
Zápis
ze zasedání vědecké rady ETF UK 

2. června 2017

Přítomni: doc. J. Halama, doc. P. Chalupa, doc. J. Mrázek (děkan, předseda), prof. J. Nechu-
tová, prof. I. Noble, prof. P. Pokorný, prof. M. Prudký, dr. V. Roskovec, doc. M. Wernisch.
Člen kolegia děkana: proděkan dr. J. Roskovec.

Omluveni:  prof. L. Karfíková, prof. J. Štefan, prof. D. Tureček.

Habilitační přednáška Stefana R. M. Höschele, PhD., Dipl.-theol.
Zasedání VR bylo zahájeno v 9:30 v Malé posluchárně ETF veřejnou habilitační přednáškou
dr. Stefana Höschele na téma Rediscovering Christian Tradition: Dialogue and the Develop-
ment of Adventist Theology. Kandidáta stručně představila prof. I. Noble, předsedkyně habi-
litační komise. Text přednášky byl v písemné podobě k dispozici všem posluchačům.
Na přednášku navázala diskuse, v níž vznesli své dotazy prof. I. Noble, prof. P. Pokorný, doc.
T. Noble a doc. J. Halama. Veřejné zasedání bylo ukončeno v 10:30 hod.

VR pak pokračovala dalším jednáním podle programu od 10:40 do 12:15 v místnosti č. 204.

1. Úvod
• Zápis ze zasedání VR ETF dne 7. října 2016 byl schválen.
• Program dnešního zasedání VR ETF schválen bez připomínek.

2. Habilitační řízení Stefana R. M. Höschele, PhD., Dipl.-theol.
Členové VR předem obdrželi písemné materiály k habilitačnímu řízení – údaje o uchazeči,
jeho žádost o habilitaci s příslušnou dokumentací, stanovisko habilitační komise spolu se
třemi oponentními posudky habilitiační práce i samotný text habilitační práce (Interchurch
Relations in Adventist History: A Study in Ecumenics, Praha 2016, 485 stran). 

Předsedkyně  habilitační  komise,  prof.  Ivana  Noble,  PhD.,  představila  odborný  profil
uchazeče a přednesla zprávu habilitační komise. Stručně shrnula oponentní posudky habi-
litační práce od  tří zahraničních expertů (Prof. Gabriel Monet, Dr. Toivo Pilli, PhD. a Prof.
Risto Saarinen, Dr. theol., Dr. phil.), ocitovala jejich kladné závěry a předložila vědecké radě
usnesení habilitační komise – jednomyslné doporučení uchazeče ke jmenování docentem v
oboru Evangelická teologie (viz stanovisko habilitační komise v příloze).

Uchazeč se postupně vyjádřil k podnětům a otázkám, které oponenti vyjádřili ve svých
posudcích. V zevrubných odpovědích zasadil pojednávané otázky do kontextu oborového
bádání a prokázal jak detailní expertní znalosti, tak potřebný oborový nadhled. V navazují -
cím rozhovoru se členy vědecké rady s náležitou erudicí odpověděl na všechny položené
otázky.

Představení perspektivy oboru. Uchazeč v závěru rozhovoru s členy VR představil své zá-
měry na další odbornou a  výzkumnou práci. V návaznosti na svou dosavadní činnost se
hodlá dále věnovat zejména problematice ekumenické teologie.

Po krátké poradě přistoupila VR v uzavřeném zasedání k tajnému hlasování (za skrutáto-
ry zvolila J. Halamu a J. Roskovce).  V tajném hlasování se z 9 přítomných členů VR 8 vy-
slovilo kladně, 0 záporně a 1 se zdržel. 



Usnesení:  VR ETF se ve smyslu § 72 odst. 9 zákona 111/1998 Sb. usnesla na návrhu, že
Stefan R. M. Höschele, PhD., Dipl.-theol. má být jmenován docentem.

3. Projednání návrhu na změnu garanta doktorského SP Teologie
Děkan předložil VR návrh na změnu garanta v doktorském studijním programu  Teologie
(P6141). Současný stav jmenování totiž neodpovídá předpisům UK, které neumožňují ob-
sazení role v bakalářském, magisterském i doktorském stupni téhož studijního programu
jednou osobou. 

Pro doktorský studijní program Teologie (P6141) děkan navrhuje tuto personální změnu:
odvolat z funkce garanta dosavadního doc. Jiřího Mrázka (jenž nadále zůstane garantem ba-
kalářského a magisterského SP Teologie) a jmenovat do této funkce prof. Martina Prudkého.

Analogicky děkan navrhuje provést tutéž změnu také u oborového garanta studijního
oboru Biblická teologie (6141V001) tohoto programu.

Vědecká rada po krátké diskusi s předloženým návrhem vyjádřila souhlas.

4. Projednání výsledků hlasování per rollam
VR vzala na vědomí výsledky hlasování per rollam ze dne 4. listopadu 2016 (schválení vý-
sledků hodnocení doktorských studijních programů), zde dne 23. ledna 2017 (nominace k
udělení podpory Donatio Universitatis Carolinae prof. Petru Pokornému) a z 14. března 2017
(schválení návrhu zařadit studijní programy do příslušných "oblastí vzdělávání"); všechny
tři záležitosti byly per rollam schváleny. 

7. Různé
• Děkan informoval členy VR o udělení Donatio Universitatis Carolinae prof. ThDr. Petru

Pokornému, DrSc. a poblahopřál mu k tomuto významnému ocenění.
• Děkan informoval o výjezdním zasedání pedagogického sboru ETF ve dnech 9. – 11.

června 2017 v Olešnici v Orlických horách (sympoziální část programu věnována letos
teologii M. Luthera a jejímu dědictví, příspěvky připravují prof. J. Štefan, Dr. P. Gallus
a Dr. J. Kranát).

• Proděkan J. Roskovec informoval členy VR o průběhu mezinárodního hodnocení UK
komisí  EUA  a  o  jeho  závěrech,  které  byly  dnes  dopoledne  prezentovány  ve
Vlasteneckém sále Karolina.

Zapsal M. Prudký
2. června 2017

Schválil J. Mrázek, děkan
5. června 2017
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