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ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY UK HTF V AR 2021/2022 

Datum a čas konání:  25. 5. 2022 od 13:00 hod. 
Místo konání: UK HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4; 1. patro, místnost H109 
Přítomni (14)  
doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. 
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c. (mult.) 
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. 
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. 
doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. 
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. 
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 
prof. Pavel Ambros, Th.D. 
prof. PhDr. Peter Kónya, Ph.D., Dr.h.c. 
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc 
ThDr. Tomáš Butta, Th.D. 
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 
ThDr. Tomáš Butta, Th.D. 
PhDr. Jiří Beneš 
Omluveni (4) 
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 
prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.  
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. 
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.  
Hosté (2) 
PhDr. Ludmila Muchová, Ph.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 a schválení zápisu z 2. zasedání dne 23. 2. 2022  
3. Akreditace studijních programů  
4. Různé  
5. Habilitační řízení  

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

a představila program zasedání. Požádala členy vědecké rady o případné návrhy ke 
změně programu zasedání. Nebyly vzneseny pozměňovací návrhy. 
Usnesení: Vědecká rada schválila změnu programu zasedání. 

2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání dne 23. 2. 2022 
Kontrola a schválení zápisu – předsedkyně vědecké rady požádala členy vědecké rady   
o kontrolu a schválení zápisu z 2. zasedání vědecké rady ze dne 23. 2. 2022. K zápisu nebyly 
vzneseny připomínky. 
Usnesení: Vědecká rada jednohlasně schválila zápis z druhého zasedání. 

3. Akreditace studijních programů 
3.1 Proděkan pro studium a koordinátor akreditací doc. J. Vogel seznámil členy vědecké rady 

s obsahy předložených návrhů tří akreditací studijních programů. Programy byly členům 
rozeslány, včetně předkládacích zpráv. Současně představil jejich garanty.  

3.2 Předsedkyně otevřela diskusi o navrhovaných programech a jejich garantech. Z pléna 
nezazněla žádná otázka a připomínka. Byla ukončena všeobecná rozprava. Předsedkyně 
navrhla hlasovat o jednotlivých akreditacích (aklamací): 
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3.2.1 Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání,  
Bc. program 

   Z 18 členů vědecké rady bylo   14 členů přítomných,  
pro návrh hlasovalo    13 členů,  
byli proti    0 členů,  
neplatný / nehlasoval.   1 člen. 
Usnesení: Návrh akreditace bakalářského studijního programu Náboženství  
a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání byl schválen. 

3.2.2 Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy 
Navazující mgr. program 

   Z 18 členů vědecké rady bylo   14 členů přítomných,  
pro návrh hlasovalo    13 členů,  
byli proti    0 členů,  
neplatný / nehlasoval.   1 člen. 
Usnesení: Návrh akreditace navazujícího mgr. studijního programu Učitelství 
náboženství a základů společenských věd pro střední školy byl schválen. 

3.2.3 Religionistika 
Navazující mgr. program 

 Z 18 členů vědecké rady bylo   14 členů přítomných,  
pro návrh hlasovalo    14 členů,  
byli proti    0 členů,  
neplatný / nehlasoval.   0 členů. 
Usnesení: Návrh akreditace navazujícího mgr. studijního programu Religionistika 
byl jednohlasně schválen. 

3.3 Předsedkyně dále prohlásila schůzi vědecké rady za neveřejnou a vyzvala přítomné  
k tajnému hlasování o garantech navržených akreditací.  
Skrutátory byli navrženi a zvoleni: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., prof. ThLic. PaedDr. 
Martin Weis, Th.D. 
3.3.1 Docent ThDr. Jiří Vogel, Th.D. – navržený garantem Bc. programu Náboženství  

a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání 
Výsledky tajného hlasování:  

   Z 18 členů vědecké rady bylo   14 členů přítomných,  
pro návrh hlasovalo    13 členů,  
byli proti    0 členů,  
neplatný / nehlasoval.   1 člen. 
Usnesení: Návrh na garanta doc. ThDr. Jiřího Vogela, Th.D., akreditace 
bakalářského studijního programu Náboženství a základy společenských věd se 
zaměřením na vzdělávání, byl schválen. 

3.3.2 Docent ThDr. Jiří Vogel, Th.D. – navržený garant navazujícího magisterského 
studijního programu Učitelství náboženství a základů společenských věd pro 
střední školy Výsledky tajného hlasování:  

   Z 18 členů vědecké rady bylo   14 členů přítomných,  
pro návrh hlasovalo    13 členů,  
byli proti    0 členů,  
neplatný / nehlasoval.   1 člen. 
Usnesení: Návrh na garanta doc. ThDr. Jiřího Vogela, Th.D., akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství náboženství a základů 
společenských věd pro střední školy, byl schválen. 

