HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA
__________________________________________________________________________________
ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY UK HTF V AR 2020/2021
Datum konání:
21. 4. 2021
Místo konání:
hybridní forma (prezenčně HTF UK, distančně MS Forms)
Čas:
13:00 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. 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.
Ostatní (1): ThDr. Marketa Langer, Ph.D. – ved. odd. vědy
Program zasedání:
1. Zahájení. Kontrola zápisu.
2. Habilitační řízení – probíhající
3. Habilitační řízení – zahájení – uchazečka ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
4. Akreditace doktorského studijního programu Raně křesťanská studia
5. Věda a výzkum – hodnocení vědy, program Cooperatio
1. Zahájení. Kontrola zápisu z 2. zasedání vědecké rady v akademickém roce 2019/2020
1.1 Předsedkyně vědecké rady doc. ThDr. K. Veverkové, Th.D. poděkovala členům za konání
druhého zasedání vědecké rady prostřednictvím nástroje per rollam (Jednací řád vědecké
rady UK HTF, čl. 6) při řešení jednotlivých bodů programu a seznámila členy vědecké rady
s usneseními hlasování.
Usnesení: Jednohlasný souhlas se zápisem z hlasováním per rollam (protokol - příloha zápisu).
2. Habilitační řízení – probíhající
Předsedkyně informovala členy o stavu dvou probíhajících habilitačních řízení. Habilitační
komise předaly děkance fakulty stanoviska. Stanoviska habilitačních komisí přednesou na
zasedání vědecké rady fakulty předsedové habilitačních komisí.
3. Habilitační řízení – zahájení – uchazečka ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
3.1 Předsedkyně doc. Veverková informovala členy vědecké rady o zahájení habilitačního řízení.
Uchazečka předložila podklady (materiál rozeslán, habilitační práce byla k dispozici k
nahlédnutí na zasedání vědecké rady).
3.2 Děkanka připravila návrh na ustavení pětičlenné habilitační komise. Představila jednotlivé
osobnosti navržené na jmenování (předsedu a další členy) a předložila ke schválení vědecké
radě fakulty v následujícím složení:
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4.

5.
5.1
5.2

prof. ThDr. Martin Prudký (předseda) – Evangelická teologická fakulta UK
Členové komise:
doc. Petr Sláma, PhD. – Evangelická teologická fakulta UK
doc. ThDr. Sidonie Horňanová, PhD. – Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
prof. Ladislav Tichý, Th.D. – Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc
doc. Maciej Tomal – Uniwersytet Jagielloński v Krakově, Polsko
Členové se v otevřené diskusi nad návrhy nevyjádřili. Děkanka diskusi ukončila. Byli navrženi
a jednohlasně odsouhlaseni skrutátoři: prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., prof. ThLic. PaedDr.
Martin Weis, Th.D. Proběhlo hlasování o jednotlivých navržených členech habilitační komise
(1 – 5).
Usnesení: Vědecká rada souhlasila se složením navržené komise a jejího předsedy. Protokol
o hlasování je přílohou zápisu.
Akreditace doktorského studijního programu Raně křesťanská studia
Předsedkyně informovala členy o stavu připravované akreditace doktorského studijního
programu Raně křesťanská studia. Spis byl aktuálně projednáván akademickým senátem HTF.
Požádala členy o možnost předložení spisu formou mimořádného distančního zasedání,
včetně žádosti členům o možnost hlasování o schválení akreditace prostřednictvím per
rollam.
Vědecká rada souhlasila s návrhem s projednáním bodu na mimořádném zasedání per rollam.
Věda a výzkum – hodnocení vědy, program Cooperatio
Předsedkyně seznámila členy vědecké rady s výsledky hodnocení vědy na HTF UK.
Konstatovala nepříznivý stav hodnocení, ze kterého je nutné vyjít pro další hodnocené pětileté
období (2019 – 2023).
Nově připravovaný institucionální program Cooperatio představila v komplexu příprav a jeho
harmonogramu. Seznámila členy s výsledky jednání teologických fakult a kulatého stolu
organizovaným RUK v problematické oblasti humanitních věd a zařazováním do jednotlivých
vědních oblastí. Fakulta se řídí harmonogramem přípravy programu. Předsedkyně požádala
členy vědecké rady o součinnost při jmenování zástupců HTF do koordinačních rad oblastí
formou mimořádného distančního zasedání, včetně možnosti hlasování o schválení
navržených odborníků prostřednictvím hlasování per rollam.
Vědecká rada souhlasila s návrhem s projednáním bodu na mimořádném zasedání per rollam.

Děkanka poděkovala členů vědecké rady za účast na zasedání a pozvala na 4 zasedání
vědecké rady v akademickém roce 2020/2021, které se koná v souladu s harmonogramem
16. 6. 2021 od 13:00 hod.

Podpis:

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.
předsedkyně vědecké rady

Zápis: Langer; Praha, 21. 4. 2021
Přílohy (k dispozici odd. vědy):
Prezence (odd. vědy)
Usnesení hlasování 2. zasedání VR per rollam (k bodu č. 1.1)
Protokol o hlasování (k bodu č. 3.2)
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