
Zápis
ze zasedání vědecké rady ETF UK 13. listopadu 2015

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

Přítomni: doč.. Mraszek (de kan), prof. Karfískovas, prof. Noble, dr. V. Roskoveč., prof. Štefan, prof.tefan, 
prof. Trojan, prof. Tureč. ek, doč.. Wernisč.h
Č prof.lenoves kolegia de kana: prode kani dr. Benes , doč.. Halama, prof. Prudký, dr.s, dr. J. Roskoveč.

Omluveni: prof. Neč.hutovas, prof. Pojsl, prof. Pokorný, dr.s, prof. Balabasn

1. Úvod
•R prof. 13,8–14
•Zaspis z minulesho zasedasnís schválen.
•Schválen program.

2. Návrh dlouhodobého strategického záměru ETF UK na období 2016–
20
J. Halama pr edstavil nasvrh, který, dr.s je navaszasn na DŠtefan,Z univerzitý, dr.: mas bý, dr.st pr ipraven do kon-
č.e ledna, novas struktura, je tr eba uvasde t „indikastorý, dr.“ (podle nič.hz  se das sledovat plne nís),
vý, dr.srazne ji se objevuje tendenč.e ke kvantifikač.i. Ve č.ne  nasvrh neobsahuje skokoves zme ný, dr.,
realistič.ký, dr. popisuje skuteč. nost i plasný, dr.. 

Rozhovor: projekt spoluprasč.e s univerzitou Aarhus (L. Karfískovas) – je zar azen v sekč.i
„doktorskes studium“; upravit indikastorý, dr. – nesledovat „poč. tý, dr.“ grantový, dr.sč.h projektuíst, míssto
toho „extenze“; do vý, dr.shledu zar adit zajis te nís pokrač. ovasnís ČBŠtefan,.

3. Hodnocení doktorského studia za AR 2014/15
M. Prudký, dr.s komentoval pr edloz ený, dr.s materiasl (tabulka v pr ísloze). Hodnoč.enís probe hlo ke
konč.i uplý, dr.nulesho AR, zhruba  ⅓ „s vý, dr.shradou“, jedinesmu studentovi studium ukonč. eno;
zhruba stejný, dr.s poč. et studentuíst prezenč. nísho i kombinovanesho studia; posun v č.elkoves desl-
č.e studia: 82% studuje ve standardní s deslč.e studia, č.oz   je ovs em zkresleno nedasvný, dr.sm
pr eč.hodem z 3letesho na 4letes studium, zahranič. nís stasz e zhruba ¼. Vadný, dr.s je usdaj „poč. et
s koliteluíst“

Schváleno jednomý, dr.slne .

4. Akreditace doktorského studia
4.1 Informace o stavu projednávání žádostí o akreditace (bod 4. jednání VR z 
24. 4.)
M. Prudký, dr.s:  obor „Filosofie nasboz enstvís“ v te č.hto dneč.h podasn, ostatní s v poslední s faszi
dokonč. ovasnís, budou brzý, dr. podasný, dr. na RUK.

L.  Karfískova s vý, dr.sve tlila,  proč.   je  obor  Filosofie  nasboz enství s vý, dr.č. lene n  a  podasn
pr ednostne  – tlač. ís č. as, jelikoz  v tomto oboru je pozastaveno pr ijísmasnís studentuíst.



4.2 Podnět AS ETF ke složení oborové rady SO Historická a systematická teologie 
Pr izvaný, dr.s pr edseda AŠtefan,, dr. J. Kranast, vý, dr.sve tlil, z e pr i projednasnís akreditač. nísč.h materiasluíst
12. 5. 2015, se otevr ela diskuse (shrnutas v zaspisu), v nísz  zazne la mj. nasmitka vuístč. i sloz enís
OR. Nasvrh v akreditač. nísm materiaslu pr edpoklasdas, z e č. lený, dr. OR budou pouze habilitovanís
č. lenoves, avs ak vzhledem k tomu, z e i nehabilitovanís uč. iteles katedrý, dr. ČD vedou doktoran-
dý, dr., uvístali bý, dr. zastoupenís v OR. V pr edloz enesm nasvrhu je  katedra ČD zastoupena pouze
jednísm č. lenem.  AŠtefan,  se  dopisem pr edsedý, dr. obrastil  na  VR,  abý, dr. ve č.  projednala  a  zvasz ila
moz nes rozs ísr enís OR o nehabilitovanes č. lený, dr. katedrý, dr. ČD.

