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Č.j. UKKTF/1662/2018 

 

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 16. 1. 2018 

 

 

Přítomni: ThLic. Prokop Brož, Th.D. (Předseda VR); J. Em. ThLic. Dominik kardinál Duka, 

arcibiskup pražský; prof. Pavel Ambros, Th.D.; prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.; Msgre. prof. 

PhDr. Tomáš Halík, Th.D.; doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.; doc. Petr Chalupa, Th.D.; prof. PhDr. 

Jiří Kuthan, DrSc. Dr.h.c.; Msgre. Michal Slavík, Th.D.; doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.; doc. 

ThDr. Václav Ventura, Th.D.; doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.;  

 

 

Nepřítomni: prof. PhDr. Lenka Karfíková, Dr. theol.; doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., 

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. 

 

 

Program 

 

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisů VR KTF UK z předchozích zasedání 

3. Aktuální informace o KTF UK, doktorské studium – Roční hodnocení, Individuální 

 studijní plány 

4. Schválení navržených kandidátů na cenu Bedřicha Hrozného 

5. Nový člen zkušební komise 

6. Habilitační řízení Dr. František Burda, informace ze zasedání a usnesení habilitační 

 komise (habilitační řízení ukončeno)  

7. Volba předsedy a členů habilitační komise pro habilitační řízení Dr. Jaromíra 

 Matějky, volba tématu habilitační přednášky 

8. Habilitační řízení Dr. Romana Míčky, informace ze zasedání a usnesení habilitační 

 komise, habilitační přednáška 

9. Různé 

 

 

 

 

Zasedání zahájil v 14:37 hod. předseda vědecké rady ThLic. Prokop Brož, Th.D. 
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1. Schválení programu 

VR KTF UK schvaluje program zasedání.  

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 10 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 21. 2. 2017.  

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

 

VR KTF UK schvaluje zápis z hlasování per-rollam dne 3. 3. 2017. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

 

VR KTF UK schvaluje zápis z hlasování per-rollam dne 26. 5. 2017. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

 

VR KTF UK schvaluje zápis z hlasování per-rollam dne 2. 6. 2017. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

 

 

3. Aktuální informace o KTF UK – doktorské studium  

 

Doc. M. Zlatohlávek, proděkan pro vědu, informoval vědeckou radu o doktorském studiu. Do 

doktorského studia bylo přijato 21 studentů do všech tří studijních programů (2 studenti do 

programu Teologie, 10 studentů do programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury a 9 

studentů do programu Historické vědy).  

Počet absolventů v akademickém roce 2016/2017 byl 10, což bylo poměrně vysoké číslo. Na 

konci ledna a začátkem února se bude konat další státní závěrečná zkouška v doktorském 

studiu (k obhajobě disertační práce jsou přihlášeni 4 studenti). 

Celkový počet studentů v doktorském studiu je 77 (+16 studentů má v současné době 

přerušené studium). 

 

V rámci rigorózního řízení složili zkoušku 2 studenti a probíhají 2 další rigorózní řízení 

studentů KTF UK (z programu Teologie). 

 

Doktorandi odevzdali v termínu daném harmonogramem akademického roku svá roční 

hodnocení, která byla schválena příslušnými oborovými radami, žádný ze studentů nebyl 

hodnocen „C“. Studenti, kteří byli hodnoceni písmenem „B“ budou na návrh oborových rad 

programu Teologie a Obecná teorie a dějiny umění a kultury hodnoceni na dílčím hodnocení 

v polovině akademického roku. Jejich školitel tedy dohlédne do doplnění nesplněné 

povinnosti, kvůli které student dostal hodnocení „B“.  
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Studenti doktorského studia podali celkem 17 žádostí o grantovou podporu UK. V současné 

době na KTF běží 6 projektů GAUK (3 projekty budou podávat březnu závěrečné zprávy, 

další tři řešitelé žádosti o pokračování).  

