
Zápis
ze zasedání vědecké rady ETF UK 7. listopadu 2014 

VR zasedala v místnosti č. 204 od 10:00 do 12:00

Přítomni: doc. Mrázek (děkan), doc. Hošek, prof. Karfíková, prof. Nechutová, prof. Noble, 
prof. Pojsl, prof. Pokorný, dr. V. Roskovec, prof. Štefan, prof. Trojan, doc. Wernisch. 
Členové kolegia děkana: prof. Filipi, proděkani doc. Halama, prof. Prudký, dr. J. Roskovec.

Omluveni: prof. Tureček, prof. Balabán, dr. Beneš.

1. Úvod
• Ž 32,5; Lk 15,7 (Hesla JB)
• Byla ustavena nová VR, čeká se na schválení AS
• Zápis z minulého zasedání schválen.
• Schválen program.

2. Hodnocení doktorského studia za rok 2013–14
M. Prudký podal komentář k přehledovým tabulkám (v příloze). Zejména jsou nízké počty
zahraničních mobilit, je třeba se této věci věnovat. Nemáme externí školitele, upřesněno do-
tazy. 

Dotaz na počet úspěšně obhájených disertací v předchozím AR: 10. 
Schváleno.

3. Reorganizace a reakreditace doktorského studia
M. Prudký komentoval předložené materiály (v příloze).
• Výhled akreditací: v dr. studiu hodlá ETF podat 3 nově koncipované obory (nově: sloučení

filosofie a teologie náboženství,  spojení  historických disciplin a systematické teologie,
spojení  ekumenické  teologie  a  prakticky  orientovaných  disciplin – etika,  praktická
teologie, sociální a pastorační práce). Biblická teologie zůstane beze změny, ale požádáme
o obnovení akreditace. V rozhovoru: zatím není jisté, jak se novela vš zákona promítne do
práce akreditační komise, jak dlouhý bude proces akreditace. VR výhled schvaluje, bude
podán k projednáni kolegiu rektora UK.

• Program  Filosofie  náboženství by  bylo  záhodno  akreditovat  společně  s  Filosofickým
ústavem AVČR – v jednání; předložen návrh smlouvy s FlÚ – schváleno jednomyslně.

4. Habilitační řízení
Žádost podal Mgr. Jan Dušek, Dr. 

M. Prudký vysvětlil podrobnosti. Děkan navrhuje složení habilitační komise: prof. Prudký
(ETF, předseda),  prof.  Pokorný (ETF),  doc.  P. Chalupa (UPOl),  prof.  Prosecký (Orientální
ústav AVČR), prof. L. Tichý (UPOl). 

Schváleno. 



5. Reakreditace PSP
J.  Halama podal vysvětlení: akreditace končí v 31. 12.  2015, problémy s personálním za-
jištěním (garant habilitovaný a publikující v oboru), rozhodnuto podat žádost samostatně
(bez Jaboku, spolupráce zůstane na jiné rovině – např. zajištění praxí). Posun v charakteristi-
ce oboru: posílen pastorační aspekt (spirituální péče), potlačen pedagogický. 

Rozhovor: personální zajištění, ohled na standardy Asociace vzdělavatelů, domluva o další
spolupráci s Jabokem (snaha o pokojný rozchod),  místo (a perspektiva) sociální práce na
teologické fakultě. Oprava: žádost nikoli o novou akreditaci, nýbrž prodloužení akreditace.

Schváleno, 1 abstence.

6. Různé
• Jmenování prof. Noble do oborové rady systematické teologie: schváleno jednomyslně.
• Informace V. Roskovce o současném stavu procesu novelizace vš zákona. Navržený ter-

mín účinnosti od června 2015 je velmi optimistický. AK nahradí akreditační úřad jako
součást  MŠMT;  akreditace  budou dvojího  druhu:  studijního  programu,  institucionální
akreditace (za náročných podmínek) pro stanovené oblasti vzdělávání (celkem 39). Mají
být zachovány studijní programy, zrušeny studijní obory. 

• P. Pokorný: pokus o grant Kulturní biblistika nepřijat v GAČR, hodil by se zařadit do
TKT. I. Noble: v navazujícím mgr. programu je teologická interpretace kultury.

• Titul emeritní profesorky N. Rejchrtové schválen na UK, jedná se o způsobu předání, ob-
tíže zdravotní.

Zapsal J. Roskovec
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