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ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY UK HTF V AR 2017/2018 

Datum konání:  21. 2. 2018 

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

Čas:   13,00 hod – 15,30 hod 

Program zasedání:      

1. Schválení zápisu z 1. mimořádného zasedání VR v AR 2017/2018 
2. Akreditace studijních programů 
3. Různé 

 

Přítomni (12):  

doc. ThDr. K. Veverková, Th.D. – předsedkyně 

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.  

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.  

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.h.c.  

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.  

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.   

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.  

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.  

ThDr. Tomáš Butta, Th.D. 

PhDr. Jiří Beneš  

prof. ThLic. PaedDr. M. Weis, Th.D.  

prof. PhDr. Beata Krahulcová, CSc.  

 

Omluveni (5): 

prof. Pavel Ambros, Th.D.  

prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.  

doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. 

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.  

Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 

Hosté (2): doc. Miroslava Váňová, CSc. – garant programu; Mgr. Antonín Šedivý – administrace 

akreditací 

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

 

1) Zahájení. 

1. 1 Úvodní slovo předsedkyně vědecké rady doc. ThDr. K. Veverkové, Th.D.  

1. 2 VR schválila program jednání. 

1. 3 VR schválila zápis z posledního zasedání – 31. 1. 2018.  

 

2) Předsedkyně VR informovala o návrhu akreditace studijního bakalářského a navazujícího 

magisterského studijního programu Filosofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dále 

Filosofie), v rámci institucionální akreditace pro danou oblast v prezenční formě studia. HTF stála 
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před rozhodnutím nutné změny garanta. Po zvážení byl požádán koordinátorem pro akreditace 

docent Pavlík, který stojí badatelsky na pomezí teologie a filosofie. 

Koordinátor pro akreditační proces HTF doc. Vogel blíže uvedl problematiku akreditaci Filosofie, 

kterou připravil navržený garant doc. Pavlík. Představil návrh akreditace ve smyslu předkládací 

zprávy a zaměřil se na tři hlavní důrazy: 1) kontinuita, 2) jedinečnost, 3) snížit přiměřeně množství 

přednášek, zvýšit samostudium, upravit počet kreditů v poměru 4:3 – o ¼ snížení hodin výuky 

a zvýšení kreditů. K akreditačnímu spisu se vyjádřil garant stávajícího studijního oboru filozofie 

profesor Liguš, označil nově připravenou akreditaci za modifikovanou a aktuální.  

Vědecká rada vyjádřila jednohlasně kladné stanovisko k navržené akreditaci. 

Hlasování o návrhu na jmenování garanta programu bakalářský studijní program Filosofie v kontextu 

židovské a křesťanské tradice – doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.  

Přítomno: 12 

Omluveno: 5 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh schválen jednohlasně. 

 

Hlasování o návrhu na jmenování garanta programu navazující magisterský studijní program 

Filosofie v kontextu židovské a křesťanské tradice – doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.  

Přítomno: 12 

Omluveno: 5 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh schválen jednohlasně. 

 

2.1 Předsedkyně doc. Veverková krátce uvedla návrh akreditace studijního bakalářského 

a navazujícího magisterského studijního programu Náboženství, filozofie, etika a základy 

společenských věd se zaměřením na vzdělávání v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo 

oblast vzdělávání (dále U) v prezenční formě studia. Přivítala na zasedání stávajícího garanta – paní 

doc. Váňovou, která předala přípravu nové akreditace navrženému novému garantovi doc. Vogelovi. 

Koncepci nové akreditace bakalářského studijního programu Náboženství, filozofie, etika a základy 

společenských věd a navazujícího magisterského studia Učitelství náboženství, filozofie, etiky 

a základů společenských věd pro střední školy představil doc. Vogel. Uvedl problematiku garanta, 

v souvislosti s tím upřesnil podmínky akreditace. Ve struktuře jsou obsaženy rámcové požadavky 

MŠMT. Předsedkyně doc. Veverková otevřela diskusi nad návrhem akreditace, ve které vystoupil 

prof. Kučera. Vyjádřil se k praxi na HTF, zdůraznil kázeň a systematičnost oboru na HTF. Absolventi 

jsou schopni učit obor na SŠ a jsou schopni samostatně učit jak náboženskou, tak etickou výchovu… 

Profil studenta je soustředěn na společenskou objednávku a je dán křesťanským hodnotovým 

systémem.  

Vědecká rada vyjádřila jednohlasně kladné stanovisko k navržené akreditaci. 

 

Hlasování o návrhu na jmenování garanta Náboženství, filozofie, etika a základy společenských věd 

se zaměřením na vzdělávání - bakalářský studijní program, navrhovaný garant: doc. ThDr. Jiří Vogel, 

Th.D. 
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Přítomno: 12 

Omluveno: 5 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh schválen jednohlasně. 

 

Hlasování o návrhu na jmenování garanta Učitelství náboženství, filozofie, etiky a základů 

společenských věd pro střední školy - navazující magisterský studijní program, navrhovaný garant: 

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. 

Přítomno: 12 

Omluveno: 5 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh schválen jednohlasně. 

 

3. Doc. Veverková uvedla další bod programu. Informovala vědeckou radu o snaze vedení Univerzity 

Karlovy integrovat studijní programy. Týká se tří studijních programů: Filosofie, Sociální a charitativní 

práce, Religionistika. Předsedkyně požádala o názor VR k této skutečnosti poradním hlasem. Jedná 

se o první fázi, která se týká více humanitních věd. V diskusi prof. Čornej zdůraznil snahy 

v devadesátých letech o integraci filosofie a sociologie. Tyto snahy nesplnily očekávání, prof. Čornej 

se vyslovil proti integraci. Vědecká rada doporučila zdrženlivý postoj.  

3.1 Docentka Váňová požádala předsedkyni VR ze zdravotních důvodů o uvolnění z členství, bylo 

projednáno dne 19. 2. 2018 na akademickém senátu se souhlasným stanoviskem AS HTF. Vědecká 

rada vzala informaci na vědomí.  

3.2 Řízení -  sociální pedagogika. Národní akreditační úřad (NAÚ) učinil rozhodnutí o omezení 

akreditace. UK se proti rozhodnutí odvolá z věcných a procesních důvodů. Z rozhodnutí je zřejmé, 

že hodnotící komise NAÚ si je vědoma personálních problémů, přesto však kladně hodnotí pozitivní 

změny, které byly během tří let provedeny – její doporučení je obor neomezovat a sledovat 

personální vývoj. Zpravodajové NAÚ se vyjádřili kriticky a nepodpořili stanovisko hodnotící komise. 

Na úrovni fakulty byly učiněny všechny možné kroky k informování uchazečů. 

 

Třetí zasedání vědecké rady v akademickém roce 2017/2018 bylo po projednání vědeckou radou 

určeno na 14. 3. 2018. 

 

 

 

 

Podpis:        doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

         předsedkyně vědecké rady 

 
 
 
Zápis:  M. Langer; V Praze dne 21. 2. 2018; Přílohy: Prezenční listina 


