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Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 19. 4. 2018 
 

 

 

Přítomni: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (předseda); doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., 

S.S.L.; doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.; doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.; doc. Mgr. Vít 

Hušek, Th.D.; doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.; doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.; doc. 

PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.; prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.; PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.; 

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera; prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.; doc. PhDr. Jana Zapletalová, 

Ph.D.; doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 

 

Nepřítomni: doc. Ivan Foletti, M.A., Ph.D., Ing. Pavel Kopeček, Th.D.; doc. RNDr. ThLic. 

Karel Sládek, Ph.D.; prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., 

 

 

Program 
 
 

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisu VR KTF UK z předchozího zasedání 

3. Aktuální informace o KTF, studijní programy pregraduální a postgraduálního studia 

4. Akreditace 

5. Odvolání a jmenování garantů studijních programů 

6. Oborové rady – odvolání a jmenování členů oborových rad (Historické vědy, Obecná 

teorie a dějiny umění a kultury 

7. Zkušební komise pro Státní závěrečné zkoušky (pregraduální i postgraduální 

studium) 

8. Volba předsedy a habilitační komise pro habilitační řízení Dr. Jaromíra Matějky 

9. Různé (Návrh každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty) 

 

Zasedání zahájil v 13:10 hod. předseda vědecké rady prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

Předseda Vědecké rady přivítal členy rady a představil hosty, proděkanku pro rozvoj a 

vnější vztahy PhDr. Ing. Marii Opatrnou, Ph.D. a proděkana pro zahraniční vztahy ThLic. 

Petra Šticu, Th.D. 
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1. Schválení programu 

VR KTF UK schvaluje program zasedání.  

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

 

2. Schválení zápisu VR KTF UK z předchozího zasedání 

VR KTF UK schvaluje zápis z posledního zasedání Vědecké rady ze dne 16. 1. 2018.  

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

 

3. Aktuální informace o KTF UK, studijní programy pregraduální a postgraduálního 

studia 

Aktuální informace o doktorském studiu přednesl proděkan pro vědu doc. Kubín: 

Na KTF UK jsou akreditovány 3 studijní doktorské programy (Teologie, Obecná teorie a 

dějiny umění a kultury, Historické vědy) 

 

Do akademického roku 2017/2018 přijato celkem 21 studentů z 22 uchazečů o studium 

- DSP Teologie – 2 (1 prezenční, 1 kombinovaná forma) 

- DSP Obecná teorie a dějiny umění a kultury – 10 (6 prezenční, 4 kombinovaná 

 forma) 

- DSP Historické vědy – 9 (8 prezenční, 1 kombinovaná forma) 

 

Celkový počet studentů doktorského studia k datu konání Vědecké rady 

- DSP Teologie – 14 studentů  (5x přerušeno) 

 (9 prezenčních, 10 kombinovaných) 

- DSP Obecná teorie a dějiny umění a kultury – 35 studentů (8x přerušeno) 

 (15 prezenčních,  28 kombinovaných) 

- DSP Historické vědy – 24 studentů (3x přerušeno) 

 (24 prezenčních, 3 kombinovaných) 

 

Projekty GA UK 

- Podáno 17 nových projektů (začátkem března byly vyhlášeny výsledky o přijatých a 

nepřijatých projektech. KTF UK získala 3 nové projekty: Veronika Lorencová, Tomáš Pražák, 

Michaela Falátková 

 

Doc. Zlatohlávek informoval o konání 5. ročníku mezinárodní doktorandská  konference 

2018 (26. 4. 2018) na téma „Nevidíme, co nevíme“. Jedná se platformu pro představení 

práce doktorandů naší fakulty s dalšími studenty z českých i zahraničních univerzit, kteří 

projdou po přihlášení výběrovým řízením. Konference je již pátá, postupně každoročně 

roste zájem. Kritériem pro výběr aktivních účastníků je kvalita příspěvku v jednotlivých 

oborech. Konference bude tradičně zakončena závěrečnou přednáškou. Tento rok vystoupí 

dr. Milan Pech, který právě ukončil projekt GA ČR. Po konferenci vyjde recenzovaný sborník 

příspěvků. Na konferenci vystoupí 1/3 účastníků ze zahraničních univerzit, jednání bude 

probíhat v 6 sekcích, jednacími jazyky jsou český a anglický jazyk. 
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Předseda VR doplnil aktuální počty studentů v programech pregraduálního studia. 

