
Zápis
ze zasedání vědecké rady ETF UK 8. prosince 2017

Přítomni: doc. J. Halama,  doc. P. Chalupa, doc. J. Mrázek (děkan), prof. L. Karfíková, prof. 
P. Pokorný, prof. M. Prudký, dr. V. Roskovec, prof. J. Štefan, doc. M. Wernisch.

Členové kolegia děkana: proděkani dr. L. Beneš, dr. J. Roskovec.
Omluveni: prof. J. Nechutová, prof. I. Noble, prof. D. Tureček

1. Úvod
• Děkan Mrázek přečetl Žalm 24.
• Zápis z předchozího zasedání VR ETF scválen.
• Scválen program.

2. Hodnocení doktorského studia
M. Prudký  podal  základní  informace  ke statistické  tabulce,  kterou členové  VR obdrželi.  
Celkem je v PDS 61 studentů (včetně těch, kdo studium přerušili), 1 student, který soustavně 
neplní studijní povinnosti hodnocen C. Nově bylo přijato 6 studentů, z toho 2 zahraniční.

Rozhovor
• L. Karfíková vznesla dotaz, jak hodnotit studenty, kteří přesáhnou standardní dobu stu-

dia (4 roky) – mohou být hodnoceni stupněm A? Praxi by bylo záhodno sjednotit. VR 
v rozhovoru dospěla k názoru, že překročení doby studia by nemělo být považováno za 
bezproblémové. Společná praxe by se mohla řídit zásadou: po dobu 4 let se při hodno-
cení vychází ze standardu hodnocení stupněm A, snížený stupeň B (resp. C) je odů-
vodněný zřejmými nedostatky; pokud student studuje déle, standardním hodnocením se 
stává  B  (z důvodu  delšího  studia),  který  je  však  v odůvodněných  případech  možno 
zvýšit na A.

• V. Roskovec se zajímal o upřesnění údajů, které z tabulky hodnocení PDS jednoznačně 
nevyplývají. Kolik studentů letos úspěšně absolvovalo? Celkem 6. Kolik jich splnilo pod-
mínku zahraniční zkušenosti? Tabulka zachycuje jen uplynulé období v sumářích, takže 
odpověď nelze přesně dát. Za zahraniční zkušenost se považuje také účast na konferen-
cích.  P. Chalupa k tomu poznamenal,  že podle  nových akreditačních  pravidel  je  pro 
PDS alespoň jednoměsíční pobyt v zahraniční požadován striktně.

• K tématu zahraniční zkušenosti doktorandů vyvstaly další otázky. Pokud student už při 
přijímacím  řízení  ohlásí,  že  obvykle  doporučovaný  či  požadovaný  tříměsíční  pobyt 
v zahraničí není  v jeho možnostech (z rodinných či pracovních důvodů), je to důvod 
pro  jeho  zařazení  do kombinovaného  studia?  Vyjasněno,  že  mezi  denním a kombi-
novaným studiem není rozdíl  v požadavcích, většina studentů se do kombinovaného 
studia přesunuje až po vyčerpání standardní čtyřleté doby studia, kdy mohou studovat 
v denním režimu.

• J. Mrázek poznamenal, že podle statistiky je na UK úspěšnost doktorandů ve lhůtě stan-
dardní doby +1 rok asi 15%.

• P. Chalupa zmínil, že MŠMT zvažuje sankce za PDS neukončené absolutoriem, neboť ta-
kový případ se podle zastánců tohoto postupu dá považovat za zmařenou investici. Ta-
kový postup by jistě vytvořil tlak na to, aby všechna doktorská studia byla zakončena 
absolutoriem, jemuž by se fakulty snažily vyhovět snižováním náročnosti PDS. 

Po tomto rozhovoru VR hodnocení PDS jednomyslně scválila֜



3. Akreditace studijních programů 
M.  Prudký vysvětlil,  v čem  spočívá  institucionální  akreditace – univerzity  u Národního 
akreditačního úřadu (NAÚ) získají akreditaci pro tzv.  oblasti vzdělávání, na jejímž základě 
budou jejich vlastní  instituce (rady pro vnitřní  hodnocení)  udělovat akreditaci  studijníc 
programů fakultám. ETF se musí  postupně adaptovat na novou strukturu programů. Po-
drobnosti, které vzešly z porad fakult u kulatých stolů, zachycují tabulky, které členové VR 
dostali k dispozici.

Veškerá výuka na ETF bude nově spadat do dvou oblastí: č. 10 (flosofe, teologie a religi-
onistika) a č. 24 (sociální práce). Stávající akreditace budou dobíhat postupně, podle harmo-
nogramu, který z toho vyplývá, bude ETF podávat žádosti o akreditaci jednotlivých nových 
studijních programů,  nejdéle ve stávající podobě vydrží doktorské programy akreditované 
na ETF nedávno ještě v dosavadním systému.

