
Zápis ze zasedání  vědecké rady UK ETF 20. 4. 2012

Přítomni: doc. Halama, dr.  V. Roskovec, doc. Wernisch, prof.  Tureček, prof.  Štefan, prof.  Pokorný, čestní
členové prof. Balabán a prof. Trojan, zástupce studentů T. Živný, člen kolegia děkana prof. Filipi a proděkani
doc. Mrázek a doc. Hošek.
Omluveni: prof. Pojsl, prof. Nechutová, prof. Karfíková, doc. Noble.

1. zahájení zasedání

2. schválení zápisu ze zasedání 9. 12. 2011, schválení programu schůze
(v rámci retrospektivy rozprava nad chystanou habilitací J. Kranáta pro obor filosofie)

3. zpráva o průběhu reakreditačních řízení a kontroly postgraduálního studia,
koncepce nejbližší etapy další vědecko-pedagogické práce.

Bc PSP – žádost o reakreditaci byla předložena loni.  Z posudku vyplývá, že vyučující  v programu
nemají dostačující kvalifikaci a nepublikují dostatečně v oboru. Bude nezbytné zjednat nápravu – výhledově
vypsat výběrové řízení pro kvalifikované vyučující.

Není jasné, jak a zda dojde k transformaci vyšších odborných škol a zřízení statutu církevní vysoké
školy, což by zásadně ovlivnilo další spolupráci s VOŠ Jabok. V této věci je třeba vyčkat rozhodnutí MŠMT.

Bude  nezbytné  transformovat  program  PSP  a  zvýšit  podíl  ETF  na  realizaci  programu.  Součástí
transformace bude zřejmě přesun výuky do budovy ETF v Černé ulici. Bude-li vytvořena kategorie církevní
vysoká škola, VOŠ Jabok směřuje k osamostatnění v tomto rámci.

Je třeba řešit otázku životaschopnosti NMgr. programu TKT.
Vědecká rada diskutovala výhody a nevýhody znovuzavedení přijímacích zkoušek. Nejbližší etapa vědecko-
pedagogické práce: je třeba vycházet ze skutečnosti, že základní dotace tvoří jen asi 60% rozpočtu fakulty –
ostatní je z grantů, badatelských projektů atd. 

4. PRVOUK – program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově. 
Prof.  Filipi  a  doc.  Mrázek seznámili  členy vědecké rady s novým způsobem financování vědecké

činnosti (navazujícím na někdejší výzkumné záměry).
Vědecká rada také vzala na vědomí protokol  o výsledku písemného hlasování o radě programu

PRVOUK.

5. návrh na složení hodnotící komise pro jmenovací řízení profesorem (M. Prudký)
Dne 12. dubna 2012 bylo zahájeno jmenovací řízení doc. M. Prudkého. Vědecké radě byl předložen

návrh  složení  hodnotící  komise  pro  toto  řízení:  prof.  Filipi  (předseda),  prof.  Pokorný,  prof.  Tichý  (UP
Olomouc), doc. Chalupa (UP Olomouc), prof. Bándy (UK Bratislava)

Vědecká  rada  přednostně  doporučila  doplnit  do  komise  dalšího  starozákoníka  či  starozákoníky,
nejlépe zahraniční. Pokud se nepodaří získat vhodné kandidáty, navržené složení hodnotící komise je pro VR
přijatelné.

6. různé
Výjezdní zasedání pedagogů UK ETF proběhne ve dnech 15.-17. června v rekreačním areálu Monínec. 

7. jmenování prof. M. Balabána emeritním profesorem UK
V závěru  zasedání  vědecké  rady  byl  prof.  Milanu  Balabánovi  z pověření  pana  rektora  předán

prorektorem UK doc. M. Prudkým jmenovací dekret „profesor emeritus“.

8. závěr 

Zapsal: Hošek