BAKALÁŘSKÉ OBORY  FORMA studia 
 Počty studentů 
Studujících (+ přerušených) 

Dějiny evropské kultury prezenční 62 (+5)  

Dějiny křesťanského umění prezenční  87 (+4) 

Teologické nauky kombinovaná  125 (+12) 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY     

Dějiny evropské kultury prezenční 35 (+8)  

Dějiny křesťanského umění prezenční 60 (+13)  

Teologické nauky kombinovaná  50 (+11) 

Aplikovaná etika kombinovaná  49 (+13) 

MAGISTERSKÝ PROGRAM     

Katolická teologie prezenční 50 (+8)  

 

VR KTF UK schvaluje zápis z posledního zasedání Vědecké rady ze dne 16. 1. 2018.  

VR KTF UK vzala informace vedení KTF UK na vědomí tichým souhlasem. 

 

 

4. Akreditace 
Předseda VR uvedl, že pěti studijním programům končí platnost akreditace v srpnu 2019 a 
je nutno je akreditovat znovu. Vzhledem k tomu, že na podzim se koná přijímací řízení do 
nově akreditované formy studia, je rektorem stanoven termín pro schválení nových 
akreditací na květen 2018. Podle předpisu: Vědecká rada „schvaluje návrhy studijních 
programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, a postupuje je prostřednictvím rektora 
ke schválení vědecké radě univerzity“ (čl. 8 odst. 5 písm. b) Statutu KTF UK). 
 
Každý spis konkrétního studijního programu má svého garanta, ti představí připravenou 
akreditaci, změny, koncept studia a kontinuitu daného programu. 
 
Studijní program Aplikovaná etika (NMgr.) 

- Za nepřítomného doc. K. Sládka přestavil program dr. Štica: 
Obor navazuje na končící akreditaci. Posíleny jsou předměty a zaměření, které jsou 
důležité a směřují k jádru daného programu, zejména se jedná o předměty 
společného základu. Předseda VR doplnil, že se jedná o jediný obor, kde nám stále 
roste počet zájemců o studium. K tomuto i k dále uváděným spisům nutno dodat, že 
již prošly formální kontrolou rektorátu. 
  

VR KTF UK schvaluje návrh studijního programu Aplikovaná etika (NMgr.) a žádost o 
akreditaci.  
Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo. 
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Studijní program Dějiny evropské kultury (Bc.) 
- Garant, doc. M. Sládek uvedl, že byly posíleny pomocné vědy historické, které chyběly 

nebo byly zastoupeny marginálně. Důraz na jazyky. Aby předmět nebyl přetížen, byly 
ubrány semináře z dějin umění. Více budou kreditované semináře – kladen bude 
důraz zejména na jejich kvalitu. Předseda VR doplnil, že strategie, která se promítla 
do akreditace, souvisí s impulzem, aby bylo posíleno „řemeslo“ a také literární ráz 
oboru. 

 
VR KTF UK schvaluje návrh studijního programu Dějiny evropské kultury (Bc.) a žádost o 
akreditaci.  
Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo. 
 
Studijní program Dějiny evropské kultury (NMgr.) 

- Doc. P. Kubín uvedl, že program byl koncipován tak, aby se jednalo o obor historický  
- ne jako čistá historie, ale historie kultury. Posílena je zejména výuka liturgiky, úvod 
do Starého zákona atd. Navazuje na model bakalářský, vychovat ze studentů tohoto 
oboru „historiky“, kteří budou schopni pracovat v celkovém historicko-kulturním 
spektru. Předseda VR doplnil, že v tomto druhém stupni je cíleně směřováno k 
církevním dějinám, na program přímo naváže doktorské studium daného programu. 
 

VR KTF UK schvaluje návrh studijního programu Dějiny evropské kultury (NMgr.) a žádost o 
akreditaci.  
Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo. 
 
Studijní program Církevní a obecné dějiny (Ph.D.) 

- Doc. P. Kubín uvedl zkušenost z přijímacích zkoušek. Do programu se hlásili 
absolventi, kteří nejsou schopni číst plynně německy a samostatné práce. Nyní se 
obory (navazující magisterské studium Dějin evropské kultury a doktorský program 
Církevní a obecné dějiny začínají propojovat. Jedna z  disciplín je i historická 
archeologie. Požaduje se čtyřletá akreditace, což je hlavní změna. Základní struktura 
zůstává stejná. Důraz bude kladen především na vypracování kvalitní disertační 
práce. Předseda VR doplnil, že se jedná o církevní dějiny a jejich kontext. 
 

