
ZÁPIS
8. zasedání vědecké rady ETF

dne 13. června 2008

1. Zahájení (10 hod., zasedací místnost děkanátu)
a) Žalm 111
b) prezence a omluvy (listina) 
c) schválení zápisu ze 7. zasedání VR ze dne 15. února 2008
d) usnesení programu jednání

2. Předání jmenovacích listin profesorům emeritům
Děkan slavnostně předal jmenovací listiny prof. L. Hejdánkovi a J. S. Trojanovi, které rektor UK
podle čl. 60 Statutu UK jmenoval emeritními profesory. Oba jmenovaní poděkovali a krátce vzpo-
mněli na svou cestu k působení na UK.

3. Předání ceny J. A. Komenského
Prof. P. Pokornému děkan slavnostně předal medaili J. A. Komenského za celoživotní dílo v oboru
novozákonní biblistiky.

4. Habilitační řízení
a) Průběžná  informace  o postupu:  práce  Jana  Payna byla  zaslána  oponentům (prof.  Miloslav

Bednář [FÚ AV ČR], prof. Albert-Peter Rethmann [UK-KTF], doc. Jaroslav Vokoun [TF JČU]);
řízení před VR bude pravděpodobně v září.

b) Žádost  o habilitaci  předložila  6.  6.  t.  r.  Věra  Tydlitátová,  Th.D.  (vedoucí  Katedry  blízko-
východních studií FF Západočeské univerzity v Plzni; habil. práce: Stromy ve starozákonní tra-
dici). Projednán návrh děkana na složení pětičlenné habilitační komise. VR jej modifikovala
a shodla se na tomto složení: prof. Petr Pokorný (předseda), doc. Pavel Hošek, doc. Miloš Men-
del (Orientální ústav), prof. Juraj Bándy (Bratislava), doc. Petr Chalupa (Olomouc). Jako možní
oponenti diskutováni prof. Hana Librová (Brno) a doc. Ivan Štampach (Pardubice).

5. Akreditační řízení
a) Průběžná informace: žádosti o akreditaci doktorských programů se čtyřletou standardní dobou

studia se připravují; po projednání s předsedy oborových rad budou předloženy Akademickému
senátu a VR.

b) Koncepce programu „kaplan“. Prof. Filipi informoval VR o proběhnuvší výuce a její perspek-
tivě: transformace do navazujícího mgr. programu kombinovaného (distančního) studia (viz pří-
loha). VR doporučuje, aby na základě předložené koncepce byla vypracována žádost o akredita-
ci dvouletého navazujícího  mgr. programu.

6. Rozprava o návrhu vládní Reformy VaVaI a o tzv. Bílé knize terciálního vzdělávání
Děkan podal informaci o pravděpodobné možnosti prodloužení stávajících VZ do r. 2011. Pokud
jde o výzkumná centra typu LC (základní výzkum), je situace zatím nejistá. Údajný vládní záměr
podpořit možnost prodloužení pouze pro výzkumná centra aplikovaného výzkumu není srozumi-
telný, v AVČR je připravována koordinace jednání v této věci.

7. Různé
a) Děkan seznámil VR s dopisem, který jí adresuje předseda AS ETF a který se týká výuky němči-

ny na ETF (doporučení jejího rozšíření). VR bere dopis na vědomí, v rozhovoru připomenuto,
že výuka živých jazyků má ve vyučovacích programech ETF zásadně charakter specializační
(zvláštnosti teologických textů a jejich terminologie).

b) P. Filipi stručně seznámil VR s možnostmi získat grantové prostředky z peněz EU, které zkou-
mala a na výjezdním zasedání učitelského sboru ETF popsala Z. Nidlová. Jako realizovatelné se
jeví jednak mezinárodní projekt bádání zaměřeného na evangelické menšiny (společně s Akade-



mií v Debrecenu a Institutem pro zkoumání diaspory v Lipsku), jednak organizace vzdělávání
v základech teologie pro zájemce z jiných oborů (učitelé, novináři).

c) Příští zasedání VR v pátek 26. září (patrně 2 habilitační řízení).

Zapsal Jan Roskovec



Příloha (ad 5b): k návrhu na zařazení oboru Nemocniční kaplan (program: Teologie) do studijní
nabídky

1. Mělo by jít o navazující magisterské studium v kombinované formě, v českém jazyce.

2. Dosavadní kurz měl tato témata:
a) teologická:

 Duchovní péče o nemocné: východiska a cíle.
 Duchovní zdroje služby útěchy.
 Nemoc a smrt, zdraví a uzdravování v křesťanské tradici a v jiných nábož. systémech.
 Role církevního společenství při doprovázení nemocných.
 Druhy a stupně spirituality.
 Vina a smíření.
 Nové náboženské směry, sekty a alternativní vzorce uzdravování.


b) ostatní:
 Lékařská etika.
 „Public health“.
 Psychopatologie.
 Paliativní medicína, hospicové hnutí.
 Pacient v krizi.
 Chronický pacient.
 Nemocné dítě.
 Neonatologie, problémy rodin předčasně narozených dětí.
 Problémy pacientů HIV pozitivních a jejich okolí.
 Psychologie nemocných.
 Pohled lékaře na roli nemocničního kaplana.
 Právní předpisy související s rolí nemocničního kaplana.

Účastníci absolvovali 2 týdenní stáže v nemocnicích.
Závěrečné hodnocení (21.6.2008) má cílem úpravu tohoto seznamu (doplnění, sloučení, vynechání

apod.).

3. K většině těchto témat byly vypracovány učební texty (skripta), popř. jiné prezentace. To znamená,
že by byl významně posílen distanční prvek kombinovaného studia.

4. Tato témata (po úpravách) by mohla tvořit soubor kurzů povinných.

5. Bloky kurzů povinně volitelných by byly dva:
a) se zaměřením na teologii (pro uchazeče s nedostatečným předběžným vzděláním v teologii) – např.
základy biblistiky, ekumenická nauka, základní kurz dějin dogmatu apod. Seznam těchto kurzů bude
konzultován s jednotlivými katedrami.
b) se zaměřením na speciální problematiku krize, nemoci a nemocnice (pro uchazeče s předběžným
teologickým vzděláním), např. krizová intervence, duchovní péče v mezních situacích, komunikační
dovednosti (to však spíše do povinných kurzů). Seznam těchto kurzů bude konzultován s odborníky
v problematice.

6. Zbytek penza (do šedesáti kreditů za rok) by tvořily  stáže  (předběžný odhad 4 týdny celkem) ve
zdravotnických zařízeních a kurzy volitelné.



7. Organizace výuky by mohla užít některých připravených kurzů v chystané Diakonice a v navazují-
cím  magisterském oboru  TKT a teologickou  část  podle  možnosti  koordinovat  s výukou  v kombi-
novaném studiu Evangelické teologie.

8. Předpokládanými zájemci o toto studium jsou jak bakaláři ETF či jiných teologických či příbuzných
fakult v ČR, tak také absolventi ETF, kteří chtějí v tomto směru nabýt speciálního vzdělání. V sou-
časné chvíli se zdá, že zájemců by byl dostatek, což ovšem může být optický klam; nelze odhadnout,
jak dlouho tento zájem potrvá.

pf
10. 6. 2008 pro vědeckou radu 13. 6. 2008
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