
Zápis ze zasedání vědecké rady ETF
5. listopadu 2010 od 10:30 hod.

Přítomni: doc. I. Noble, prof. J. Nechutová, RNDr. V. Roskovec, prof. J. Štefan,
prof. D. Tureček, prof. L. Karfíková, doc. M. Wernisch, doc. J. Halama

Omluveni: prof. P. Pokorný, prof. M. Pojsl
(v zasedací místnosti děkanátu)

 
1. Zahájení + agenda
a) zahájení schůze a přivítání - děkan J. Halama
b) schválení zápisu z únorového zasedání odloženo (zápis nebyl poslán předem), bude provedeno 
současně se zápisem z tohoto zasedání.
c) usnesení programu jednání - program byl schválen v navržené formě
d) zápis o zasedání provede svolavatel, když si zapisovatele nezajistil

2. Hodnocení Postgraduálního doktorandského studia
Písemný materiál (statistické tabulky) rozeslán členům předem, uvedeno doc. Mrázkem. V součtu se 
nezobrazily počty stáží, chyba v programu, bude napraveno.
Vědecká rada předložený materiál a zprávu schválila.

3. Reakreditace bakalářských oborů
Vědecká rada vyslechla zprávu o uskutečňování dvouoborového mezifakultního studia, kterému na 
jaře končí akreditace. Vzhledem k okolnostem (minimální zájem uchazečů) doporučila akreditaci 
neobnovovat, nechat ji doběhnout na dostudování.
Materiály pro reakreditaci bakalářského studia PSP budou připraveny během jara 2011.

4. koncepce práce katedry religionistiky
K předložené koncepci další práce katedry religionistiky se rozpředla diskuse, v níž bylo 
konstatováno, že takováto praxe - probírat koncepci jednotlivých kateder nebyla běžná, ale jeví se jako
velmi užitečná. Předložená koncepce je obecně pokládána za dobrou, ale VR chce rozhovor o ní 
uskutečnit za přítomnosti vedoucího katedry, který je momentálně v zahraničí - zřejmě na příští schůzi.

5. zahájení habilitačního řízení dr. Pavla Keřkovského
Doktor Pavel Keřkovský předložil žádost o zahájení habilitačního řízení a svou habilitační práci. 
Vědecká rada schválila návrh habilitační komise ve složení: prof. Balabán, prof. Nechutová, doc. 
Macek, doc. Batka, dr. Martin Šimsa. Děkan komisi jmenuje.

6. Různé
Vedle informací o nastávajících akademických akcích se v tomto bodě rozvinula rozprava o důsledku 
zrušení přijímacích zkoušek v oboru Evangelická teologie. Zjevně existují dopady, které nebyly 
předvídány a bude dobré důkladně zkušenosti posledních let analyzovat. Má-li zůstat přijímací řízení 
bez přijímacích zkoušek, je třeba patrně modifikovat způsob a organizaci výuky v prvním ročníku 
studia.

Termín jarního zasedání VR bude domluven v návaznosti na průběh habilitačního řízení P. 
Keřkovského.

Zapsal: J. Halama
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