VR KTF UK schvaluje návrh studijního programu Církevní a obecné dějiny (Ph.D.) a žádost o 
akreditaci.  
Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo. 
 
Studijní program Dějiny křesťanského umění (Ph.D.) 

- Akreditaci představil garant programu doc. M. Zlatohlávek, který vedl, že se jedná o 
tradiční program, jehož odlišnost od stejného programu na FF UK je v mezioborovém 
propojení s teologií na naší fakultě. Studenti v pregraduálním studiu jsou vzděláni v 
praktických předmětech, program přímo navazuje na magisterský navazující 
program uskutečňovaný na KTF UK. Program je nově obohacen o předměty 
památková péče a muzeologie. Jedná se rovněž o čtyřleté studium, jak je vyžadováno 
z rektorátu UK.  

- Kladen je velký důraz na zahraniční pobyt studentů. Podávána cizojazyčná verze 
programu (anglický jazyk). 
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- Dodáno doc. Kubínem, že u doktorského programu Církevní a obecné dějiny je i 
německá a anglická verze. 

- Doc. Zapletalová konstatovala, že je velice dobře, že je do povinných předmětů dána 
povinnost zahraničního pobytu, k čemuž na FF UK dosud nepřikročili. Dotázala se, 
zda je to tak i pro kombinovanou formu studia nebo povinnost zahraničního pobytu 
je jen pro prezenční formu. Doc. Zlatohlávek odpověděl, že zejména pro presenční 
formu, v kombinované formě je to doporučováno. Předseda VR doplnil, že je možné v 
obou formách studia tuto povinnost (v případě nemožnosti uskutečnit výjezd) 
nahradit. 
 

VR KTF UK schvaluje návrh studijního programu Dějiny křesťanského umění (Ph.D.) a 
žádost o akreditaci.  
Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo. 
 

 
- Doc. Čornejová uvedla, že se programy, zejména Dějiny evropské kultury, krásně 

odlišují od světských fakult. Na jiných teologických fakultách tyto obory stagnují. Zde 
vnímá jako velice pěkně koncipované. 

- Předseda VR konstatoval, že bylo nutné vyjasnit konkrétní specifikaci daného oboru, 
vůči obdobnému oboru, který je vyučován například na FHS UK.  Obor na KTF se 
odlišuje určitým způsobem a toto se podařilo uhájit oproti tendenci univerzity vše 
sjednocovat. 

- Předseda VR doplnil, že  všechny spisy byly projednány v senátu KTF UK. 
 
 
 
Předseda VR oslovil do role skrutátorů doc. M. Sládka a doc. P. Kubína – ti odmítli. Do role 
skrutátorů byli schváleni: doc. Ludvík Dřímal a doc. Tomáš Machula. 
 
VR KTF UK schvaluje do role skrutátora doc. L. Dřímala a doc. T. Machulu  
Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo. 
 
 
5. Odvolání a jmenování garantů studijních programů 
Předseda VR upozornil, že je nutné reflektovat věkovou hranici pro garanty studijních 
programů, jak požaduje vedení UK. Garant, který je uveden u akreditačních spisů, je součástí 
hodnocení akreditace programu Radou pro vnitřní hodnocení. V případě vyššího věku 
garanta by mohla být akreditace udělena ve zkrácené lhůtě (například místo 10 let na 5 let). 
 
VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu odvolat garantku studijního programu 

Aplikovaná etika (NMgr.) doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D. 

VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu jmenovat garanta studijního programu 

Aplikovaná etika (NMgr.) doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D. 

 

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 2 se 

zdrželi 
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VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu odvolat garanta studijního programu 

Dějiny evropské kultury (Bc.) prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc., Dr.h.c. 

VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu jmenovat garanta studijního programu 

Dějiny evropské kultury (Bc.) PhDr. Miloše Sládka, Ph.D. 

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo 

 

VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu odvolat garanta studijního programu 

Dějiny evropské kultury (NMgr.) prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc., Dr.h.c. 

VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu jmenovat garanta studijního programu 

Dějiny evropské kultury (NMgr.) doc. PhDr. Petra Kubína, Ph.D., Th.D. 