 

Opět proběhla (23. 3. 2017) mezinárodní doktorandská konference Obsah–Forma.  Na 

konferenci bylo přijato téměř 70 přihlášek, předneseno bylo 52 nejlepších příspěvků. Jedna 

třetina aktivních účastníků konference byla ze zahraničí (např. Velká Británie, Německo, 

Rakousko, Itálie, Izrael, Japonsko). Konference se účastnilo 13 doktorandů z KTF UK (12 z 

oboru Dějiny křesťanského umění, 1 z oboru Teologie).  V rámci konference byla navázána 

spolupráce s Univerzitou v Princetonu, spolu s prof. Kaufmannem (který v rámci minulé 

konference přenášel), přijela přednést závěrečnou přednášku dr. Pilliod. Dr. Elisabeth 

Pilliod doprovodila skupina studentů Princetonské univerzity (2 z nich se přímo aktivně 

účastnilo konference). Recenzovaný sborník bude na fakultu dodán z tiskárny do konce 

ledna.  

Připravuje se 5. ročník konference, tentokrát s názvem „Nevidíme, co nevíme“, termín je 

stanoven na čtvrtek 26. 4. 2018. V současné době je uzavřen příjem přihlášek, kterých bylo 

necelých 80 (stabilně jako v minulých letech je 1/3 ze zahraničí). Jednání se plánuje v 6 

sekcích (v každé sekci 7-8 osob). Oproti minulým létům by se měla uskutečnit ještě úvodní 

teologická přednáška zahraničního hosta, konference pak bude zakončena druhou 

přednáškou odborníka z dějin umění. Opět byla daná příležitost vyučujícímu z naší fakulty 

(stejně jako v roce 2016, kdy přednášela Dr. Hamsíková), tento rok osloven Dr. Pech (umění 

19. a 20. století).  

 

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

 

(Příchod Msgre. prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D.) 

 

   

4. Schválení navržených kandidátů na cenu Bedřicha Hrozného 

 

(Schválení 2 skrutátorů pro sčítání hlasů tajného hlasování (hlasování o jménech)  

VR KTF UK schvaluje do role skrutátorů doc. PhDr. Martina Zlatohláveka, Ph.D. a doc. 

Jindřicha Šrajera, Dr. theol.) 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

 

Předseda oborové rady uvedl, že Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí 

počin, odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, 

realizovaný patent, apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na 

univerzitě. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího 

počinu. Návrhy na udělení ceny podávají vědecké rady fakult do konce února 2017 

rektorovi. 

 

Za KTF UK jsou navrženi tito kandidáti: 
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- PhDr. Marek Pučalík, Ph.D.: Křižovníci v době vrcholného baroka: za generátu 

Františka Matouše Böhmba 1722 – 1750.  

 

VR KTF UK projednala a neschvaluje návrh nominace PhDr. Marka Pučalíka, Ph.D. na Cenu 

Bedřicha Hrozného. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 6 hlasovalo pro, 0 proti, 5 se 

zdrželo, 1 neplatný. 

 

- PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D. : Proclamation de l'Évangile dans la Messe en 

Occident  

 

VR KTF UK projednala a schvaluje návrh nominace PhDr. Radka Tichého, Ph.D. et S.L.D na 

Cenu Bedřicha Hrozného. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se 

zdržel. 

 

- PhDr. Milan Pech, Ph.D: Crashtest (v rámci své výuky dr. Pech pořádá výběrový 

seminář nazvaný CRASHTEST, v rámci kterého studenti připravují výstavu od 

vymyšlení tématu po její realizaci v renomované pražské galerii Topičův salon 

(propagace, logistika, tiskoviny, instalace, vernisáž, likvidace). Sedm dosavadních 

výstav vzniklých ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými uměleckými 

školami přineslo nejen zájem médií, ale také respekt odborné veřejnosti k 

pedagogickým aktivitám na Katolické teologické fakultě, respektive na Univerzitě 

Karlově. 

 

VR KTF UK projednala a neschvaluje návrh nominace PhDr. Milana Pecha, Ph.D na Cenu 

Bedřicha Hrozného. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 6 hlasovalo pro, 1 proti, 4 se 

zdržel, 1 neplatný. 

 

 

5. Nový člen zkušební komise 

 

(Prof. Kuthan opustil místnost.) 

 

Podle studijního a zkušebního řádu UK: „Předsedu a členy komise jmenuje děkan fakulty z 

profesorů, docentů a odborníků schválených VR fakulty“. Předseda VR tedy předkládá 

vědecké radě návrh na nového člena zkušební komise, odborníka na raný novověk (osob s 

danou specializací se v seznamu pro program Obecká teorie a dějiny umění a kultury 

nedostává).  

