
ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ OBOROVÉ RADY V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022 

STUDIJNÍ PROGRAM TEOLOGIE/OBOR HUSITSKÁ TEOLOGIE 

ZE DNE 20. 10. 2021 

 

Místo, čas: HTF UK, Pacovská 350/4, 4. patro, místnost H401 

Přítomni (8):  

prof. ThDr. J. B. Lášek, Dr.h.c. – předseda OR 

doc. ThDr. K. Veverková, Th.D. 

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. 

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.  

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.  

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. 

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

Omluveni (1) 

ThDr. Jan Hradil, Th.D. 

Hosté / Ostatní (2): 

Bc. Jan Drážek (odd. vědy) 

ThDr. M. Langer, Ph.D. (vedoucí oddělení) 

Program zasedání: 

1. Úvod – schválení zápisu z třetího zasedání OR ze dne 12. 5. 2021 (J. B. Lášek) 
2. 1. ročník – schválení školitelů (J. B. Lášek) 
3. Hodnocení ISP – projednání a schválení hodnocení ISP jednotlivých studentů (školitelé, OR) 
4. Žádosti doktorandů oborové radě (OR) 
5. Různé  

1. Úvod – schválení zápisu z třetího zasedání OR ze dne 12. 5. 2021 (J. B. Lášek) 

1.1 Předseda OR profesor J. B. Lášek přivítal přítomné členy. 

1.2 Zápis z 3. zasedání oborové rady dne 12. 5. 2021 byl projednán bez připomínek (viz 

Příloha č. 2). 

Hlasování: (Přítomni: 8, Pro: 8, Proti: 0, zdržel(a) se: 0). 

Usnesení: Zápis byl OR jednohlasně schválen. 

2. 1. ročník – schválení školitelů (J. B. Lášek) 

2.1 Předseda informoval členy oborové rady o zapsaných studentech do 1. ročníku Ph.D. 

programu. Oborová rada na základě předložených projektů projednala návrh na školitele. 

Návrhy budou předány děkanovi fakulty. 

Hlasování: (Přítomni: 8, Pro: 8, Proti: 0, zdržel(a) se: 0). 

Usnesení: Návrhy na školitele jednotlivých studentů 1. ročníku byly jednohlasně 

schváleny (viz Příloha č. 3). 

3.  Hodnocení ISP – projednání a schválení hodnocení ISP jednotlivých studentů (školitelé, 

OR) 

3.1 Oborová rada projednala a vydala stanoviska k hodnocení Individuálních studijních 

plánů, které podali jednotliví doktorandi za akademický rok 2020/21. Závěry hodnocení 

jsou obsažena v příloze č. 4) tohoto zápisu. 

 

 



4. Žádosti doktorandů oborové radě (OR) 

4. 1 Oborová rada projednala podané žádosti doktorandů. Stanoviska oborové rady jsou 

obsažena v Příloze č. 5 tohoto zápisu. 

4. Různé  

5.1 Předseda poděkoval členům oborové rady za účast na zasedání, pozval je na 2. zasedání 

oborové rady v AR 2021/2022, které se bude konat dne 15. 12. 2021 a zasedání ukončil.  

 

 

 

 

 

..................................................................................... 

 

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c. (mult.) 

předseda oborové rady 

 

 

Praha, 20. 10. 2021 

Zápis: Langer 

Přílohy (web HTF – přílohy k zápisu jsou k dispozici na odd. vědy) 

1) Prezenční listina 

2) Zápis z 3. zasedání OR 12. 5. 2021 

3) 1. ročník – zapsaní studenti do akademického roku 2021/22 – schválení školitelů  

4) Hodnocení ISP za AR 2020/21 

5) Žádosti doktorandů oborové radě 

 



Student forma studia ročník téma disertační práce navrhovaný školitel Stanovisko oborové rady

ThDr. Miloš David prezenční 1 Duchovní cesty koptského křesťanství po Chalkedonu doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Oborová posoudila a projednala navrhovaného 

školitele. Navrhuje děkanovi fakulty jmenovat 

školitelem doc. ThDr. Václava Venturu, Th.D.

