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ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY UK HTF V AR 2019/2020 

Datum konání:  19. 2. 2020 

Místo konání:   UK HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4; 4. patro, místnost H401. 

Čas:    13,00 hod – 14,30 hod. 

Přítomni (16):  

doc. ThDr. K. Veverková, Th.D. – předsedkyně 
prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.   
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.  
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.  
doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. 
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.  
prof. PhDr. Beata Krahulcová, CSc.  
prof. PhDr. Peter Kónya, Ph.D., Dr.h.c. 
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 
prof. ThLic. PaedDr. M. Weis, Th.D. 
prof. Pavel Ambros, Th.D.  
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.  
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.  
doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 
PhDr. Jiří Beneš  
ThDr. Tomáš Butta, Th.D. 
Omluveni (2): 
prof. PhDr. Peter Kónya, Ph.D., Dr.h.c. 
prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.  
Host (1): doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. 

Ostatní (1): ThDr. Marketa Langer, Ph.D. – ved. odd. vědy 

Program zasedání:    

1. Schválení zápisu z 2. zasedání vědecké rady v akademickém roce 2019/2020 
2. Hodnocení výzkumné organizace, evaluační zpráva (Modul 3-5) 
3. Akreditace Ph.D. studia 
4. Různé 

 
1. Schválení zápisu z 2. zasedání vědecké rady v akademickém roce 2019/2020 

1.1 Úvodní slovo přednesla předsedkyně vědecké rady doc. ThDr. K. Veverkové, Th.D.  

1.2 Vědecká rada schválila program jednání. 

1.3 Vědecká rada projednala zápis z 11. 12. 2019 a hlasovala pro jeho přijetí. 

Usnesení: Vědecká rada jednohlasně schválila Zápis z 2. zasedání vědecké rady v akademickém 
roce 2019/2020. 

2. Hodnocení výzkumné organizace, sebeevaluační zpráva (Modul 3-5) 
2.1 Předsedkyně informovala členy vědecké rady o schválení dvou hodnotících zpráv, které 

zpracovala fakulta (Metodika 17+). Jednalo se o Hodnocení výzkumné organizace a o vlastní 
hodnocení UK. Zpracování proběhlo v souběžném časovém režimu, kdy došlo k překryvu 
obou zpráv. Finální zpráva byla odevzdána v termínu, schválena a přeložena RUK do 
angličtiny. Předsedkyně poděkovala členům vědecké rady za spolupráci při zapracování 
věcných připomínek a o schválení dokumentů. Protokol o schválení je přílohou zápisu. 
 

3. Akreditace Ph.D. studia 
3.1 Proděkan pro vědu prof. Lášek seznámil členy vědecké rady s předloženými žádostmi 

o institucionální akreditace Ph.D. studia programu Husitská teologie a Judaistika. V podání 
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institucionálních akreditací není HTF termínově vázána. Bylo vyhověno k převodu studijních 
programů do nových předpisů institucionálních akreditací. Programy byly převedeny a mírně 
upraveny (předmět zahraniční stáž). Problematika stáží je stále akcentovaným tématem 
v rámci RUK (rodinné, pracovní důvody). V rámci nové akreditace byla snaha najít vhodnou 
formu povinností zahraniční stáží - hlavní ukazatel finance a motivace.  
Garant programu Husitská teologie prof. Lášek představil akreditaci, poukázal na schvalovací 
proces, úpravy definoval ve vztahu k vědeckému rozvoji fakulty a Univerzity Karlovy. 
Garant programu Judaistika doc. Beneš představil akreditaci, seznámil vědeckou radu 
s redukcí oborové rady a představil obor, který navazuje na již akreditovaný program. 
Předsedkyně otevřela diskusi, ve které prof. Lášek poukázal na skutečnost, že se do studia 
hlásí kandidáti, kteří nevystudovali Teologii, ale jiné obory, prof. Ambros poukázal na otázku 
věku školitelů. Předsedkyně ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

3.1.1 Hlasování o schválení návrhu institucionální akreditace doktorského studijního programu 
Husitská teologie: 

Souhlasí s návrhem: 16   
Nesouhlasí s návrhem: 0 
Zdržel/a se hlasování: 0  
Neplatných hlasů:  0 
Usnesení: Návrh institucionální akreditace doktorského studijního programu Husitská 
teologie byl jednohlasně schválen. 