 

- Návrh na nového člena zkušební komise programu Obecká teorie a dějiny umění a 

kultury, externí člen komise: PhDr. Alena Volrábová, Ph.D., Ředitelka Sbírky grafiky a 

kresby, Národní galerie – Palác Kinských 
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VR KTF UK projednala a schvaluje návrh PhDr. Aleny Volrábové, Ph.D., jako externího člena 

komise programu Obecká teorie a dějiny umění a kultury. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdržel. 

 

6. Habilitační řízení Dr. František Burda, informace ze zasedání a usnesení habilitační 

komise 

 

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti doc. Machuly, který měl přednést stanovisko 

habilitační komise z pověření předsedy habilitační komise prof. Novotného, přednesl závěry 

daného habilitačního řízení předseda vědecké rady. Předseda vědecké rady informoval o 

závěrech nedoporučujícího stanoviska habilitační komise. V návaznosti na toto záporné 

stanovisko se habilitand rozhodl z vlastního podnětu ukončit habilitační řízení.  

 

(Prof. Kuthan se vrátil do místnosti.) 

 

 

7. Volba předsedy a členů habilitační komise pro habilitační řízení Dr. Jaromíra 

Matějka, volba tématu habilitační přednášky 

 

Předseda vědecké rady předložil vědecké radě návrh habilitační komise pro habilitační 

řízení Dr. Jaromíra Matějky. Podklady (životopis a další požadavky k žádosti o habilitační 

řízení) byly předloženy vědecké radě předem. Dr. Matějek spolu s žádostí o zahájení 

habilitačního řízení podal vysvětlení důvodu konání habilitačního řízení na KTF UK. Jeho 

práce (téma habilitační práce: Pozvání do metodologie etického poradenství) je 

mezioborová, biotetická – a podle vyjádření žadatele se nelze habilitovat na žádné z českých 

vysokých škol, v úvahu připadaly tři fakulty (lékařská, filozofická a teologická). Katolická 

teologická fakulta je fakulta mající vlastní studijní program aplikovaná etika, který je 

nejblíže tomu, čemu se etické poradenství věnuje. Etické poradenství souvisí s klinickou 

etikou a ta potom s etikou aplikovanou.  

Slova se ujal J. Em, kardinál Duka, který nedoporučil konání daného habilitačního řízení na 

KTF UK. Upozornil na to, že na KTF se má konat habilitační řízení v oboru Katolická teologie 

a téma předloženého habilitačního spisu neodpovídá danému oboru. Kromě toho 

upozorňoval na další kontraverze v publikační činnosti žadatele.  

 

Návrh habilitační komise prof. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D. (předseda komise), doc. Vít 

Huška, Th.D. (CMTF UP), 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). 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D. (předseda komise) 

VR KTF UK projednala a neschvaluje návrh prof. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. 

předsedou habilitační komise. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 6 hlasovalo pro, 0 proti, 3 se 

zdrželi, 3 neplatné. 
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Členové komise: 

- doc. Vít Hušek, Th.D. (CMTF UP) 

VR KTF UK projednala a schvaluje návrh doc. Víta Huška členem habilitační komise. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 7 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se 

zdrželi, 4 neplatné. 

 

- doc. Jindřich Halama, Dr. (ETF UK) 

VR KTF UK projednala a schvaluje návrh doc. Jindřicha Halamy, Dr. členem habilitační 

komise. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 8 hlasovalo pro, 1 proti, 1 se 

zdrželi, 2 neplatné. 

 

- doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JCU, České Budějovice) 

VR KTF UK projednala a schvaluje návrh doc. Jindřicha Šrajera, Dr. theol. členem habilitační 

komise. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 7 hlasovalo pro, 0 proti, 2 se 

zdrželi, 3 neplatné. 

 

 

- doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JCU, České Budějovice) 

VR KTF UK projednala a schvaluje návrh doc. Dr. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.  členem 

habilitační komise. 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 9 hlasovalo pro, 0 proti, 3 se 

zdrželi, 3 neplatné. 

 

Volba tématu habilitační přenášky. Žadatel o zahájení habilitačního řízení předložil tři 

témata s krátkými anotacemi pro výběr budoucí habilitační přednášky. Téma 1. Etické 

poradenství, téma 2. Dříve vyslovená přání pacientů, téma 3. Rozhodování na konci života 

(End-of-Life Decisions)  

 

Jako téma habilitační přednášky VR KTF UK projednala a stanovuje téma č. 3. Rozhodování 

na konci života (End-of-Life Decisions). 

Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 8 hlasovalo pro, 1 proti, 1 se 

zdrželi, 2 neplatné. 

 

 

8. Habilitační řízení Dr. Romana Míčky, informace ze zasedání a usnesení habilitační 

komise, habilitační přednáška 

 

Předseda VR seznámil s řádem habilitačního řízení, podle kterého bude dokončeno 

habilitační řízení Dr. R. Míčky (podle řádu habilitačního řízení UK ze dne 14. prosince 2016) 

a pozval Dr. Míčku do místnosti. 

 

(Příchod PhDr. Romana Míčky, Th.D., Ph.D., v 16:05 hod) 
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Zahájení veřejné části  

 

Předseda VR UK KTF ThLic. Prokop Brož, Th.D. vyzval předsedu habilitační komise, prof. 

Pavla Ambrose, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, aby 

shrnul průběh habilitačního řízení.  

Prof. Ambros seznámil vědeckou radu se členy habilitační komise ve složení: prof. Pavel 

Ambros, Th.D. (CMTF UP) – předseda, prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc. (UK), prof. ThDr. Mgr. 

Helena Hrehová, PhD. (FF TU, Trnava), prof. RNDr Ladislav Csontos, PhD. (TF TU, Trnava, 

Bratislava), doc. Štěpán Holub, Ph.D., Ph.D. (MFF UK). Zdůraznil, že především oceňují 

vědeckou činnost uchazeče podloženou odbornými publikacemi stejně jako rozsáhlou 

pedagogickou činnost. Po prostudování předložených podkladů v přihlášce uchazeče komise 

konstatovala splnění kvantitativních požadavků doporučených pro habilitační řízení. Prof. 

Ambros seznámil vědeckou radu s oponentskými posudky (doc. Jindřicha Halamy (ETF UK), 

doc. Štěpán Holub, Ph.D., Ph.D. (MFF UK), prof. RNDr Ladislav Csontos, Ph.D. (TF TU, Trnava, 

Bratislava). Oponenti v posudcích celkově ocenili habilitační spis a s drobnými 

připomínkami a dotazy směřujícími k uchazeči se shodli, že splňuje kritéria habilitačního 

řízení. Habilitační komise proto doporučila jmenování PhDr. Romana Míčky, Th.D., Ph.D. 

docentem. 

 

Habilitační přednáška PhDr. Romana Míčky, Th.D., Ph.D. na téma: „Kritika 

deformovaného pojetí lidských práv v sociálním učení církve“: 

 

Idea lidských práv hraje v éře posledních desetiletí podstatnou roli při ukotvování 

základních hodnot a principů v politických řádech jednotlivých zemí a nakonec i v globálním 

měřítku. 

To, že člověku náleží určitá práva, bylo v politickém řádu respektováno, vyplývá integrálně 

již i z klasické přirozenoprávní teorie, která hraje zásadní roli v teologicko-etickém myšlení. 

V oblasti sociálního učení církve tento požadavek velice stručně a výstižně pak formuluje 

encyklika Pacem in terris, ČL 75: „...na prvním místě je požadavek vypracovat stručně a jasně 

formulovaný souhrn základních lidských práv a včlenit ho do ústavních zákonů.“ 

Encyklika Pacem in terris však nabízí pojetí lidských práv v poměrně podrobném výčtu – v 

tzv. „chartě práv“, který vykazuje zásadní podobnost s Všeobecnou deklarací lidských práv 

OSN z roku 1948. Tato podobnost není náhodná – Všeobecná deklarace je v následném textu 

encykliky pochválena jako „svrchovaně významný počin“. Chvála Všeobecné deklarace jako 

jedinečného a výtečného pokusu o formulaci lidských práv pak pokračuje i v dalších 

dokumentech sociálního učení církve a vyjádřeních papežů, když ji třeba Jan Pavel II. v 

Projevu k valnému shromážděním OSN v roce 1979 označuje za „skutečný milník na cestě 

mravního pokroku lidstva“, či v roce 1995 za „jedno z nejvyšších vyjádření lidského svědomí 

naší doby“. 