PhDr. Jana Jičínská, Ph.D. prezenční 1 Poslání misie v současné společnosti prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

Oborová posoudila a projednala navrhovaného 

školitele. Navrhuje děkanovi fakulty jmenovat 

školitelem prof. ThDr. Jána Liguše, Ph.D.

Mgr. Kristina Mikhalek prezenční 1
Západní a východní křesťanství v pojetí Antonije Vasiljeviče 

Florovského
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.,(mult.)

Oborová posoudila a projednala navrhovaného 

školitele. Navrhuje děkanovi fakulty jmenovat 

školitelem prof. ThDr. J. B. Láška. Proběhl návrh na 

vhodnost případného konzultanta.

MgA. Marko Milanovič kombinovaná 1
Současná Bosna a Hercegovina mezi křesťanstvím a islámem. Pokus o 

model pro budoucnost.
bez návrhu

Oborová posoudila a projednala navrhovaného 

školitele. Navrhuje děkanovi fakulty jmenovat 

školitelem prof. ThDr. J. B. Láška.

Mgr. Jan Sušer prezenční 1
Náboženské postoje čsl. svobodných zednářů, zejména v období 

první Československé republiky.
prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

Oborová posoudila a projednala navrhovaného 

školitele. Navrhuje děkanovi fakulty jmenovat 

školitelem prof. C. V. Pospíšila, Th.D.

Studenti Ph.D. 1. ročník 2021/2022 – schválení navržených školitelů



školitel Student forma studia ročník téma dis. práce
návrh 

školitele
Slovní hodnocení školitele návrh OR

Gebelt J. doc. Vytlačilová Magdalena prezenční 2
Od autority historického Ježíše k autoritě knihy: příspěvek k jednotě 

čtvrtého evangelia
A

V akademickém roce 2020-21 splnila ThDr. Magdalena Vytlačilová všechny povinnosti dle ISP, tj. 

absolvovala předměty Příprava disertační práce I a II a Doktorandský disertační seminář I a II. 

Doktorandka v průběhu prvního roku studia pracovala na své disertační práci v souladu s ISP. 

Věnovala se zejména následujícím problémům: analytické termíny a význam teorie, řecko-římské 

životopisy, antická kompoziční praxe, synoptický problém. Dílčí výsledky svého bádání 

publikovala doktorandka v odborných časopisech. V ročním hodnocení je třeba vyzvednout 

především badatelskou a publikační činnost doktorandky, která dalece přesahuje standardní 

požadavky na vědeckou činnost doktoranda. Doktorandka publikovala v přímé souvislosti s prací 

na disertaci dvě odborné studie (z toho jednu v periodiku Studia theologica zahrnutém v řadě 

světových odborných databází) a dále publikovala či odeslala k publikování celkem 7 odborných 

recenzí. Společně jsme s ThDr. Magdalenou Vytlačilovou v roce 2021 podali grantový projekt 

GAČR.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Studentka splnila požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ. A

Gebelt J. doc. Hron Jan prezenční 6
Náboženský turismus jako fenomén post-sekulární religiozity a jeho 

teologické uchopení
C

Mgr. Jana Hrona znám z bakalářského a magisterského studia jako svědomitého a pracovitého 

studenta. Roli jeho školitele jsem přijal počátkem roku 2021 na základě návrhu Oborové rady 

doktorského studia programu „Husitská teologie“. Po prostudování odevzdaných kapitol 

doktorské disertace, jsme se s doktorandem dohodli na způsobu, jímž je třeba dále postupovat 

při práci na textu a také na časovém harmonogramu konzultací a odevzdání kapitol. Z těchto 

důvodů jsem Oborové radě doktorského studia v únoru roku 2021 doporučil pokračování 

doktorandova studia. Po několika měsících mě však doktorand seznámil se svými pochybnostmi o 

smysluplnosti pokračování v doktorském studiu. Dohodli jsme se na tom, že si doktorand nechá 

čas na rozmyšlenou a rozhodne se v srpnu, zda chce ve studiu dále pokračovat. Navzdory tomu, 

že jsem se Jana Hrona snažil motivovat k dokončení rozepsané práce, v září 2021 mě seznámil se 

svým rozhodnutím doktorského studia na UK HTF zanechat. (pozn.zanechání studia k 

11.10.2021)

Zanechání studia k 1. 10. 2021.

