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Zasedání  se  konalo  v budově  ETF,  Černá  9.  První  část  (veřejná  habilitační
přednáška) proběhla od 9:30 v Malé posluchárně, další části  v zasedací místnosti
děkanátu č. 204, jednání skončilo krátce před 12. hod.

Presence: viz přiložená listina

1. Habilitační přednáška dr. Jana Duška byla věnována Aramejské epigrafice
a Starému Zákonu. Na ni bezprostředně navázala také diskuse, ve které habilitand
zodpověděl několik doplňujících otázek z publika.

2. Zápis  z předchozího  zasedání (7.11.14)  byl  schválen  bez  připomínek,
podobně jako program nynějšího zasedání.

3. Neveřejná část habilitačního řízení
Stanovisko  habilitační  komise  (a  formální  strukturu  jeho  písemné  podoby)

tlumočil  poměrně obšírně předseda, prof. Prudký, s důrazem na jeho jednoznačně
kladné vyznění. Poté proběhla rozprava.

Tajného  hlasování se zúčastnilo osm přítomných členů VR. Sedm hlasů se
vyslovilo pro uskutečnění habilitace, jeden se zdržel, nikdo nebyl proti (7-0-1).

Habilitand byl s tímto výsledkem seznámen.

4. Komise pro habilitační řízení s Dr. Timothy Noblem
Proděkan  Prudký  seznámil  radu  se  žádostí  Dr.  Nobla  o habilitační  řízení

na základě anglického misiologického spisu. Jménem děkana předložil  také návrh
obsazení příslušné habilitační komise, který VR bez námitek přijala.

5. Seznam odborníků pro zkoušení SZZ v letech 2015-18
Jmenovitý seznam předložený děkanem rada schválila bez výhrad.

6. Akreditační žádosti doktorských studijních oborů
Proděkan Prudký představil návrhy žádostí, připravené v souladu s koncepcí,

přijatou VR na předchozím podzimním zasedání. Protože jde o logičtější strukturaci
dílčích  disciplín  celého  oboru  (resp.  studijního  programu)  v jejich  vzájemném
provázání,  jsou  překládány  všechny  najednou,  ačkoli  jeden  ze studijních  oborů
(konkrétně Biblická teologie) si fakticky zachová nezměněný tvar.

VR žádosti  zásadně podpořila,  po debatě,  které se týkaly pouze jednotlivin
víceméně  formální  povahy,  detailů,  do kterých  texty  zčásti  teprve  budou
dopracovány.

7. Různé
Proděkan  Halama  informoval  o probíhajících  stavebních  pracích  v budově

fakulty  –  s výhledem  k jejich  nezbytnému  pokračování  v generální  rekonstrukci
inženýrských sítí.

Zapsal: Martin Wernisch
Schválil dne 27. 4. 2015 - doc. Jiří Mrázek, Th.D., děkan