Toto přitakání Všeobecné deklaraci na jedné straně znamená respekt k určité konkrétní 

dějinné formulaci lidských práv, na straně druhé však naznačuje i určitý horní limit onoho 

formulovaného souhrnu základních lidských práv. Současně s přivlastněním ideje lidských 

práv v obecném smyslu a k jejímu postavení do samého jádra sociálního učení církve 

můžeme zejména od éry Jana Pavla II. pozorovat ovšem i četné výhrady vůči dalšímu vývoji 
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Sociální učení církve neakceptuje všechny vývojové trendy a tím si drží vůči konceptu 

lidských práv řekněme stálý „prorocko-kritický“ přístup. 

Kromě v zásadě stálých a podstatných specifických rysů teologické recepce lidských práv, 

existuje v rámci sociální nauky i mnoho zásadních kritických poznámek a postřehů, což bývá 

málo zdůrazňováno a reflektováno. 

Tato kritika nezačíná Janem Pavlem. Ve starších dokumentech moderního sociálního učení 

církve nalézáme s odkazem na přirozené právo mnoho konkrétních práv člověka, Lev XIII. - 

v encyklice Immortale Dei (1885) – kritizuje umělé deklarování tzv. „nových práv“ (principia 

et fundamenta novi iuris), která jsou v napětí či v rozporu s přirozeným zákonem.  

Tři příklady ze slov tří posledních papežů: 

Jan Pavel II. v Poselství k oslavě Světového dne míru (2003). Nejsilněji je kritický pohled na 

některé formy lidskoprávního étosu pointován u Benedikta XVI. v encyklice Caritas in 

veritate (2009). V této kritice pokračuje samozřejmě i papež František a v podobném duchu 

zdůrazňuje deformaci lidskoprávního étosu směrem ke zneužívání a excesivnímu 

individualismu, třeba v Promluvě v Evropském parlamentu (2014). 

Můžeme vidět, že tato kritika není zjevně jen o nerespektování lidských práv, jejich 

zneužívání či nenaplňování, ale zejména o deformujících trendech, které zasahují i formulaci 

práv jako takových, jejich výběr a vzájemný vztah, zejména tedy upozaďování práv 

„elementárních“ a preferenci práv „nahodilých“. 

To, že všechny ideály, které se v současnosti řadí pod pojem lidských práv, nemají stejný 

význam a důležitost, je podrobněji rozpracováno a komentováno i v jiných v církevních 

dokumentech – které mají charakter více analytický. Je to třeba dokument Mezinárodní 

teologické komise Důstojnost a práva lidské osoby (1983) který přímo hovoří o „hierarchii 

lidských práv“.  

Ke konceptu lidských práv se podrobně vyjadřuje i novější text Mezinárodní teologické 

komise Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon (2008). Ten se k 

expanzivnímu pojetí lidských práv staví jako k úkroku od přirozeného práva směrem k 

„utilitaristickému legalismu“ a k upevňování konzumního, hédonického stylu života. 

Abychom se však nezaměřovali jen na kritiku trendů a množství lidských práv, ale i na 

možnosti a náznaky pozitivní formulace, připomeňme, že v církevních dokumentech 

můžeme v podstatě nalézt onen „stručně a jasně formulovaný souhrn základních lidských 

práv“, o kterém hovoří encyklika Pacem in terris. Ten samozřejmě nemá povahu právního 

dokumentu ani vzoru pro právní formulace, ale dostatečně jasně deklaruje práva 

elementární z pohledu sociálního učení církve.  

Z obsahu je zřejmé, že Jan Pavel II. klade větší důraz na posvátnost a nedotknutelnost 

lidského života včetně života před narozením, náboženskou svobodu jako klíčový 

předpoklad lidské důstojnosti a právo na základní obživu, což jsou oblasti, v nichž spatřoval 

zásadně problematický vývoj. U papeže Františka je to obdobně.  

Lze tedy říci, že dokumenty posledních tří papežů i četné doprovodné církevní dokumenty 

se shodují na tomto určitém minimalismu lidských práv, v němž je možno ve své podstatě 

identifikovat klasickou čtveřici základních dober člověka (bona humana) známou již od 

Tomáše Akvinského. 

Jaké z toho všeho lze učinit závěry? Základní morální principy přirozeného zákona mohou 

být historicky a kulturně formulovány mírně odlišným způsobem, ale to vůbec 

nezpochybňuje jejich charakter neměnnosti a univerzality. I přes určitou interpretační šíři 
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konceptu přirozeného práva a opuštění jakéhosi rigidního scholasticismu, je jisté, že 

přirozený zákon tvoří stále jádro katolické morální teologie a tudíž i současného sociálního 

učení církve. 