Hatina T. prof. Davídková Lucie prezenční 7 Remembrances of the Last Supper as Early Christian Identity Constructs

Mgr. Davídková, evaluation: On Maternity Leave

• Mrs. Davidkova has been on maternity leave so there was no progress as far as I am aware

• She has recently had a second child.

• She did not pass her recent State Exam, but would like re-write it in the new year (2022)

• I have recently signed her application for an extension

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Studentka splnila požadavky doktorského 

studia dle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod b) 

nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu.

---

The subject-area board (of a doctoral programme of study) agrees with the 

conclusions of the supervisor. The student met the fulfill study requirements of 

doctoral studies according to the approved individual curriculum in accordance with 

the fifth full text of the Code of Study and Examination of Charles University, Part III., 

Article 10, paragraph 8, point b) did not fulfill certain obligations the individual 

curriculum.  HODNOCENÍ B

Hatina T. prof. Krynský Lukáš prezenční 3
The Social Memory and Mythmaking Theory Applied on Special Lukan 

Material
A

Mgr. Krynsky, evaluation: A

Mr. Krysnky has progressed in the following areas:

• He has been disciplined in his research and is ready to start writing his first chapter on common 

methodological approaches to the interpretation of the Infancy accounts in the Gospels. We 

have spent considerable time organizing his data in preparation for the rest of the thesis.

• He has started to engage the underlying hermeneutics and its constituent methods in 

preparation for this second chapter. Specifically, is currently engaged in reading and assessing 

the value of Social Memory theory as a guiding hermeneutic for his research vis-à-vis competing 

and more traditional approaches.

• He is developing the structural portion of his thesis, particularly the first two chapters and their 

function in the rest of the thesis.

• He has successfully completed the first Theology exam

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán.

---

The subject-area board (of a doctoral programme of study) agrees with the 

conclusions of the supervisor. The student met the fulfill study requirements of 

doctoral studies according to the approved individual curriculum in accordance with 

the fifth full text of the Code of Study and Examination of Charles University, Part III., 

Article 10, paragraph 8, point a) fulfilled the individual curriculum. HODNOCENÍ A

Hodnocení ISP za AR 2019 / 2020



Hatina T. prof. Schejbal Michal kombinovaná 3

Jaké bude znamení tvého příchodu?: Synoptický záznam promluvy na 

Olivové hoře v perspektivě literárního kriticismu a konceptů sociální 

paměti.

B

  ThDr. Schejbal evaluation: B

Mr Schejbal has progressed in the following areas:

• He has been engaged in reading the assigned material. Some of his evaluations have been 

discussed with the aim of their function in the opening chapter.

• He has been gathering data on prior research on the Olivet discourse narratives, focussing on 

methodological approaches

• He has been advised to start thinking about offering a paper at EABS for next summer

• He has started studying German so he could access the scholarly literature in his area

• He is engaged in reading about hermeneutics and philosophy of progress as a foundation to his 

exegetical work

• he has re-worked the aim of his thesis from a focus on Mark’s Gospel alone to viewing it 

alongside with Matthew and Luke’s Gospels as conversation partners

• Mr. Schejbal has not been able to advance as much as I had hoped. He has had family and 

personal commitments that interfered with the doctoral work. Nevertheless, he has progressed.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod b) 

nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu.

