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ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY UK HTF V AR 2021/2022 

Datum a čas konání:  23. 2. 2022 od 13,00 hod. 
Místo konání: UK HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4; 1. patro, místnost H109 
Přítomni (13)  
doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. 
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c. (mult.) 
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. 
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. 
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.  
doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. 
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. 
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 
ThDr. Tomáš Butta, Th.D. 
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. 

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 
ThDr. Tomáš Butta, Th.D. 
PhDr. Jiří Beneš 
Omluveni (5) 
prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.  
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 
prof. Pavel Ambros, Th.D. 
prof. PhDr. Peter Kónya, Ph.D., Dr.h.c. 
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 
Hosté (5) 
ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. 
prof. Martin Prudký, Th.D. 
doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. 
PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Ph.D., Th.D. 
Ostatní (2): ThDr. Marketa Langer, Bc. Jan Drážek 
 
Program zasedání: 
1. Zahájení, schválení programu zasedání 
2. Kontrola zápisu (schválení), Usnesení PER ROLLAM (K. Veverková) 
3. Ph.D. studium – akademický rok 2020/2021 (J. B. Lášek) 
4. Habilitační řízení – ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. (M. Prudký – předseda hab. komise) 
5. Různé  

 
1. Zahájení – schválení programu zasedání 
1.1 Úvodní slovo přednesla předsedkyně vědecké rady doc. ThDr. K. Veverkové, Th.D.  

a představila program zasedání. Konstatovala, že všichni členové vědecké rady obdrželi 
elektronicky materiály. 
1.2 Požádala členy vědecké rady o změnu v programu zasedání: přeložit původní bod 5 
Různé za bod č. 3. Důvodem bylo projednávání bodu č. 4 a nutná časová flexibilita. 
Usnesení: Vědecká rada schválila změnu programu zasedání. 

2. Kontrola zápisu (schválení), Usnesení PER ROLLAM (K. Veverková) 
2.1 Kontrola a schválení zápisu – předsedkyně vědecké rady požádala členy vědecké rady   

o kontrolu a schválení zápisu z 1. zasedání vědecké rady ze dne 20. 10. 2021. K zápisu nebyly 
vzneseny připomínky. 
Usnesení: Vědecká rada jednohlasně schválila zápis ze zasedání. 

3. Ph.D. studium – akademický rok 2020/2021 (J. B. Lášek) 
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3.1 Proděkan pro vědu prof. Lášek seznámil členy vědecké rady se souhrnem a statistikou 
doktorského studia za akademický rok 2020/21. V rámci doby narušeného studia 
doktorandi plnili povinnosti spojené s plněním Individuálních studijních plánů. K diskusi 
se nikdo z členů vědecké rady nepřihlásil. 
Usnesení: Vědecká rada odsouhlasila předložený materiál. 

4. Habilitační řízení – ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. (M. Prudký – předseda hab. 
komise) 
4.1 Na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, ve smyslu § 72 o habilitačním řízení 
bylo na pořad jednání zasedání vědecké rady zařazeno  habilitační řízení ThDr. Pavly 
Damohorské, Th.D., odborné asistentky Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK. Habilitační 
řízení bylo zahájeno v oboru Teologie dne 19. 1. 2021. 

4.2 Název habilitační přednášky: ŽIDOVSKÁ BOHOSLUŽBA JAKO HISTORICKÝ  
A SOCIOLOGICKÝ FENOMÉN. 

4.3 K tomuto habilitačnímu řízení byla děkankou fakulty jmenována komise ve složení: 
Předseda:  prof. ThDr. Martin Prudký (Univerzita Karlova / Evangelická teologická 

fakulta) 
Členové:  prof. Ladislav Tichý, Th.D. (Univerzita Palackého / Cyrilometodějská 

teologická fakulta) 
doc. Petr Sláma, PhD. (Univerzita Karlova / Evangelická teologická fakulta) 
doc. ThDr. Sidonie Horňanová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě 
/ Evanjelická bohoslovecká fakulta) 
doc. Maciej Tomal (Jagellonská univerzita v Krakově / Institut judaistiky) 

Předsedkyně udělila slovo předsedovi habilitační komise prof. ThDr. Martinu Prudkému, 
aby přednesl návrh habilitační komise a jeho odůvodnění. Předseda habilitační komise 
seznámil vědeckou radu s průběhem habilitačního řízení a se stanoviskem habilitační 
komise. Shrnul závěry a doporučení komise a konstatoval, že byly splněny potřebné 
předpoklady k postoupení habilitačního řízení na vědeckou radu.  Habilitační komise 
stanovila tři oponenty ve složení: 
1. doc. Dr. Marek Baraniak (Varšavská univerzita / Fakulta orientálních studií, Polská 

republika) 
2. doc. PhDr. Mária Mičaninová CSc. (Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košicích, 

Slovenská republika) 
3. doc. ThDr. Tomáš Novotný (Ostravská univerzita / Filozofická fakulta) 

4.4 Po vyslechnutí návrhu habilitační komise vyzvala předsedkyně proděkana pro vědu prof. 
Láška o seznámení přítomných s oponentními posudky na habilitační práci.  
Konstatoval, že všichni oponenti vyjádřili uchazečce ve svých posudcích podporu 
a doporučili její jmenování docentkou pro obor Teologie.  