3.1.2 Hlasování o schválení garanta programu Husitská teologie - doktorský studijní program,  
navrhovaný garant prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek: 
Souhlasí s návrhem: 15   
Nesouhlasí s návrhem: 0 
Zdržel/a se hlasování: 1  
Neplatných hlasů:  0 
Protokol o tajném hlasování členů vědecké rady ve věci schválení garanta akreditace 
doktorského studijního programu Husitská teologie prof. ThDr. Jana Blahoslava Láška je 
přílohou zápisu. 
Usnesení: Garant programu Husitská teologie, doktorského studijního programu, prof. ThDr. 
Jan Blahoslav Lášek, byl schválen.  

3.1.3 Hlasování o schválení návrhu institucionální akreditace doktorského studijního programu 
Judaistika: 

Souhlasí s návrhem: 16   
Nesouhlasí s návrhem: 0 
Zdržel/a se hlasování: 0  
Neplatných hlasů:  0 
Usnesení: Návrh institucionální akreditace doktorského studijního programu Judaistika byl 
jednohlasně schválen. 

3.1.4 Hlasování o schválení garanta programu Judaistika - doktorský studijní program, 
navrhovaný garant doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.: 

Souhlasí s návrhem: 16   
Nesouhlasí s návrhem: 0 
Zdržel/a se hlasování: 0  
Neplatných hlasů:  0 
Protokol o tajném hlasování členů vědecké rady ve věci schválení garanta akreditace 
doktorského studijního programu Judaistika doc. Mgr. Jiřího Beneše, Th.D. je přílohou zápisu. 
Usnesení: Garant programu Judaistika, doktorského studijního programu, doc. Mgr. Jiří 
Beneš, Th.D., byl jednohlasně schválen. 

 
4. Různé 

4.1 Předsedkyně informovala členy o žádosti ThDr. Pavly Damohorské, Th.D. o tvůrčí volno 
v termínu pro fakultu 1. 5. - 31. 10. 2020. Náhradní výuku zajistí po dohodě s vedoucím 
katedry a ústavu. Výuka bude řešena blokově, tvůrčí volno nečerpala a předložila veškeré 
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podklady k žádosti. Docent Nosek se kladně vyjádřil k žádosti, zdůraznil spolehlivost 
žadatelky a jazykovou disponovanost (moderní hebrejština). 

4.2 Předsedkyně seznámila vědecké rady s ukončením řešení projektu PRIMUS (Dr. Říhová). 
Konkrétní důvody Dr. Říhová neuvedla. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2019 a pracovní 
poměr k 31. 1. 2020.  

4.3 Habilitační a jmenovací řízení: fakulta obdržela vyjádření Národního akreditačního úřadu, 
kde vytýkají HTF tři okruhy:  
1. Internacionalizaci, 

2. naplnění standardů,  

3. šíři oboru. 
Připomínky budou fakultou rozporovány a materiál bude doplněn. Bude odesláno do 
stanoveného termínu na Národní akreditační úřad. 
Uchazeči byli informováni písemně. 

4.4 Patriarcha Církve československé husitské a člen vědecké rady ThDr. T. Butta poděkoval 
za účast na oslavách stého výročí založení církve - došlo k předání medailí. Dne 1. 6. 2020 
se bude konat slavnostní setkání v Národním domě na Smíchově.  

 

Předsedkyně uzavřela jednání a ukončila zasedání. 

 
Čtvrté zasedání vědecké rady v akademickém roce 2019/2020 se koná ve středu 13. 5. 2020 
od 13:00 hod. 
 
 
 
Podpis:        doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. 
         předsedkyně vědecké rady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis: Langer; Praha, 19. 2. 2020 
Přílohy (k dispozici na odd. vědy):  
Prezenční listina 
Hodnocení výzkumné organizace, sebeevaluační zpráva (Modul 3-5) – protokol o hlasování 
Žádost o inst. Akreditaci HTD – protokol o hlasování 
Žádost o inst. Akreditaci JUD – protokol o hlasování 
 