---

The subject-area board (of a doctoral programme of study) agrees with the 

conclusions of the supervisor. The student met the fulfill study requirements of 

doctoral studies according to the approved individual curriculum in accordance with 

the fifth full text of the Code of Study and Examination of Charles University, Part III., 

Article 10, paragraph 8, point b) did not fulfill certain obligations the individual 

curriculum. HODNOCENÍ B

Lášek J.B. prof. Sedlák Jiří prezenční 4
Církevní právo Církve československé husitské - průvodce studiem 

církevního práva
A

Student splnil všechny povinnosti schváleného Individuálního studijního plánu pro AR 2020/2021 

dle podmínek Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia na HTF UK. Na 

základě schválení změny ISP oborovou radou vykoná doktorskou zkoušku z angličtiny v 

akademickém roce 2021/22. Pravidelně konzultuje přípravu disertační práce.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán.  HODNOCENÍ A

Liguš J. doc Dluhoš Marek prezenční 7
Pojetí démonů, jejich vlivu a boje s nimi v současných křesťanských 

církvích a hnutích
B

Student se školitelem konzultuje přípravu disertační práce, kterou ukládám poskytnout k náhledu 

a předložit oborové radě nejpozději do 30. 4. 2022.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele a uloženými úkoly (disertační práci 

poskytnout k náhledu a předložit oborové radě nejpozději do 30. 4. 2022). Student 

splnil požadavky doktorského studia podle schváleného Individuálního studijního 

plánu v souladu s pátým úplným zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity 

Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod b) nesplnil některé povinnosti podle 

individuálního studijního plánu.   HODNOCENÍ B

Liguš J. doc Matějková Veronika prezenční 7
Teoretické, praktické a výzkumné aspekty katechetické práce s 

dospělými v kontextu Církve československé husitské
B

Studentka aktivně působí na katedře praktické teologie a z jejího závěru hodnocení vyplývá, že 

nemohla z důvodu pandemie Covid-19 bádat v archivech CČSH. Souhlasím s odložením termínu 

odevzdání disertační práce a očekávám její odevzdání do 30. 4. 2022.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele (odložení termínu odevzdání disertační 

práce do 30. 4. 2022). Studentka splnila požadavky doktorského studia dle 

schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným zněním 

Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod b) 

nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu. HODNOCENÍ B

Liguš J. doc Racková Barbora prezenční 5
Možnosti využití hagioterapie v pastoračním poradenství se zvláštním 

zřetelem na pomoc pozůstalým

Hodnocení Individuálního studijního plánu za akademický rok 20/21 v el. databázi není, rok o ní 

nic nevím, aktivity v SIS nezaznamenala. Studentka nemá splněny studijní povinnosti pro 

hodnocený akademický rok.

Oborová rada konstatovala, že studentka nezaložila, nevyplnila a neodevzdala školiteli 

Hodnocení ISP v daném termínu (1. 7. – 30. 9. 2021). Školitel hodnocení převzal 

administrativně a vložil text závěru hodnocení. Oborová rada posoudila plnění 

schváleného ISP studentky a závěry školitele.

Konstatovala: Studentka nesplnila požadavky doktorského studia dle schváleného 

Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným zněním Studijního a 

zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod c)nesplnil povinnosti 

podle individuálního studijního plánu; v takovém případě student nesplnil požadavek 

stanovený tímto řádem a studium bude ukončeno. HODNOCENÍ C

Pavlík J. doc. Pavlík Benjamín prezenční 2 Postava Satana v Órigenově teologii A

  Student splnil všechny studijní povinnosti stanovené v individuálním sudijním plánu na 

akademický rok 2020/2021 a připravil koncept první kapitoly disertační práce. Nad rámec ISP 

publikoval monografii "Věroučné články Církve adventistů sedmého dne - teologická diskuze o 

jejich povaze, úloze a uspořádání v posledních 25 letech". Jeho práci hodnotím jako výbornou, a 

proto podávám návrh hodnocení známkou A. 

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Veverková K. doc Hlaváčová Kateřina prezenční 3 Proměny křesťanské eschatologie esoterismu v konspiračních teoriích A Doktorandka plní studijní povinnosti v souladu s ISP včetně přípravy disertační práce.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Studentka splnila požadavky doktorského 

studia dle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Veverková K. doc Miencil Petr prezenční 4
Studie k dějinám dialogu a konfliktu přírodních věd a teologie se 

zřetelem k dílu J. Keplera, G. Galileiho a I. Newtona
A   Doktorand plní studijní povinnosti v souladu s ISP včetně přípravy disertační práce. 