3.3.3 Docent PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. – navržený garant navazujícího 
magisterského studijního programu Religionistika  
Výsledky tajného hlasování:  
z 18 členů vědecké rady bylo   14 členů přítomných,  
pro návrh hlasovalo    14 členů,  
byli proti    0 členů,  



HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA 

__________________________________________________________________________________ 

Stránka 3 z 4 

 

neplatný / nehlasoval   0 členů. 
Usnesení: Návrh na garanta doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška, Ph.D., akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Religionistika, byl jednohlasně 
schválen. 

4.  Různé 
4.1 Schválení odborníka pro Státní závěrečné zkoušky UT. Proděkan pro studium doc. J. Vogel 

požádal doc. Janošovou k představení navrženého odborníka do SZZ, která zdůvodnila 
žádost pro tento akademický rok. Předsedkyně upozornila, že v uvedeném případě lze 
odborníka schválit pouze pro Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia. Proděkan 
Vogel doplnil, že z hlediska předpisů UK, nelze aktuálně odborníka schválit pro navazující 
magisterský studijní program.  

 Usnesení: Paní Mgr. Daniela Nováková, navržená do státnicové komise Učitelství v oblasti 
dílčí státní zkoušky „Pedagogika“, byla jednohlasně schválena jako odborník a člen SZZ 
komise pro Bc. program.  

4.2 Projednán předložený harmonogramu zasedání v akademickém roce 2022/23. Byl vzat 
na vědomí bez připomínek (viz Příloha). 

5. Habilitační řízení 
5.1 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 PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravené, Ph.D., 
Th.D., odborné asistentky / akademické pracovnice Katedry praktické teologie HTF UK. 
Habilitační řízení bylo zahájeno v oboru Teologie dne 7. 7. 2021. 

5.2 Název habilitační přednášky: Teologie dětí – obor, který vznikl ve spolupráci s dětmi. 
5.3 K tomuto habilitačnímu řízení byla děkankou fakulty jmenována komise ve složení: 

Předseda:  prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c. (mult.) – HTF UK   
Členové:  prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D., LL.M., Dr.h.c. – HTF UK 
  prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, SR 

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – UMB Pedagogická fakulta, Banská Bystrica, 
SR 

  doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. – TF JU v Českých Budějovicích  
Předsedkyně udělila slovo předsedovi habilitační komise prof. J. B. láškovi, 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 
před vědeckou radu.  Habilitační komise stanovila tři oponenty ve složení: 
1.  prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (Univerzita Karlova) 
2.  doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. (Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích) 
3.  doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA (Univerzita Pardubice)  

5.4 Uchazečka byla požádána, aby přednesla habilitační přednášku.  
5.5 Po vyslechnutí návrhu habilitační komise vyzvala předsedkyně předsedu habilitační komise 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. Posudky, otázky k uchazečce a závěry svých posudků vědecké radě 
přednesly: prof. R. Wildová a doc. L. Muchová. Oponentní posudek doc. Sládka představil prof. 
Lášek. 

5.6 Následně předsedkyně požádala uchazečku, aby představila svoji habilitační práci se zaujetím 
stanovisek k předneseným posudkům a dotazům oponentů. Uchazečka se podrobně vyjádřila  
k jednotlivým připomínkám a dotazům. Podrobný výklad problematiky a vysvětlení podala 
k posudkům doc. Muchové a doc. Sládka.  

5.7 Ve všeobecné rozpravě ke zprávě habilitační komise – k přednášce a osobě uchazečky – vystoupil 
prof. P. Ambros s otázkami (3x). Uchazečka na otázky odpověděla a do vzniklé diskuse se zapojila 
přítomná oponentka doc. Muchová. Všechny otázky byly zodpovězeny, proti odpovědím nebyla 
vznesena námitka. 
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5.8 Děkanka ukončila všeobecnou rozpravu, prohlásila schůzi vědecké rady za neveřejnou a vyzvala 
přítomné k tajnému hlasování.  
Navržení a zvolení skrutátoři: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, 
Th.D. 
Poté byly vyhlášeny výsledky tajného hlasování:  
z 18 členů vědecké rady bylo   14 členů přítomných,  
pro návrh hlasovalo    14 členů,  
byli proti    0 členů,  
neplatný hlas.    0 členů. 
(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 PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravené, Ph.D., Th.D. byla jmenována 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.  
  
Předsedkyně poděkovala všem přítomným členům vědecké rady za účast, uzavřela jednání  
a ukončila zasedání. 

První zasedání vědecké rady v akademickém roce 2022/2023 se koná dne 19. 10. 2022 od 
13:00 hod. 
 
 
 
 
Podpis:        doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. 
         předsedkyně vědecké rady 
 
 
 
Zápis: Langer; Praha, 25. 5. 2022 
Přílohy (k dispozici na odd. vědy):  
Prezenční listina 
Harmonogram zasedání v ak. roce 2022/23 
Protokol o tajném hlasování (3x) 


