
Zápis 

ze 7. zasedání vědecké rady ETF

 dne 15. února 2008

1) zahájení – 10 hod., zasedací místnost děkanátu
introit – 1Pt 3-9.13-16

a) prezence (viz prezenční listina); omluveni: J. Grešo, J. Nechutová a M. Pojsl
b) schválení zápisu z 6. zasedání VR ze dne 12. října 2007 
c) usnesení programu jednání (7-0-0)

2) aktualizace Dlouhodobého záměru ETF

VR vzala na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru na rok 2008. Návrh je v příloze. 

3) zahájení habilitačního řízení – Jan Payne 

MUDr. Mgr. Jan Payne, Ph.D. (1LF UK, Ústav pro humanitní studia v lékařství) 
předložil návrh na zahájení habilitačního řízení (habilitační práce: Smrt jediná jistota). 
Návrh ještě musí uchazeč doplnit o některé vyžadované dokumenty. 

Děkan předložil VR návrh na složení habilitační komise. VR schválila habilitační komisi 
(7-0-0) ve složení:

Prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan (ETF UK) – předseda
Prof. ThDr. Pavel Fil ipi  (ETF UK) 
Prof. PhDr. Vladimír Smékal , CSc. (Fakulta sociálních věd MU, Brno)
Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. (Lékařská fakulta MU, Brno)
Doc. PhDr. Karel Floss  (Sázava).

V případě nesouhlasu některého z navržených jako další kandidát na členství v komisi 
Doc. Ivan Blecha, Ph.D. (Filosofická fakulta UP, Olomouc).

4) akreditačních řízení

– Informace o stavu a průběhu akreditačních řízení. Přehled – viz rozdaná tabulka. 
V současnosti je podáno navazující mgr. TKT; a navazující mgr. diakonika se 
dokončuje k podání. Již je schváleno dělené studium evangelické teologie (do r. 2013) 
a bakalářský program TKT (čtyřletý na dostudování a tříletý nový). Ve výhledu je 
reakreditace doktorských programů (příprava v příštím roce).

– K diskusi byl předložen plán na akreditaci stud. programu „kaplan“ (možné varianty – 
bc. / n. mgr.). VR vítá tento podnět, který zapadá do dlouhodobé koncepce rozvoje 
studijních oborů na ETF. Kloní se k variantě navazujícího magisterského programu. 
Kolegium připraví konkrétnější představu.

– Připravuje se národní soustava kvalifikací – každý program má mít profil absolventa, 
který tomuto systému odpovídá. V tomto výhledu je možné tyto kvalifikace 
farář/kaplan oddělit a jasně odlišit jak ve studijní nabídce, tak v profesním 
nasměrování.

– VR projednala návrh požádat o akreditaci doktorských programů se čtyřletou 
standardní dobou studia; podmínku obligatorního zahraničního studia lze na ETF bez 
potíží splnit. VR doporučila připravit žádost o akreditaci v tomto kalendářním roce. 
(7-0-0)

zapis-VR-unor2008.doc.doc (19.9.2017; 22:56) - 1 -



5) členové komisí pro státní zkoušky

Členy komisí pro státní zkoušky (bc. a mgr. programů) mohou být vedle profesorů a 
docentů také další odborníci. VR schválila seznam navrhovaných odborníků – (6-0-0) viz 
příloha.

6) informace o návrhu vládní Reformy výzkumu, vývoje a inovací v ČR 

VR byla informována o dosud zveřejněných záměrech a materiálech Rady pro výzkum a 
vývoj (viz materiál rozeslaný rektorem UK); prodiskutovala z nich plynoucí perspektivy.

VR vznesla tyto kritické připomínky, které děkan předá rektorovi (vyřízeno 18.2.): 

– Jakkoli VR v zásadě vítá uvedený záměr specifikovaného hodnocení výsledků VaV, 
jeví se jí velmi problematicky exklusivita „uznávaných nakladatelství“ (kap. 5.2, odst. 
1a [str. 9]; dále také str. 27, odst. ad 1a);. Kritéria pro uznatelnost výsledků a jejich 
zařazení do hodnocených kategorií by měly být srovnatelné s hledisky užívanými ve 
vyspělých zemích. Nadto, samo zavedení kategorie "uznávaných nakladatelství" je pro
řadu oborů nanejvýš sporné; mohlo by být i v rozporu s antimonopolní legislativou, 
bránilo by vzniku nových edičních řad v jiných nakladatelstvích atd.

– VR má obavu o důsledky převedení institučního financování formou specifického 
výzkumu na účelovou podporu formou projektů (kap. 3.2, odst. 3 [str. 4]). Určitá 
úroveň institučního financování je u VŠ institucí, jež uskutečňují specializační 
vzdělávání vázané na výzkum (magisterské a zejména doktorské studium, 
postgraduální kurzy), nezbytností.

– K bodu 2.5.3.2 má VR za to, že uplatnění absolventů je sice důležitým aspektem 
působení VŠ, je však zcela nevhodným kritériem jež by mělo být přímo spojováno 
s rozhodováním o financování činností v oblasti VaVaI.

– Poznámka ke kap. 3.2, odst. 3 (str. 4): Ustanovení o „zachování funkce zřizovatelů“ je 
u VŠ právně zmatečné, neboť VŠ jsou zřízeny zákonem… (?!)

7) různé

a) Příští zasedání VR: pátek 30. května 2008 od 9:30, předpokládá se habilitační řízení 
J. Payna (pokud koncem května nebude zpráva habil. komise variantně 13. června).

b) Na vědomí: Návrh metodiky hodnocení publikačních výstupů – viz příloha. Materiál 
připravili děkani filosofických fakult. – VR materiál stručně diskutovala; pověřuje 
děkana, aby tuto metodiku podpořil.

c) Informace: Výzkumný záměr prošel v říjnu 2007 úspěšně kontrolním hodnocením. 
Z kategorie B byl přeřazen do kategorie projektů A, což znamená i finanční navýšení 
dotace na 100% původního návrhu. 

d) Námět (O. Macek): Přihlásit naše časopisy do článkové bibliografické databáze 
Historického ústavu AV. VR souhlasí.

e) Děkan pozval všechny členy VR na výjezdní zasedání učitelského sboru ETF ve 
dnech 6.–8. června 2008 (místem konání opět Bartošova Pec u Turnova).

zapsal Jiří Mrázek / 15.2.2008
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