
Zápis z 3. zasedání vědecké rady ETF

dne 2. června 2006

Přítomni – členové VR: doc. M. Prudký, doc. J. Grešo, doc. I. Noble, prof. P. Pokorný, RNDr. Vl. 
Roskovec, doc. J. Štefan, doc. M. Wernisch.
– čestní členové VR: prof. J. S. Trojan; prof. M. Balabán;
– zástupce studentů: mgr. O. Macek.
– kolegium děkana: prof. P. Filipi, doc. J. Halama, doc. J. Mrázek; Dr. J. Roskovec.

Omluveni prof. L. Karfíková, prof. J. Nechutová, prof. M. Pojsl.

1. habilitace Pavla Hoška, Th.D.
Vědecká rada nejprve vyslechla habilitační přednášku P. Hoška na téma Mezináboženské vztahy
v současné diskusi teologie náboženství. Po ní následovala rozprava k přednášce.
Předseda habilitační komise Pavel Filipi přednesl zprávu. – Facit: „Po zvážení kvality 
habilitační práce, pedagogické, vědecké a publikační činnosti Pavla Hoška, Th.D. se komise 
tajným hlasováním usnesla, že uchazeč splňuje kriteria pro jmenování docentem v oboru 
„Evangelická teologie“ (hlasování se zúčastnili 4 členové, 4 odevzdané hlasy, 4 kladné hlasy)
Komise navrhuje, aby vědecká rada ETF učinila další kroky potřebné k dokončení 
habilitačního řízení.“
Vědecká rada krátce podiskutovala o technických náležitostech bibliografie.
Kandidát dostal příležitost reagovat na oponentní posudky a učinil tak. Reagoval i na otázky 
členů vědecké rady. Kandidát se též krátce vyslovil k perspektivám svého oboru a záměrům 
svého dalšího bádání. Učinil tak v návaznosti na svůj článek v TREF X/2 (2004).
Vědecká rada po ukončení rozpravy přistoupila k tajnému hlasování (skrutátoři: O. Macek a 
J. Roskovec). 
Sedm hlasujících, bylo odevzdáno sedm kladných hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

2. Děkan informoval o dalších habilitačních řízeních: 
Jaroslav Vokoun – zatím byl vypracován jeden posudek; pokud fakulta obdrží ostatní 
posudky, bude se habilitační řízení před VR konat při říjnovém zasedání. 
Dnes ráno podal žádost o habilitační řízení Pavel Keřkovský, Th.D. Děkan stručně představil 
práci a požádal členy VR o návrhy na členy habilitační komise (v diskusi zazněla jména  E. 
Kohák, J. Hanuš, L. Hejdánek, L. Karfíková, Umlauf, P. Fiala, J. Nechutová, K. Floss). 

3. Zápis z minulého zasedání byl schválen.

4. Odborníky do zkušebních komisí pro SZZ (viz příloha) vědecká rada schválila.

5. Děkan informoval o novelizaci (nivelizaci) studijních a zkušebních řádů (a návazných 
Pravidlech pro organizaci studia). V návaznosti Halama referoval o práci na studijních 
plánech.

6. Různé
Další termín zasedání VR: 6. října 2006 v 9:30

zapsal: doc. J. Mrázek
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