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Veverková K. doc Miláčková Věra prezenční 4 Pronásledování křesťanů a jejich migrace z ohrožených oblastí A

Doktorandka plní studijní povinnosti v souladu s ISP včetně přípravy disertační práce. Pravidelně 

konzultuje se školitelkou a svým konzultantem. Informuje aktivně a pravidelně o postupu v 

disertaci. Text disertační práce se nyní finalizuje a již nyní je zjevný přínos k problematice migrace 

a křesťanství na Blízkém východě.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Studentka splnila požadavky doktorského 

studia dle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A



Veverková K. doc Müllerová Anna prezenční 5
Vyznání a obrana Táborů Mikuláše Biskupce z Pelhřimova: ohlasy 

táborského vyznání v reformaci 16. století.
A Doktorandka plní studijní povinnosti v souladu s ISP včetně přípravy disertační práce.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Studentka splnila požadavky doktorského 

studia dle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Veverková K. doc Slovakova Victoriya prezenční 4
Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci 

nezávislého Kazachstánu
A

Doktorandka plní studijní povinnosti v souladu s ISP včetně přípravy disertační práce. Text 

disertace je ze 2/3 hotov, probíhá finalizace a dokončuje třetí - poslední část. Z důvodu intenzivní 

práce v projektech a na disertační práci nestihla připravit žádost GAUK. Nicméně podala žádost o 

přesun do akad. roku 21-22.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Studentka splnila požadavky doktorského 

studia dle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Veverková K. doc Macoun Jiří prezenční 2 Typologie Obcí CČSH v letech 1920-1935 na Rakovnicku. A
Doktorand plní podle ISP. Příspěvek na konferenci bude přednesen v akad. roce 21/22 podle 

domluvy se školitelkou.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Veverková K. doc Pavlichenko Zulfiia prezenční 2
Dějiny vzniku a vývoje poutnictví v náboženské kultuře národů 

Kyrgystánu (perspektiva křesťanské teologie)
A

  Doktorandka plní studijní povinnosti v souladu s ISP s výjimkou včetně přípravy disertační práce. 

Vybrané studijní povinnosti - bude plnit v následujících letech. Žádost o přesun byla podána. 

Pracuje na heuristice a konzultuje se zahraničními pracovišti. Z důvodu podání žádosti o přesun 

včas a opodstatněně jsem pro hodnocení A, a to vzhledem k další aktivitám a práci na disertaci. 

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Studentka splnila požadavky doktorského 

studia dle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Vogel J. doc Baudiš Adam prezenční 3 Ozvuky mileniálních koncepcí nacismu v teologii Deutsche Christen A

Doktorand splnil všechny povinnosti podle ISP. Vystoupil na mezinárodní konferenci s 

příspěvkem, který by měl být publikován. Podal dvě žádosti o grant, aktivně se účastní projektu 

SVV a připravil přednášku v anj, kterou bude prezentovat na konferenci 22. listopadu. 

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán.  HODNOCENÍ A

Vogel J. doc Dostál Dominik prezenční 5

Význam antropomorfního pojmu Boží tvář v biblických tradicích 

z hlediska social memory. Teologické důrazy biblických tradic v 

perspektivě fenoménu Boží tváře a jejich komparace s teologií Božího 

jména.

A

  Doktorand v uplynulém akademickém roce absolvoval zahraniční stáž. Poslední dvě povinnosti - 

státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce by měl složit po covidovém odkladu v 

letošním akademickém roce.

  Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Vogel J. doc Franková Johana prezenční 5
Překlad a výklad Ex 20,4 v souvislostech biblické, historické a 

systematické teologie
A

Doktorandka v uplynulém akademickém roce publikovala jednu odbornou studii a jednu recenzi. 

