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Zápis z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 13. 6. 2018 

 

Souhlasem VR bylo zrušeno plánované zasedání VR a hlasování v níže uvedených bodech 

proběhlo per-rollam. V případě tajného hlasování se hlasovalo formou pomocí hlasovacího 

formuláře.  

Hlasování bylo zahájeno 9. 6. a ukončeno ve středu 13. 6. v 9:00. 

 

BODY HLASOVÁNÍ  

1. Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (Dějiny 

křesťanského umění)  

Předpis: Návrh na podání žádosti o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování 

profesorem v daném oboru předkládá rektorovi děkan příslušné fakulty po vyjádření vědecké 

rady fakulty (čl. 29 odst. 1 Akreditačního řádu UK). 

Zdůvodnění: KTF UK si přeje získat možnost samostatně pečovat o kvalifikační růst svých 

pracovníků a nabídnout ji i dalším oborově spřízněným zájemcům. Záměr děkana byl předběžně 

projednán s rektorem UK a děkanem FF UK, a to s výsledkem kladným. 

 

VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu žádosti o akreditaci habilitačního řízení 

nebo řízení ke jmenování profesorem v oboru Dějiny křesťanského umění. 

Z celkového počtu (18) se účastnilo hlasování 14 členů. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

hlasování. 

  

2. Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (Církevní dějiny)  

Předpis: Návrh na podání žádosti o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování 

profesorem v daném oboru předkládá rektorovi děkan příslušné fakulty po vyjádření vědecké 

rady fakulty (čl. 29 odst. 1 Akreditačního řádu UK) 
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Zdůvodnění: KTF UK si přeje získat možnost samostatně pečovat o kvalifikační růst svých 

pracovníků a nabídnout ji i dalším oborově spřízněným zájemcům. Záměr děkana byl předběžně 

projednán s rektorem UK a děkanem FF UK, a to s výsledkem kladným. 

 VR KTF UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu žádosti o akreditaci habilitačního řízení 

nebo řízení ke jmenování profesorem v oboru Církevní a obecné dějiny). 

Z celkového počtu (18) se účastnilo hlasování 14 členů. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

hlasování. 

 

3. Změna garanta navazujícího magisterského a doktorského studijního programu 

(Dějiny křesťanského umění)  

Předpis: Vědecká rada „se vyjadřuje 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) 

Zdůvodnění: Rektor UK nedávno vymezil věkovou hranici garantů studijních programů. 

V případě akreditace programu Dějiny křesťanského umění, jež byla ve VR KTF UK projednána 

na řádném zasedání 19. 4. 2018, je proto nutné učinit dodatečnou změnu garanta doktorského 

studijního programu, jejíž platnost má začít 1. 9. 2019. Je prozíravé, aby v té souvislosti došlo i 

rovnou ke změně u navazujícího magisterského programu. Dosavadním garantem je doc. PhDr. 

Martin Zlatohlávek, Ph.D. Nově navrhovaným prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Jeho CV je přiloženo. 

VR KTF UK vyjádřila (v tajném hlasování prostřednictvím anonymního  webového 

formuláře) kladné stanovisko k návrhu odvolat garanta studijního programu Dějiny 

křesťanského umění (NMgr., Ph.D.) doc. PhDr. Martina  Zlatohlávka, Ph.D. 

 

VR KTF UK vyjádřila (v tajném hlasování prostřednictvím anonymního webového 

formuláře) kladné stanovisko k návrhu jmenovat garanta studijního programu Dějiny 

křesťanského umění (NMgr., Ph.D.) prof. PhDr. Víta Vlnase, Ph.D. 

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 13 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 2 se 

zdrželi. 

 

4. Úprava akreditačního spisu doktorského studijního programu (Církevní a obecné 

dějiny) 

Předpis: 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). 

Zdůvodnění: V souvislosti s vývojem personálií jsou dodatečně předkládány zamýšlené změny 

ve schváleném akreditačním spisu, který byl ve VR KTF UK projednán na řádném zasedání 19. 4. 

2018: 
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Ze spisu je vyškrtnut předmět Metodologie historické vědy, který bude v plném rozsahu 

vyučován již v pregraduálním studiu, takže by byl v doktorském studiu redundantní; u studentů, 

kteří ho neabsolvovali, bude doplněn individuálně. 

U předmětu Doktorandský seminář je upraven garant, jímž je nově pouze doc. PhDr. Petr Kubín, 

Ph.D. Th.D.), a vyučujícími jsou nově všichni školitelé. 

Příloha – Opravený akreditační spis 

VR KTF UK schvaluje návrh studijního programu Dějiny křesťanského umění (Ph.D.)  a 

žádost o akreditaci, ve kterém došlo k úpravám. 

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

zdrželo. 

 

5. Další informace 

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. na vlastní žádost ukončil habilitační řízení na KTF UK 

(29. 5. 2018 odeslána na rektorát informace o ukončení habilitačního řízení). 

V habilitaci PhDr. Romana Míčka, Th.D., Ph.D. došlo k dílčímu posunu – habilitační komise 

jmenovala nového oponenta, jímž se stal Miroslav Novák, profesor politologie, CEVRO Institut 

(School of Political Studies) a Academia Rerum Civilium. Vzhledem k tomu, že potřebuje 

dostatečný čas pro zpracování posudku, bylo projednání této věci posunuto na listopadové 

zasedání VR KTF UK. 

 

 

Zapsala v Praze 16. 6. 2018 M. Nová 

 


