
Zápis z mimořádného zasedání vědecké rady ETF
7. 10. 2011 od 11:00 hod.

Přítomni: doc. Jindřich Halama, prof. Pavel Filipi, Doc. Ivana Noble, Prof. Petr Pokorný,
Dr. Vladimír Roskovec, prof. Jan Štefan, prof. Jakub S. Trojan, doc. Martin Wernisch
Omluveni: prof. Jana Nechutová, prof. Miloslav Pojsl, prof. Dalibor Tureček, prof. Lenka
Karfíková

Děkan doc. Halama schůzi zahájil čtením Ž 114.

1. Zápis z předchozího zasedání (10.6.)  byl  schválen bez připomínek,  podobně
jako program nynějšího zasedání.

K zápisu  vznesl  prof.  Trojan  doplňující  dotaz,  v jaké  časovém  perspektivě  se
počítá s navrženým oceněním dr. Keřkovského. Děkan v odpověď poukázal na blížící se
šedesátiny jmenovaného.

2. Zpravodaj pro GA UK
Grantovým zpravodajem byl nominován doc. Wernisch (5 hlasy při 1 abstenci).

3. Jmenování člena OR filosofie
Návrh  doplnit  řady  členů  oborové  rady  filosofie  Dr.  Václavem  Němcem  byl

jednomyslně doporučen.

4. Jednací a volební řád Vědecké rady UK ETF
Potřeba  nového  řádu  nevzešla  z procedurálních  sporů,  k jakým  nedocházelo,

umožní však v naléhavých případech hlasovat i písemně.
Předložený  návrh,  vypracovaný  na  základě  obdobného  řádu  university,  byl

jednomyslně  podpořen,  s jedinou  emendací  (ve  čl.  4.2:  „…  jestliže  by  veřejným
projednáváním věci byla ohrožena …“).

5. Schválení žádosti o prodloužení akreditace na dostudování
VR bez výhrad schvaluje naplnění zákonné povinnosti fakulty umožnit studentům

fakulty dostudování prostřednictvím prodloužení akreditace dobíhajících studijních oborů.

6. Různé aktuální informace
Rada vlády pro vývoj,  výzkum a inovace odvolána, naopak jmenován poradce

premiéra pro vědu.
Na uvolněné místo v akreditační komisi bude za UK nominována prof. Karfíková.
Trvá  naděje,  že  letošní  výsledky finančního hospodaření  fakulty  by  mohly  být

vyrovnané.  Zůstávající  dluh  momentálně  obnáší  necelých  16  milionů  Kč.  Kvestor  je
nakloněn možnosti odkupu fakultní budovy ze strany UK, nyní se k tomuto plánu musí
vyslovit ČCE.

7. Příští zasedání
by mělo být spojeno s habilitačním řízením Dr. Jiřího Hoblíka. K disposici jsou tři

kladné posudky na jeho práci, habilitační komise se má sejít 11. listopadu. Předběžně
přichází do úvahy termín 25.11.

Zapsal: Martin Wernisch