Účastnila se projektu SVV a připravila přednášku v anj, kterou bude prezentovat na konferenci 

22. listopadu. Poslední povinnost - obhajobu disertační práce by měl složit po covidovém 

odkladu v letošním akademickém roce.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Studentka splnila požadavky doktorského 

studia dle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Vogel J. doc Pavlík Martin prezenční 4
Teologie D. Bonhoeffera období Finkenwalde (1935 - 1937) a její vztah k 

myšlenkám tzv. vězeňské teologie
A

Doktorand postupuje podle ISP a v uplynulém akademickém roce absolvoval doktorskou zkoušku 

z Husitské teologie I. a z řečtiny a byla mu uznána zahraniční stáž. Účastní se projektu SVV a 

připravil přednášku v anj, kterou bude prezentovat na konferenci 22. listopadu. Všechny zbylé 

povinnosti včetně státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce by měl splnit v letošním 

akademickém roce.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Vogel J. doc Sedlák Filip prezenční 5 Svoboda svědomí - stěžejní zásada husitské teologie A

Doktorand v uplynulém akademickém roce publikovala dvě odborné studie a složil státní 

doktorskou zkoušku. Účastnil se projektu SVV a připravil přednášku v anj, kterou bude 

prezentovat na konferenci 22. listopadu. Poslední povinnost - obhajobu disertační práce by měl 

složit po covidovém odkladu v letošním akademickém roce.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Vogel J. doc Timingeriu Filip prezenční 2 Bohabojnost myšlení: k teologickým perspektivám Heideggerova tázání. A

Doktorand splnil povinnosti, které měl zadány podle ISP v prvním ročníku, a vystoupil s 

příspěvkem na dvou konferencích. Účastní se projektu SVV a připravil přednášku v anj, kterou 

bude prezentovat na konferenci 22. listopadu.

  Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A

Vopatrný J.G. doc. Sinenki Vladislav prezenční 3 Misijní činnosti Ruské pravoslavné církve XVIII. - XX. století. A

Student pokračoval ve shromažďování relevantních informací k tématu své doktorské práce. V 

písemné podobě vypracoval dílčí informace k několika misijním aktivitám Ruské pravoslavné 

církve v různých zemích. Během tohoto akademického roku student řádně plnil své další studijní 

povinnosti - včetně složení zkoušky z řečtiny. Standardně probíhaly konzultace. Podařilo se získat 

možnost vědecké stáže na Moskevské státní univerzitě. Student přistupuje k plnění svých 

studijních povinností zodpovědně. Doporučuji pokračování studia.

Oborová rada souhlasí se závěry školitele. Student splnil požadavky doktorského 

studia podle schváleného Individuálního studijního plánu v souladu s pátým úplným 

zněním Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Část III., čl. 10, odst. 8, bod a) 

splnil individuální studijní plán. HODNOCENÍ A



Student forma studia ročník
datum přijetí 

žádosti
žádost Návrh oborové rady

Mgr. Filip Sedlák prezenční 5. 26.05.2021
Žádost o změnu ISP -odložení termínu obhajoby disertační práce z 

důvodu omezení studia souvisejícího s pandemií Covid 19.

Oborová rada souhlasí s posunutí termínu uvedených povinností do AR 2021 /2022 z 

důvodu doby narušeného studia

(COVID 19), v souladu se zákonem č. 188/2020 Sb. 

Mgr. Filip Sedlák prezenční 5. 26.05.2021
Žádost o odložení splnění povinnsoti LDOC18 zahraniční stáž z 

důvodu omezení studia souvisejícího s pandemií Covid 19.

Oborová rada projednala žádosti o odložení studijních povinností „obhajoba doktorské 

disertační práce“  a o odložení studijní povinnosti „zahraniční stáž“. Souhlasí s posunutí 

termínu uvedených povinností do AR 2021 /2022 z důvodu doby narušeného studia 

(COVID 19), v souladu se zákonem č. 188/2020 Sb.

Mgr. Dominik Dostál prezenční 5 07.10.2021

Žádost o změnu ISP - odložení státní doktoské zkoušky a termínu 

obhajoby disertační práce do AR 2021/2022 z důvodu omezení 

studia souvisejícího s pandemií Covid 19.

