
ZÁPIS ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 9. PROSINCE 2011

Přítomni:
doc. Ivana Noble; RNDr. V. Roskovec; prof. ThDr. Jan Štefan; prof. D. Tureček; prof. P. 
Pokorný; prof. L. Karfíková; prof. M. Pojsl; předseda doc. J. Halama
omluveni: prof. Nechutová; doc. Wernisch
čestní členové a hosté: prof. Trojan, prof. Balabán, dr. Beneš, doc. Hošek, doc. Mrázek

1. 9:30 - 10:25 proběhla za účasti VR, jako veřejná část jejího zasedání, habilitační 
přednáška Jiřího Hoblíka, Th.D. a následná rozprava k přednášce;
10:30 pokračovalo neveřejné zasedání VR; navázalo habilitačním řízením téhož;
- rozprava s kandidátem o jeho chápání oboru a o habilitační práci
- kandidát se vyjádřil k oponentským posudkům
- předseda habilitační komise (Jan Štefan) přednesl stanovisko komise. 
VR ukládá, aby byly v jeho spisu přiloženy ke knihám, které jsou v Německu přijaty k tisku, 
ale dosud nevyšly, tyto náležitosti: rozsah normostran a potvrzení nakladatele nebo editora, 
že byly přijaty.
12:10 přikročeno k hlasování 
kandidát byl jednohlasně navržen ke jmenování docentem (8-0-0)

2. schválení zápisu z minulého jednání

3. hodnocení doktorského studia
VR schválila obměnu OR (prof. Floss a prof. Balabán již nemohou být členy, doc. Hošek bude 
do OR filosofie jmenován)
DSP studium filosofie (zpráva prof. Karfíkové):
- je třeba, aby se J. Kranát v dohledné době habilitoval
- bude uskutečněn doktorandský seminář ve spolupráci s UFaRem a v rámci UNCE (další dva
habilitovaní odborníci)
- spolu-garantování s Filosofickým ústavem AV (začala jednání)
VR schválila zprávu o doktorském studiu

4. VR schválila návrh na jmenování M. Balabána emeritním profesorem

5. Akreditační žádost double-degree o bc studiu sociální práce. Jako společný program 
s finským partnerem ji máme v ČR akreditovat my - VR doporučila podat

6. Různé:
VR schválila examinátory pro státní doktorskou zkoušku:
Mgr. Pavel Čech, Ph.D. (pro Petra Tomáška)
Dr. Jan Dušek 

Schůze byla zakončena ve 13.30

zapsal: J. Mrázek
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