Rozhovor M. Prudký, dr.s upr esnil proč.eduru: AŠtefan, projednasvas, po jeho vý, dr.jasdr enís sč.hvaluje
VR, pr ipomne l navrhovanes sloz enís Dolista, Lass ek, Mač.ek, Pojsl, R. Štefan,voboda, Štefan, prof.tefan, Ventu-
ra, Wernisč.h. I. Noble: rozs ísr enísm OR o internís č. lený, dr. bý, dr. nenastala nerovnovasha mezi in-
ternísmi a externísmi č. lený, dr.. M. Prudký, dr.s: zaskoč. en, pr ekvapen, prač.ovnísk katedrý, dr. si touto
č.estou zísskasvas vstup do OR; nič.mesne  je tr eba rozhodovat se konč.epč. ne : mají s bý, dr.st v OR
nehabilitovanís č. lenoves? J. Štefan, prof.tefan: bezpreč.edentnís, nasvrh sebe sama, jde ve skuteč. nosti o
kompetenč. nís spor. M. Wernisč.h: souč. asnes podasnís AŠtefan, je mnohem konč.iliantne js ís; ve č.ne :
z asdas o s anč.i uskuteč. nit puístvodnís konč.ept OR, který, dr.s nebý, dr.lo snadnes vý, dr.jednat, parita v ne-
prospe č.h sý, dr.stematikuíst je narus ena uz  teď; konč.epč.ís je snaha vý, dr.uz íst pr íslez itosti vý, dr.tvor it
organič.kes te leso, kteres bý, dr. postupovalo podle společ. ný, dr.sč.h pravidel, abý, dr. obor „Historič.kas a
sý, dr.stematič.kas teologie“ vznikl jako skuteč. ný, dr.s, nejen formaslnís; zasjmu AŠtefan,, abý, dr. s koliteles bý, dr.li v
uz s ísm kontaktu s OR, lze vý, dr.jíst vstr ísč. i jinak. V. Roskoveč.: otaszka paritý, dr., zastoupenís kated-
rý, dr., proč.  sý, dr.stematič.kas a historič.kas teologie? J. Štefan, prof.tefan: Ebeling, Pelikasn. P. Tureč. ek: jde o
prinč.ipý, dr., č. lenstvís jen habilitovaný, dr.sč.h v OR je duístlez ites – to je pravidlo, zasroven  je tr eba dr-
z et odde leno gresmium OR a s koliteluíst, č. ísmz  je vlastne  umoz ne no i nehabilitovaný, dr.sm s koli-
teluístm, abý, dr. vedli doktorandý, dr..

Vý, dr.ssledek tajného hlasování o možném rozšíření: 7 odevzdaný, dr.sč.h hlasuíst, 4 nerozs ísr it, 3
rozs ísr it.

Hlasovasnísm aklamač.í s usnesen  závěr tohoto zne nís:  VR po obsashle s debate   podne t AŠtefan,
zvasz ila, rozhodla se pro tentokrast setrvat pr i stasvajísč.ísm (nerozs ísr enesm) sloz enís OR, zas-
roven  zduístrazn uje, z e kontakt mezi s koliteli a OR povaz uje za velmi z asdouč.ís.

5. Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Pavla Hoška
M. Prudký, dr.s: P. Hos ek podal z asdost, spis obsahujísč.ís vs eč.hný, dr. naslez itosti. Navrz eno sloz enís
hodnotísč.í s komise:  prof.  M.  Prudký, dr. s (pr edseda),  prof.  T.  Halísk,  prof.  P.  Ambros  (ČMTF
UPOl), prof. J. Hanus  (FF MU Brno), prof. J. Vokoun (TF JČ prof.U). 

Schváleno jednomý, dr.slne .

6. Různé
•M. Prudký, dr.s: J. Dus ek jmenovasn doč.entem k 1. 7. 2015; zahasjeno r íszenís s T. Noble.
•L. Karfískovas: uč.hazeč.  o doktorskes studium si ste z oval, z e bý, dr.l vý, dr.staven nepr astelskesmu
jednasnís v OR, kteres označ. il za „s ikanu“. 

•Pr íss tís sč.huístze VR: 5. usnora 2015 v 9:30. 
• J. Mraszek: rozpoč. et na pr íss tís rok nevý, dr.hlísz ís dobr e.
• I. Noble: problesmý, dr. se zar azenísm do RIV studiís publikovaný, dr.sč.h v reč.enzovaný, dr.sč.h č. asopi-
seč.h, kteres nejsou zar azený, dr. na č. eský, dr.sč.h seznameč.h; nehodnotís se pr ekladý, dr., ani upra-
venes. Poslat podne t prorektoru Roý, dr.tovi!
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• J. Štefan, prof.tefan: TREF nemas č.o tisknout?

Zapsal J. Roskoveč.
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