bakalářského studijního programu Sociální práce se studijním oborem PSP 
vypracoval Dr. L. Beneš. Žádost bude postoupena rektorátu UK.
Předložený materiál projednán a schválen.

b) Doc. Halama informuje o druhé žádosti: rozšíření studijního programu „Křesťanská 
krizová a pastorační práce – diakonika“ o kombinovanou formu studia. Žádost o 
akreditaci zahrnuje drobnou změnu v názvu oboru: původní název „Křesťanská 
humanitární a pastorační práce – diakonika“ změněn na „Křesťanská krizová a 
pastorační práce – diakonika“.
Předložený materiál projednán a schválen.

5. Habilitační řízení – Dr. Jiří Hoblík.
o Předložena habilitační práce Dr. J. Hoblíka s názvem „Myšlenkově schůdné stezky 

mezi Jeruzalémem a Athénami. Hledání spojitostí hebrejské literatury a filosofie 
náboženství za pomoci religionistiky“.

o Všechny formální náležitosti pro zahájení habilitačního řízení byly splněny. 

o Doc. Halama navrhuje složení habilitační komise: předseda prof. Štefan, doc. P. 
Hošek, prof. Skalický, doc. Chalupa, doc. Machula.

o VR schvaluje složení habilitační komise (6-0-2).

6. Poděkování prof. Milanu Balabánovi za celoživotní dílo a akademické působení ve funkci 
profesora na ETF UK.

7. různé
a) Schválení předloženého seznamu odborníků, kteří mají být členy komisí pro státní 
závěrečné zkoušky na ETF UK v období červen 2011 – červen 2012. 
Schváleno (7-0-1).
b) Zpráva o činnosti ETF UK: bude předáno k projednání a schválení AS ETF UK.
c) příští zasedání VR: přibližně v říjnu. Přesný termín bude dohodnut po prázdninách e-
mailovou formou v návaznosti na průběh habilitačního řízení Dr. J. Hoblíka.
d) přijímačky – krátká informace o komplikacích vzhledem k chystané stávce.

8.  závěr (13:45)
Doc. Halama zakončuje zasedání VR.

Zapsala: Zora Nováková
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