4.5 Poté byla požádána uchazečka, aby přednesla habilitační přednášku. Poté ji předsedkyně 
požádala, aby zaujala stanovisko k předneseným posudkům a dotazům oponentů. 
Uchazečka se podrobně vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Detailnější 
vysvětlení podala k posudku doc. Novotného.  

4.6 Ve všeobecné rozpravě ke zprávě habilitační komise – k přednášce a osobě uchazečky – 
vystoupili členové vědecké rady: doc. B. Nosek a Dr. J. Beneš. 

4.7 Uchazečka reagovala na diskusi. Všechny otázky byly zodpovězeny, proti odpovědím 
nebyla vznesena námitka. 

4.8 Děkanka ukončila všeobecnou rozpravu, prohlásila schůzi vědecké rady za neveřejnou 
a vyzvala přítomné k tajnému hlasování.  
Skrutátoři: doc. PhDr. Pavel Boček, CSc., prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 
Poté byly vyhlášeny výsledky tajného hlasování:  
z 18 členů vědecké rady bylo   13 členů přítomných,  
pro návrh hlasovalo    13 členů,  
byli proti    0 členů,  
neplatný hlas.    0 členů. 
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(Protokol o tajném hlasování je přílohou zápisu.) 
Usnesení: Děkanka oznámila uchazečce kladný výsledek tajného hlasování členů vědecké rady 
Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Vědecká rada se usnesla na návrhu, aby 
paní ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. byla jmenován docentkou pro obor Teologie dle I. 
Úplného znění Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze 
dne 14. prosince 2016, část I., čl. 3 bod 8.  Návrh bude postoupen rektorce Univerzity Karlovy. 
Uchazečka byla o dalším postupu poučena.   
5. Různé 

5.1 Předsedkyně informovala členy vědecké rady o prodloužení akreditace Sociální  
a charitativní práce o jeden rok do května 2024. V souvislosti s prodloužením poděkovala 
paní prof. Wildové, pod jejímž vedením k prodloužení došlo. 

5.2 Program COOPERATIO – Vědecká rada byla doc. Veverkovou informována o stavu plnění 
harmonogramu přípravy nového programu. V souladu s harmonogramem koordinátoři 
obou vědních oblastí členům vědecké rady předložili dokumenty projednané jednotlivými 
radami a požádali o jejich schválení. Předložené materiály vychází z Hodnocení vědy  
a výzkumu na HTF, které se přihlásilo ke dvou vědním oblastem: Teologie a Sociologie  
a aplikované sociální vědy. Předsedkyně požádala přítomného koordinátora oblasti 
Teologie o podrobnější seznámení s průběhem přípravy vědní oblasti. Profesor Prudký 
shrnul postup v přípravě ve spolupráci s dalšími účastníky na UK, konstatoval, že program 
má charakter institucionální a nesoutěžní. Zastřešuje, co se se na jednotlivých fakultách 
pěstuje. 
5.2.1 Do diskuse členové vědecké rady nevstoupili a předsedkyně vyzvala k hlasování  

o jednotlivých návrzích. 
5.2.1.1 Hlasování k PLÁNU ROZVOJE VÝZKUMNÉ OBLASTI TEOLOGIE  

A RELIGIONISTIKA: 
 z 18 členů vědecké rady bylo   13 členů přítomných,  

pro návrh hlasovalo    13  
byli proti    0  
neplatný hlas.    0  

5.2.1.2 Hlasování k PLÁNU ROZVOJE VÝZKUMNÉ OBLASTI SOCIOLOGIE  
A APLIKOVANÉ SOCIÁLNÍ VĚDY: 

 z 18 členů vědecké rady bylo   13 členů přítomných,  
pro návrh hlasovalo    13  
byli proti    0  
neplatný hlas.    0  
 

Předsedkyně poděkovala všem přítomným členům vědecké rady za účast, uzavřela jednání  
a ukončila zasedání. 

Třetí zasedání vědecké rady v akademickém roce 2021/2022 se koná dne 25. 5. 2022 od 13:00 
hod. 
 
 
 
 
Podpis:        doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. 
         předsedkyně vědecké rady 
 
 
Zápis: Langer; Praha, 23. 2. 2022 
Přílohy (k dispozici na odd. vědy):  
Prezenční listina 
Usnesení PER ROLLAM 
Protokol o tajném hlasování 


