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Zápis z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 7. 10. 2021

Hlasování VR bylo zahájeno 29. 9. 2021 a ukončeno 7. 10. 2021. Hlasovalo se odpovědí
na e-mail. (K této formě a lhůtě hlasování přikračujeme proto, aby bylo možné dodržet
termíny nezbytné k následnému vypsání přijímacího řízení již pro akademický rok
2022–2023.)
Bod hlasování:
Schválení záměru rozšířit oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program
Církevní a obecné dějiny o spolupráci s Historickým ústavem AV ČR. Toto
rozhodnutí s sebou nese i doplnění řad školitelů a oborové rady.
Uvedený krok naváže na spolupráci, která již mezi oběma partnery existuje. Nyní je
prováže institucionálně a otevře další možnosti rozvoje oboru. Zvýší atraktivitu
doktorského studijního programu Církevní a obecné dějiny (garant prof. PhDr. Petr
Kubín, Ph.D., Th.D.; akreditace udělena roku 2018 na dobu 10 let), jehož zázemí bude
rozšířeno o nejdůležitější vědeckou instituci v ČR v oboru historie. Doktorandům se
otevře možnost stáže v HÚ AV ČR, pravidelných konzultací s jeho pracovníky, využití
největší oborové knihovny v ČR a zapojení do akademických výzkumných projektů.
Spolupráce obou institucí bude zabezpečena smlouvou mezi Univerzitou Karlovou a
Akademií věd ČR a dohodou KTF UK s HÚ AV Č. Její znění bylo projednáno a schváleno
statutárními zástupci zúčastněných stran a bude podepsáno v případě, že záměr, který je
v ní obsažený, nalezne Vaši podporu.
Doktorský SP je zaměřen na vědecký výzkum a samostatnou tvůrčí odbornou činnost v
oblasti dějin křesťanství na pozadí obecného vývoje dějin lidské společnosti. Důraz je
kladen na interdisciplinární propojení církevních dějin s příbuznými obory, jako je
obecná historie, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská ikonografie, literární
věda a teologické obory (především biblistika, patrologie a liturgika). Cílem studia je
připravit studenty k samostatnému vědeckému výzkumu v daném oboru s důrazem na
bližší zaměření. V rámci studijního programu jsou určena bližší zaměření studia na
konkrétní epochy křesťanských dějin: starověk, středověk, raný novověk, 19. a 20.
století.
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K hlasování Vám tedy předkládám následující usnesení (čl. 8 odst. 5 písm. c) Statutu KTF
UK): Vědecká rada Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy souhlasí se záměrem
uskutečňovat akreditovaný doktorský studijní program Církevní a obecné dějiny ve
spolupráci Katolické teologické fakulty s Historickým ústavem AV ČR, a to v souladu s
dohodou zúčastněných stran a jejími přílohami.
Přílohy:
- Návrh dohody s Ústavem AV ČR
- Podepsanná smlouva mezi AV ČR a UK
- Seznam školitelů
- Rozšíření Oborové rady

Usnesení:
VR KTF UK Schvaluje záměr rozšířit oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program
Církevní a obecné dějiny o spolupráci s Historickým ústavem AV ČR.
Z celkového počtu (20) se účastnilo hlasování 18 členů. Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo.

V Praze, dne 7. 10. 2021
zapsala: Magdaléna Nová, Vědecké oddělení

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
děkan
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