Komplikace této změny působí to, že do jedné úrovně studijních programů v novém sys-
tému je nutno převést dvě úrovně stávajícího systému, v němž jsou studijní programy dále 
členěny do studijních oborů. Nový systém sice umožňuje programy členit na specializace, ty  
jsou však koncipovány jinak než stávající obory: je požadován alespoň 50 % společný základ 
ve výuce (vyjádřeno v kreditních bodech), avšak stávající obory jsou značně divergentní.

Všechny 3 teologické fakulty na UK se shodly ve svém odporu proti myšlence zavedení  
jediného  společného  programu  teologie,  bude  tedy  zachováno  rozlišení  mezi  programy 
evangelické, katolické a husitské teologie, případně dalších programů s teologickým aspek-
tem (v případě ETF program Teologická studia). Rektor koncepci akreditace chápe a vykládá 
tak, že by mezi programy neměly vznikat duplicity – vycházeje přitom ze zkušenosti medi-
cínských fakult. V jiných oblastech – např. humanitních věd jako psychologie, historie, soci-
ologie – však toto pojetí není přijímáno. 

Rozhovor
• V. Roskovec žádal upřesnění, zda se pro nové akreditace ETF počítá se už s vnitřní akre-

ditací (rada pro vnitřní hodnocení) na UK. Patrně ano, jasno o tom, jak podané žádosti 
UK vyřízeny NAÚ, by mělo být na jaře. Akreditaci UK žádá na cca 22 jednotlivých ob-
lastí jednotlivě, patrně jí nebudou uděleny všechny hned, pro oblasti týkající se ETF se 
však neočekávají problémy.

• Vyvstává otázka,  jak v budoucnu koncipovat  programy PDS,  které má v současnosti 
ETF akreditovány jinak než ostatní teologické fakulty. Pro tyto programy by bylo dobře 
představitelné akreditovat je „průřezově“ pro všechny teologické fakulty podle jednot-
livých teologických oborů (kateder). Tuto otázku však bude potřeba řešit až za několik 
let, kdy budou se systémem přesnější  zkušenosti  a kdy mohou panovat odlišné pod-
mínky.

VR zprávu o novém systému akreditací vzala na vědomí֜

4. Schválení seznamu odborníků oprávněných zkoušet při státních 
závěrečných zkouškách
Seznam byl aktualizován o nové odborníky, kteří se účastní výuky na fakultě. V předložené 
podobě byl VR jednomyslně scválen֜
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5. Schválení seznamu odborníků oprávněných vykonávat funkci školitele 
v doktorských studiích
M. Prudký vysvětlil důvody k předložení seznamu. Podle pravidel UK je potřebnou kvalifka-
cí k vedení doktorských prací habilitace, výjimky je potřeba schválit VR. Schválení seznamu 
automaticky ty, kdo jsou na něm zapsáni, nedoporučuje k funkci školitelů, to je v kompeten-
ci  oborových  rad  (školitele  navrhnout)  a děkana  (ten  školitele  jmenuje).  Dává  to  však 
možnost oborovým radám a děkanovi bez dalšího takové rozhodnutí učinit.

Na navrhovaný seznam byli zapsáni všichni nehabilitovaní učitelé, kteří v současné době 
doktorandy vedou či v minulosti vedli, a dále všichni ostatní odborní asistenti oborů, pro 
něž má ETF akreditováno PDS.

Rozhovor
• M. Wernisch upozornil na to, že takto široký seznam jde proti pojetí univerzity, podle 

něhož by ustanovování nehabilitovaných učitelů za školitele PDS mělo být považováno 
za výjimku. Objasněno, že schválení případně navrženého školitele z nehabilitovaných 
učitelů nemusí znamenat velkou obtíž (zdržení), jelikož se může uskutečnit per rollam 
v elektronické korespondenci. 

• V dalším rozhovoru se VR přiklonila k názoru, že zásadu habilitace jako kvalifkačního 
předpokladu  pro  vedení  doktorandů  není  záhodno  relativizovat,  výjimky  z  tohoto 
pravidla jsou možné, ale jejich povaze výjimek by měl odpovídat i způsob jejich schva-
lování. Rozhodnuto předložený seznam redukovat pouze na ty, kdo již doktorandy ve-
dou či vedli.

Ve výše uvedené podobě seznam VR jednomyslně scválila֜

6. Různé
• Příští termín schůze VR (kvůli akreditacím): 16. 2. 2018 v 10:00
• Rektor vyzval k návrhům do VR UK: děkan navrhuje stávající (Prudký, Noble), další?
• J.  Halama  informoval  o zpracované  architektonické  studii  dalších  potřebných  oprav 

a úprav budovy fakulty.

Zapsal J. Roskovec
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