
Zápis z 9. zasedání vědecké rady ETF

 dne 26. září 2008 od 9:30 hod.

Přítomní: viz presenční listina 

veřejné zasedání VR (9:30 hod., malá posluchárna):

1) Habilitační přednáška MUDr. Mgr. Jana Payna, Ph.D. 

Fenomén víry ve filosofii

Přednáška proběhla v přítomnosti členů VR; následovala krátká diskuse v plénu.

Zasedání VR pak pokračovalo v zasedací místnosti děkanátu

2) zahájení + agenda

a) Prézence (viz listina).

b) Zápis z 8. zasedání VR dne 13.6.2008 byl schválen bez připomínek.

c) Navržený program jednání byl schválen.

3) habilitační řízení – Jan Payne 

Předseda habilitační komise Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan přednesl souhrnnou 
hodnotící zprávu – komise konstatovala, že předložené materiály jsou v souladu 
s požadavky UK a všechny tři posudky jsou doporučující; komise se tajným hlasováním 
jednomyslně usnesla, že MUDr. Mgr. Jan Payne, Ph.D. splňuje předepsané podmínky 
a navrhuje, aby VR habilitační řízení dále projednala. 

Následovala rozprava o této zprávě a rozprava s habilitandem. V ní se uchazeč vyjádřil 
k oponentským posudkům a zodpověděl dotazy členů VR. 

Poté se VR v tajném hlasování usnesla, že MUDr. Mgr. Jan Payne, Ph.D má být jmenován
docentem (7 kladných hlasů – 2 se zdržely – 0 proti); toto usnesení postupuje děkan 
rektorovi.

VR doporučila v budoucnu k habilitační přednášce i obhajobě zvát také všechny oponenty.

4) ustavení habilitačních komisí 

Věra Tydlitátová , Th.D. (vedoucí Katedry blízkovýchodních studií FF Západočeské 
univerzity v Plzni); habil. práce: Stromy ve starozákonní tradici): 

VR schválila návrh habilitační komise v tomto složení: prof. Petr Pokorný (předseda), 
doc. Pavel Hošek, doc. Ivan Štampach, doc. Ján Grešo, doc. Pavel Vařeka (archeolog, 
proděkan pro vědu FF Plzeň). Komise se usnese na oponentech.

VR byla informována, že žádost o habilitaci předložil v září také Marek Čejka , Ph.D. 
(habil. práce: Judaismus, politika a stát Izrael). Proběhla předběžná diskuse, zejména o 
oborové příslušnosti. 

VR navrhuje, aby uchazeč zdůvodnil, proč se chce habilitovat v oboru evangelická 
teologie. VR pověřuje proděkana pro vědu, aby jí dodal posouzení, zda předložená práce 
(alespoň částečně) přísluší k danému oboru.

Děkan informoval VR také o připravovaných habilitačních řízeních, která je možno 
očekávat: Petr Sláma, Zdeněk Vojtíšek, Pavel Keřkovský, Jan Roskovec.
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5) výroční hodnocení doktorských studijních programů

Prof. Filipi předložil  souhrnnou zprávu postgraduálního doktorského studia pro UK. VR 
na základě rozpravy požaduje, aby v tabulce (viz příloha) byly ověřeny a případně 
doplněny počty zahraničních stáží a počty školitelů. Komise zprávu schválila.

Prof. Filipi navrhl, aby zahraniční stáže ve svých výročních zprávách uváděly OR (zápisy 
z jednání OR).

6) akreditační řízení

VR schválila návrh žádosti o akreditaci doktorských programů se čtyřletou standardní 
dobou studia.

7) různé

– Děkan poděkoval všem členům VR za vstřícnost a spolupráci v uplynulém funkčním 
období a vyjádřil naději, že s většinou členů VR bude takto moci počítat i nadále. 
Návrh na složení VR pro nové čtyřleté období projedná akademický senát 29.9.2008. 
Příští zasedání VR je plánováno na pátek 16. ledna 2009.

– Děkan pozval členy VR na konferenci Bible v rukou lidu (21.11.2009).

zapsal J. Mrázek
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