ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ OBOROVÉ RADY V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021 DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM/OBOR TEOLOGIE/JUDAISTIKA
Datum:
22. 6. 2021 od 16:00 hod.
Místo:
MS Teams – distanční forma
Přítomni (9):
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc
prof. ThDr. Martin Prudký
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
doc. Petr Sláma, Th.D.
doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Mgr. David Biernot, Th.D.
PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.
JUDr. Tomáš Kraus
Omluveni (4):
prof. Pavel Hošek, Th.D.
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
PhDr. Zdeňka Kokošková
Hosté - Ostatní (administrace):
ThDr. Markéta Langer, Ph.D.
Bc. Jan Drážek
Program zasedání:
1. Kontrola a s chválení zápisu z 2. zasedání oborové rady dne 16. 2. 2021 (doc. J. Beneš, Th.D.)
2. Přijímací řízení do Ph.D. studia do akademického roku 2021/2022 – informace o stavu řízení (doc.
J. Beneš, Th.D.)
3. Ph.D. studium: Mgr. František Kubica, Ph.D. - stanovení konzultanta (školitel, OR)
4. Žádosti studentů oborové radě
5. Různé
Bod č. 1 Kontrola a s chválení zápisu z 2. zasedání oborové rady dne 16. 2. 2021 (doc. J. Beneš, Th.D.)
Předseda oborové rady přivítal členy na 3. zasedání oborové rady v distančním prostředí MS
Teams. Požádal o schválení programu zasedání. Byla provedena kontrola zápisu z 2. zasedání ze
dne 16. 2. 2021.
Usnesení: Oborová rada jednohlasně schválila program a zápis z 2. zasedání oborové rady
dne 16. 2. 2021.
Bod č. 2 Přijímací řízení do Ph.D. studia do akademického roku 2021/2022 – informace o stavu řízení
Předseda oborové rady představil členům dva uchazeče a témata jejich projektů. Informace doplnil
doc. Nosek. Bylo konstatováno, že oba předložené projekty jsou kvalitně zpracovány. V diskusi se
členové podrobně věnovali tématům jednotlivých projektů:
M. Linhart (Židovský náboženský radikalismus a jeho rétorika) – v diskusi Dr. Biernot upozornil
na interdisciplinaritu práce, fenomén sekularismu a otázku uplatnění více konzultantů; na otázky
k metodologii doc. Slámy odpovídala doc. Holubová (část práce rozhovory, část uvedení do
tématu), síla interdisciplinarity projektu (předchozí studium uchazeče na HTF (Jud a Rel se
zaměřením na džinismus).
Prof. Prudký navrhl jako konzultanta paní Irenu Kalhousovou, Ph.D. z FHS UK. Dr. Kraus navrhl