Oborová rada projednala žádost o odložení státní doktorské zkoušky z HT a obhajoby 

doktorské disertační práce do AR 2021/2022 s tímto závěrem: Oborová rada souhlasí se 

žádostí o odložení státní doktorské zkoušky z HT a obhajoby doktorské disertační práce v 

AR 2021/2022.

Mgr. Barbora Racková prezenční 5 12.10.2021 Žádost o přerušení studia Vydáno Rozhodnutí - Žádost o přerušení studia se zamítá.

Mgr. Vladislav Sinenki prezenční 3. 13.09.2021

Žádost o změnu ISP -přesun zkoušky z anglického jazyka do AR 

2021/2022 z důvodu, že se nepodařilo dojednat termín zkoušky se 

zkoušejícím.

Oborová rada projednala žádost o přenesení doktorské zkoušky z anglického jazyka na rok 

2021/2022 s tímto závěrem: Oborová rada souhlasí se žádostí vykonat doktorskou 

zkoušku z anglického jazyka v AR 2021/2022.

ThDr. Michal Schejbal kombinovaná 3. 30.09.2021

Žádost o přesun povinností dle ISP do AR 2021/2022 (LDOC19 

dokt.disert.seminář 2, LDOC25 příprava dis.práce. 2, LDOC23 

dokt.zk. z HT 2)

Oborová rada projednala žádost o přerušení studia s tímto závěrem:  Oborová rada vzala 

žádost o přerušení studia na vědomí, o přerušení rozhodne děkanka. Oborová rada 

souhlasí se změnou ISP – odložení splnění povinností LDOC19, LDOC23, LDOC25 do AR 

2021 /2022 a jejich vykonání po opětovném zápisu do studia.

ThDr. Michal Schejbal kombinovaná 3. 30.09.2021
Žádost o přerušení studia z osobních důvodů (narození dítěte, 

ztráta zaměstnání, aj.) 

Oborová rada projednala žádost o přerušení studia s tímto závěrem:  Oborová rada vzala 

žádost o přerušení studia na vědomí, o přerušení rozhodne děkanka. Oborová rada 

souhlasí se změnou ISP – odložení splnění povinností LDOC19, LDOC23, LDOC25 do AR 

2021 /2022 a jejich vykonání po opětovném zápisu do studia.

Mgr. Victoriya Slovakova prezenční 4. 13.09.2021

Žádost o změnu ISP - přesun podání grantového projektu GAUK do 

AR 2021/2022 z důvodu velkého objemu terénní práce a objemu 

zpracovávaných informací.

Oborová rada souhlasí se žádostí o přesunutí podání grantového projektu na AR 

2021/2022.

Mgr. Martin Pavlík prezenční 4. 14.10.2021 žádost o vykonání SDZk

Oborová rada souhlasí s žádostí o vykonání státní doktorské zkoušky, návrh komise bude 

předán děkance fakulty ve složení: doc. PhDr. Pavel Boček, CSc., prof. PhDr. Petr Čornej, 

DrSc., prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D., doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., prof. ThLic. PaedDr. Martin 

Weis, Th.D. (předseda).

Žádosti doktorandů oborové radě HT 10/2021



Mgr. Zulfiia Pavlichenko prezenční 2. 01.10.2021

Žádost o přesunutí doktorské zkoušky HT1 na AR 2022/2023 a 

přesun části doktorské zkoušky z HT2 na AR 2021/2022 z důvodu 

osobních obtíží způsobenýcch pandemií Covid19.

Oborová rada projednala žádost o přesun plnění povinností  s tímto závěrem: Oborová 

rada souhlasí se žádostí o odložení plnění doktorské zkoušky z HT1 na AR 2022 / 2023 a 

dále přesun plnění druhé části doktorské zkoušky z HT2 na AR 2021 /2022.

Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D. prezenční 2. 15.06.2021
Žádost o uznání doktorské zkoušky z anglického jazyka z důvodu 

jejího úspěšného vykonání v rámci jiného Ph.D. studia na PedF UK.
Vydáno Rozhodnutí o uznání předmětu.
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