Ke klíčové agendě lidských práv, v jejímž rámci se svádí určitý boj o formulaci 

elementárních práv a případné další formulaci lidských a společenských, dokonce globálních 

ideálů lidskosti, tak podle mého soudu přispívá sociální učení církve silně „prorocko-

kritickým“ étosem, který odmítá trendy nazývané „ideologizací lidských práv“ či 

„zblázněnou ideou lidských práv“. 

Je zřejmé, že deformity v oblasti lidských práv se projevují v četných oblastech, včetně 

základního chápání lidství, sexuality, rodiny, důstojnosti a posvátnosti lidského života.  

K genderové ideologii připomeňme, že papež František její násilné uplatňování ze strany 

vyspělých zemí považuje za nebezpečný příklad globální „ideologické kolonizace“.  

Sociální politiku ve formě peněžní pomoci chápe jeho encyklika Laudato si’ v duchu 

subsidiarity jako provizorium, nikoli systémové řešení chudoby. 

Celkově vzato a závěrem poselstvím SUC pro 21. století – v oblasti lidských práv – je podle 

mého soudu přispět k prosazení a zajištění základních životních podmínek všech lidí ve 

světě, aby jim životní situace nebyla překážkou základní lidské důstojnosti a duchovní 

svobody – dostát tedy skutečně elementárním právům na globální úrovni. Dále pak je to 

úkol očišťovat diskurs lidských práv od zbytečných zatemňujících nánosů, určité západní 

sebestřednosti a ideologických deformací, zbytečně a neoprávněně formulovaných lidských 

práv, která zatemňují práva elementární a odvádějí člověka od jeho přirozených i 

nadpřirozených cílů. 

 

- Předseda VR KTF UK ThLic. Prokop Brož, Th.D. vyzval uchazeče, aby se vyjádřil k 

oponentským posudkům. 

 

- Dr. Roman Míčka se omluvil za některá nedopatření v textu a vyjádřil vděčnost za 

připomínky oponentů. 

 

Neveřejná část habilitačního řízení PhDr. Romana Míčky, Th.D., Ph.D.: diskuse a hlasování 

 

Usnesení: VR UK KTF projednala stanovisko habilitační komise a hlasuje o návrhu na 

jmenování docentem:  

 

1. Přednáška byla pečlivě připravená, dobře strukturovaná. Kandidát při ní také 

prokázal dobré pedagogické schopnosti. 

2. VR se shoduje s kladným hodnocením habilitační komise, týkajícím se vědecké, 

pedagogické a publikační činnosti uchazeče 

Z počtu členů VR UK KTF (15) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se 

zdržel. 

 

Usnesení: Vědecká rada KTF dospěla k závěru, že uchazeč splnil kritéria daná zákonem o 

vysokých školách, řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování docentem UK v Praze, 

ostatních předpisů a pravidel Univerzity Karlovy a doporučuje PhDr. Romana Míčky, Th.D., 

Ph.D. jmenovat docentem pro obor katolická teologie.  
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Stav hlasování  

Počet členů VR fakulty celkem 15 

Počet přítomných členů VR fakulty 12 

Počet kladných hlasů 11 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 1 

Počet neplatných hlasů 0 

 

 

Přizvání uchazeče a oznámení výsledku a zdůvodnění (veřejné) 

 

Předseda VR UK KTF ThLic. Prokop Brož, Th.D. přizval uchazeče v k oznámení výsledku 

hlasování. Uchazeč byl seznámen s usnesením. Gratulace. 

 

 

9. Různé 

 

Předseda oborové rady se rozloučil s členy Vědecké rady. Vzhledem k nástupu nového pana 

děkana, poděkoval za činnost VR v jeho funkčním období.  

J. Em., kardinál Duka se ujal slova s poděkováním a upozorněním, že pan děkan přečkal i 

mnohé nelehké chvíle a svědomitě a dobře vykonával svou funkci.  

Prof. Ambros upozornil, že v listopadu by se měla pořádat konference k 100 výročí narození 

kardinála Tomáše Špidlíka. 

 

 

 

                ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

                     děkan 

 

 

 

Zapsala: Magdaléna Nová (odd. pro vědu)  

 

 