1

spoluúčast na výběru konzultanta z USA. Členové oborové rady hlasováním souhlasili s návrhem
na oslovení a ustanovení budoucího konzultanta. (9 přítomných; PRO: 8; Zdržel se: 1; Proti: 0). Na
příštím zasedání oborové rady bude stanovení konzultantů potvrzeno.
D. Maxa (FENOMÉN „TATÍNKOVCI". POHLED PROGRESIVNÍHO JUDAISMU NA PATRILINEÁRNÍ
ŽIDY V KONTRASTU S TRADIČNÍ HALACHOU) – v diskusi doc. Sláma se dotázal k projektu v otázce
matrilineární/patrilineární, zda spíše rabínská literatura nebo současná debata v praxi? Projekt
má dvě části – 1. odborný můstek – tradice; 2. moderní doba a poměry (Izrael, USA, Česká
republika); soustředění na české prostředí.
Bod. č. 3 Ph.D. studium: Mgr. František Kubica, Ph.D. - stanovení konzultanta
Na základě zápisu ze oborové rady ze dne 16. 2. 2021, bod 2 (Oborová rada souhlasila také s tím, že
je nutná spolupráce odborného konzultanta /o doporučení konzultanta byl požádán docent Sláma/
a oborová rada bude tuto věc projednávat na svém dalším zasedání.) oborová rada rozhodla o
ustanovení konzultanta dis. práce Dr. Kubicy. Na úvod se školitelka doc. Holubová vymezila proti
obvinění ze strany členů oborové rady z inbreadingu, a to vzhledem k tomu, že nebyla schopna na
předešlém zasedání na uvedené obvinění zareagovat. Zdůvodnila svůj návrh prof. Hogenové za
konzultantku studenta z důvodu vedení disertační práce na PedF UK v předchozím studiu. Jediný
motiv jejího návrhu byla oboustranná vzájemná spolupráce. Na toto vystoupení reagoval prof.
Prudký s tím, že se jedná o tvrdou řeč a mrzí ho, že se jakkoli paní doc. Holubové dotkl. Upozornil
na návrh stanovit konzultanta se stejným tématem na jiné fakultě UK. Neví, proč se tak děje a
považuje za nemožné získání druhého doktorátu na velmi podobné téma.
Pan doc. Sláma sdělil, že neměl v úmyslu dotknout se paní doc. Holubové, ve svém vystoupení
vyjádřil obdiv a respekt k jejímu bádání. Na začátku rozporoval návrh, aby konzultantkou byla
prof. A. Hogenová, ale ne rozhodně z neuctivosti a nactiutrhačství. Byl veden motivací z oborově
blízkého zaujetí. Volbu oborové rady respektuje a volba konzultanta souvisí se snahou o zajištění
kvalitně zpracovaného tématu. Na toto téma proběhla diskuse účastníků. Doc. Nosek považoval za
nutné upozornit na vše vyřčené a nutnost se vrátit k věcné debatě. Docenta Sláma navrhl jako
konzultanta pana PhDr. Ing. Jiřího Chotaše, Ph.D. a oborová rada o návrhu dále hlasovala (Počet
přítomných členů: 9; Pro: 8; Zdržel se: 1, Proti: 0).
Usnesení: Oborová rada souhlasí s ustavením PhDr. Ing. Jiřího Chotaše, Ph.D. konzultantem
studenta Mgr. Františka Kubicy, Ph.D..
Bod. č. 4 Žádosti doktorandů oborové radě
Studenti předložili oborové radě žádosti:
1. Mgr. D. Šimlová předložila žádost o změnu školitele z doc. J. Gebelta na doc. B. Noska.
Oborová rada posoudila předložené podklady. Hlasováním vyjádřila souhlas a navrhla
děkance žádosti vyhovět (9 přítomných; PRO: 8; Zdržel se: 1; Proti: 0)
2. Mgr. A. Baudiš požádal o prodloužení termínu odevzdání dis. práce o jeden rok (do 30. 4.
2022). Student aktivně konzultuje obsah disertace s prof. Prudkým a svým školitelem.
Oborová rada jednohlasně souhlasí žádosti vyhovět.
3. Mgr. F. Šanca požádal o uznání splněné dílčí doktorské zkoušky z angličtiny z předchozího
Ph.D. studia na HTF. Oborová rada posoudila předložené podklady. Hlasováním vyjádřila
souhlas a navrhla děkance žádosti vyhovět (9 přítomných; PRO: 9; Zdržel se: 0; Proti: 0).
4. Mgr. R. Polohová předložila žádost o vykonání Státní závěrečné doktorské zkoušky
z Judaistiky. Oborová rada po projednání navrhuje děkanovi státní komisi ve složení:
doc. Petr Sláma, Ph.D. (navržený předseda)
doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (školitel)
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
prof. Pavel Hošek, Ph.D. (zastupující člen)
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Bod. č. 6 Různé
Členové oborové rady se seznámili s návrhem harmonogramu zasedání na akademický rok
2021/22.
Předseda poděkoval členům oborové rady za účast, pozval členy na 1. zasedání
v akademickém roce 2021/22, které se bude konat dne 18. 10. 2021 a zasedání ukončil.

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
předseda oborové rady

Zápis: M. Langer, 16. 2. 2021
Přílohy (k dispozici na odd. vědy):
1.
Prezenční listina
2.
Přijímací řízení do Ph.D. studia
3.
Žádosti studentů

3