 

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo 

 

VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu odvolat garanta studijního programu 

Církevní a obecné dějiny (Ph.D.) prof. PhDr. Jaroslava Čechuru, DrSc. 

VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu jmenovat garanta studijního programu 

Církevní a obecné dějiny (Ph.D.) doc. PhDr. Petra Kubína, Ph.D., Th.D. 

 

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo 

 
6. Oborové rady – odvolání a jmenování členů oborových rad (Historické vědy, 
Obecná teorie a dějiny umění a kultury) 
Předpis: Vědecká rada „vyjadřuje se k návrhu děkana na jmenování a odvolání garanta 
studijního programu a členů oborových rad doktorského studijního programu“ (čl. 8 odst. 5 
písm. b) Statutu KTF UK). 
Doc. Kubín dodává, že je nutné volit za členy oborové rady, takové odborníky, kteří jsou 
schopni hodnotit práce studentů napříč všemi obdobími. Někteří navržení členové oborové 
rady budou velice brzy habilitováni. 
Doc. Zlatohlávek vysvětlil, že v sestavení OR jsou zohledněna jednotlivá historická období 
dějin umění. Není specializace ani na antiku ani raně křesťanské umění. Osobností doc. 
Wintera bylo obohaceno moderní umění. 
Přibyly odborníci na památkovou péči a muzeologii (nová specializace). 
 
OBOROVÁ RADA: Církevní a obecné dějiny (Ph.D.) 
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.  
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 
PhDr. Petr Koura, Ph.D. 
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D. 
Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D. 
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. 
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. 
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. Th.D. 
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. DSc. 
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 
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prof. PhDr. Petr Sommer, DSc. 
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.  
Dr. David Vopřada 
 
VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu děkana na jmenování členů oborové rady 

doktorského studijního programu Církevní a obecné dějiny (Ph.D.)  

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo 

 
 
OBOROVÁ RADA: Dějiny křesťanského umění (Ph.D.) 
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.  
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. 
doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.; Dr.h.c. 
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. DSc. 
prof. PhDr. Petr Sommer, DSc. 
doc. PhDr. Josef Štulc 
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. 
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 
 
VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu děkana na jmenování členů oborové rady 
doktorského studijního programu Dějiny křesťanského umění (Ph.D.) 
Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo 
 
 
7. Zkušební komise pro Státní závěrečné zkoušky (pregraduální i postgraduální 
studium) 
Předseda VR seznámil členy s nutností seznamy odborníků, z nichž lze sestavovat komise 
pro státní zkoušky revidovat. Schvalování se týká předpis:  čl. 9 odst. 3 Studijního a 
zkušebního řádu Univerzity Karlovy: „Předsedu a členy komise jmenuje děkan fakulty z 
profesorů, docentů a odborníků. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty. 
Předseda je členem komise. Další členy komise může jmenovat Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy.“ (Profesor či docent z jiné fakulty či vysoké školy má právo zkoušet 
při státní zkoušce bez toho, že by ho schvalovala vědecká rada). 
 
Doc. J. Zapletalová se zeptala, zda je nutné zařazení Dr. J. Jonové do seznamu odborníku pro 
Dějiny křesťanského umění. Prof. Vlnas odpověděl, že je možné, že tato její odborná 
specializace bude nutná a možná bude potřeba, neznamená to, že bude paní dr. Jonová 
pravidelně povolávána do komisí. 
 
VR KTF UK projednala a schvaluje seznam odborníků do zkušební komise pro státní 

závěrečné zkoušky (Aplikovaná etika, NMgr.) 

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo 
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VR KTF UK projednala a schvaluje seznam odborníků do zkušební komise pro státní 

závěrečné zkoušky (Církevní a obecné dějiny, PhDr., Ph.D.) 

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 13 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se 

zdržel 

 

VR KTF UK projednala a schvaluje seznam odborníků do zkušební komise pro státní 

závěrečné zkoušky (Dějiny evropské kultury, Bc., NMgr.) 

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo 

 

VR KTF UK projednala a schvaluje seznam odborníků do zkušební komise pro státní 

závěrečné zkoušky (Dějiny křesťanského umění, Bc., NMgr., PhDr., Ph.D.) 

