
Zápis

z 6. zasedání vědecké rady ETF

( 12. října 2007 )

přítomni: doc. Grešo, prof. Karfíková, prof. Nechutová, prof. Pokorný, doc. Prudký,  
RNDr. V. Roskovec, doc. Štefan (od 12:15) (celkem 7/10; viz prezenční listina); 

dále: čestní členové (prof. Trojan, prof. Balabán) a zástupce studentů (Mgr. O. Macek).
omluveni: prof. Pojsl, doc. Noble, doc. Wernisch (celkem 3/10). 

1) zahájení – 11 hod., zasedací místnost děkanátu
a) uvítání a zahájení (Iz 43,14–44,5)
b) prezence (listina)
c) schválení zápisu z 5. zasedání VR ze dne 16. února 2007: zápis schválen.
d) usnesení programu jednání

2) rozšíření Oborové rady doktorského st. programu, oboru Filosofie

Návrh předsedkyně OR, prof. L. Karfíkové, rozšířit stávající radu o tři nové členy – 
Jakuba Čapka, Jana Kranáta a Štěpána Špinku – byl projednán v dubnu t.r. per rollam 
a většina členů VR vyjádřila s návrhem souhlas; VR potvrzuje toto usnesení pro zápis 
(jednohlasně).

3) schválení návrhu na jmenování vedoucího Katedry religionistiky 

Návrh: S účinností od 1. 10. 2007 jmenovat vedoucím Katedry religionistiky doc. Pavla 
Hoška, Th.D. – Návrh byl jednohlasně schválen (6 přítomných pro).

4) výroční hodnocení postgraduálního doktorského studia 

Zprávu oborových rad a souhrnnou zprávu pro UK předkládá prof. Filipi (tabulkové 
přehledy viz příloha). Tabulky shrnují hodnocení oborových rad. Pro akad. rok 2007/2008 
přijato 5 nových doktorandů, celkem tedy studuje 87. Letos je počet přijatých nižší, 
podobně jako studentů mgr. studia, zatím jde převážně o absolventy ETF. Neúspěšně 
ukončilo (nesplnění indiv. stud. plánu) 7 (méně než 10%). Prezenční forma ve 4. ročníku 
povolována jen výjimečně (a zdůvodněně) – stipendium je předepsáno i pro tento ročník, 
ale nekryto dotací. Univ. tabulky postrádají údaj o úspěšném ukončení, letos na ETF 10. 
Zpráva schválena jednomyslně. 

Děkan informoval o diskusi ohledně odměn školitelům (zavedeno za rektora Wilhelma) – 
problematizováno ze strany studentů (snaha o dělení); děkan předložil svoje stanovisko, 
že odměna patří jednoznačně školiteli. V rozhovoru připomenuta praxe na FF 
(doporučeno děkanovi, aby odměňoval úspěšné studenty), důvodem zavedení této odměny
bylo zkrácení reálné doby dokt. studia. 

5) informace o průběžné kontrole řešení Výzkumného záměru

Děkan podal informaci o kontrole VZ komisí MŠMT, jež se uskutečnila 9. 10. 2007. 
Výsledky hodnocení budou vyhlášeny v listopadu. 

6) informace o habilitačním a jmenovacím řízení 

Návrhy na habilitaci P. Keřkovského a na jmenování J. Štefan profesorem byly v březnu t.r. 
podány rektorovi UK; oba návrhy jsou v procesu projednávání, rozhodnutí zatím nepadlo. Jednání 
o J. Štefanovi před VR UK bude 25. 10. od 13:00. Ohledně P. Keřkovského kolegium rektora 
vyjádřilo pochybnosti a dalo děkanovi na uváženou, zda v řízení pokračovat (předložit VR UK). 
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Děkan předkládá k vyjádření VR. V rozhovoru upřesněno, že v habil. řízení rozhoduje kolegium 
rektora, připomenuto, že ani mínění VR ETF nebylo jednoznačně ve prospěch jmenování. Po 
zvážení nadějí na úspěšnost prosazení našeho původního návrhu proti votu kolegia rektora a 
s ohledem na možné důsledky pro ETF i uchazeče převážil názor, že bude lépe řízení v tuto chvíli 
zastavit. V tomto smyslu – v reakci na stanovisko kolegia rektora – se VR usnáší (6 pro, 0 abs., 0 
proti). 

7) informace o probíhajících akreditačních řízení 

Děkan informoval VR o stavu příprav a průběhu projednávání schválených návrhů: byl podán 
návrh na novou akreditaci profesorského řízení. Byla již schválena evangelická teologie 
dvouoborová dělená (Bc. stupeň). Podali jsme Ev. teologii jednooborovou, příští přijímací řízení 
by už mohlo být do bakalářského studijního programu. 

V přípravě je navazující magisterské studium nad našimi stávajícími bakalářskými programy 
(pastorační a sociální práce a teologie křesťanských tradic), stejně jako Event teologie 
dvouoborová v navazujícím mgr. programu.

8) návrh jmenování J. Trojana emeritním profesorem

Děkan předložil VR návrh, aby prof. Trojan byl k 1.2.2008 jmenován profesorem emeritem (podle
čl. 60 Statutu UK). V rozhovoru se ukázala nutnost prověřit, zda toto čestné jmenování provedeno 
u dalších profesorů ETF v penzi. VR se usnáší, aby byl podán návrh jmenovat emeritními 
profesory J. S. Trojana, L. Hejdánka a J. Hellera.

9) různé

a) Ad dopis profesora Pánka ve věci hodnocení VaV, konkrétně seznamu časopisů s tzv. nulovou 
hodnotou v databázi RIV. VR se jednomyslně usnesla, že iniciativu prof. Pánka podporuje a 
připojuje se k ní.

b) Příští zasedání VR: pátek 15. února 2008 (návrh)

c) Informace o nejbližších fakultních akcích: 15.10 imatrikulace; magisterská promoce; 30.11 
doktorská promoce.

12.10.2007 / zapsal J. Roskovec 
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