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 13 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se 

zdržel 

 

VR KTF UK projednala a schvaluje seznam odborníků do zkušební komise pro státní 

závěrečné zkoušky (Katolická teologie, Mgr., ThLic., Th.D. a Teologické nauky, Bc., NMgr., 

ThLic.) 

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo 

 

 
8. Volba předsedy a habilitační komise pro habilitační řízení Dr. Jaromíra Matějky 
Předseda VR uvedl, že na poslední VR nebyl schválen předseda habilitační komise dr. J. 
Matějky (navržený předseda nezískal dostatečný počet hlasů). Z minulého řádného zasedání 
VR byli naopak schváleni členové habilitační komise ve složení: doc. Vít Hušek (CMTF UP, 
Olomouc), doc. Jindřich Halama, Dr. (ETF UK), doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JCU, České 
Budějovice), doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JCU, České Budějovice). 
Je tedy nutné doplnit habilitační komisi o předsedu. 
Komise by měla být složena tak, aby odpovídala specializaci habilitanda. Dr. J. Matějek 
požádal o habilitaci na KTF v oboru katolické teologie. Musí být při řízení posouzeno, zda je 
téma teologické. Je nutné odpovědět si na otázku, zda téma habilitačního spisu patří na 
Katolickou teologickou fakultu a k posouzení na této fakultě. Habilitand sám poukazuje na 
problém oborově zařadit svou odbornou profilaci na příslušnou fakultu. Rozprava v tomto 
směru se uskutečnila na minulé VR.  
Doc. J. Zapletalová se dotázala na kritéria pro habilitaci na KTF UK. Prof. Vlnas vznesl dotaz, 
zda je komise tvořena spíše teology nebo etiky?  
 
Předsednictví habilitační komise by se po schválení VR ujal Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, 
Th.D. 
 
VR UK KTF projednala a schválila prof. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. předsedou 

habilitační komise pro habilitační řízení Dr. Jaromíra Matějky.  

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo, 2 neplatné. 
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Předseda VR informoval, že na předešlé vědecké radě bylo zvoleno téma habilitační 
přednášky. Žadatel o habilitační řízení navrhl tři témata. Z navržených témat (viz zápis ze 
zasedání VR) bylo zvoleno téma: Rozhodování na konci života (End-of-Life Decisions). 
 
9. Různé 
Vystoupila proděkanka dr. M. Opatrná, aby informovala o dlouhodobém záměru KTF UK. 
Úpravy byly provedeny na základě bilanční zprávy a byla vypracována aktualizace. Některé 
body se kryjí s univerzitními body. Stanoven byl soupis cílů, které jsou vytyčeny na tento 
rok. 
 
Předseda VR představil problém s habilitačním řízením Dr. R. Míčky. Řízení bylo přeloženo 
k rozhodnutí rektorovi. Rektorátem bylo vráceno řízení zpět na fakultu pro formální chybu. 
VR byla požádána o souhlas, aby byl habilitační  komisí jmenován nový oponent, tak bude 
doplněn jeden oponentský posudek a dva oponentské posudky budou uznány. Na příští VR 
pak bude znovu projednáno stanovisko habilitační komise a doporučení na jmenování dr. 
Míčky docentem. 
 
VR KTF UK vzala na vědomí informaci o habilitačním řízení Dr. R. Míčky (Rektorátem UK bylo 
zjištěno nelegitimní složení oponentů habilitační práce). 
 
Děkan uvedl, že ze statutu KTF plyne pravidlo o zasedání VR dvakrát až třikrát za 
akademický rok. Navrženo je jednání ještě v červnu kvůli habilitačnímu řízení Dr. R. Míčky a 
kvůli spisům akreditačního řízení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
v programu Dějiny křesťanského umění a Církevní a obecné dějiny. 
Doc. M. Sládek upozornil, že v červnu jsou přijímací zkoušky a státnice. 
Doc. M. Zlatohlávek uvedl, že právě stojíme před tvorbou rozvrhů, můžeme si podle toho 
upravit výuku a časové možnosti. 
Předseda VR navrhl jako termín zasedání vždy středu druhého týdne v měsíci. 
 
VR KTF UK vzala na vědomí časový plán zasedání Vědecké rady navržený  děkanem pro 
akademický rok 2018/19 (středa 6. 6. 2018, 7. 11. 2018, 6. 2. 2019, 5. 6. 2018). 
 

Zapsala v Praze 26. 4. 2018 M. Nová 
 

 
 


