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ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY UK HTF V AR 2017/2018 

Datum konání:  14. 3. 2018 

Místo konání:  UK HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4; 4. patro, místnost H401. 

Čas:   13,00 hod – 15,30 hod 

Program zasedání:      

1. Schválení zápisu z 2. mimořádného zasedání VR v AR 2017/2018 
2. Akreditace studijních programů 
3. Různé 

 
Přítomni (11):  

doc. ThDr. K. Veverková, Th.D. – předsedkyně 

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.  

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.  

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.h.c.  

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.  

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.  

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. 

ThDr. Tomáš Butta, Th.D. 

PhDr. Jiří Beneš  

prof. ThLic. PaedDr. M. Weis, Th.D.  

prof. PhDr. Beata Krahulcová, CSc.  

Omluveni (5): 

prof. Pavel Ambros, Th.D.  

prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.  

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.  

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.   

Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 

Hosté (3): ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. – zástupce garanta programu; doc. Pavlína Janošová, Ph.D. – 

navrhovaný garant programu; Mgr. Antonín Šedivý – administrace akreditací 

Ostatní (1): ThDr. Marketa Langer – ved. odd. vědy 

 

1) Zahájení. 

1. 1 Úvodní slovo předsedkyně vědecké rady doc. ThDr. K. Veverkové, Th.D.  

1. 2 VR schválila program jednání. 

1. 3 VR schválila zápis z posledního zasedání – 14. 3. 2018.  

 

2) Předsedkyně VR informovala o návrhu akreditace studijního bakalářského a navazujícího 

magisterského studijního programu Religionistika v rámci institucionální akreditace pro danou 

oblast v prezenční formě studia.  

Koordinátor pro akreditační proces HTF doc. Vogel blíže uvedl problematiku akreditace 

Religionistika, kterou připravil navržený garant doc. Vojtíšek. Doc. Vojtíšek se nemohl zúčastnit 
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zasedání a zastoupil ho dr. Gebelt, který posléze představil akreditaci. Program je akreditován jako 

sdružené studium. Bakalářské studium je zaměřeno na základy, navazující magisterské studium na 

současnost (monoteistické tradice). Důrazy jsou položeny na monoteistická náboženství (judaistika, 

křesťanství, islám) v současnosti. Předsedkyně vyzvala k diskusi. Vystoupil prof. Kučera, který 

připomněl historii studia religionistiky na HTF (dr. Kovář) a jeho vystoupení doplnil prof. Lášek. 

Usnesení: Vědecká rada vyjádřila jednohlasně kladné stanovisko k navržené akreditaci. 

Hlasování o návrhu na jmenování garanta programu bakalářský studijní program Religionistika – doc. 

PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD. 

Přítomno: 11 

Omluveno: 5 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Návrh schválen jednohlasně. 

Hlasování o návrhu na jmenování garanta programu navazující magisterský studijní program 

Religionistika – doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD. 

Přítomno: 11 

Omluveno: 5 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Návrh schválen jednohlasně. 

2.1 Předsedkyně doc. Veverková krátce uvedla návrh akreditace studijního bakalářského studijního 

programu sociální pedagogika v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblast vzdělávání 

v prezenční formě studia. Uvedla problematiku studijních plánů u předkládané akreditace, včetně 

řešení HTF a předala slovo koordinátorovi pro akreditační proces doc. Vogelovi. Akreditaci přestavila 

navrhovaná garantka doc. Janošová, která představila radikálně změněnou koncepci programu. 

Důraz je kladen na praktickou přípravu pro praxi v oboru i pro navazující studium. Bylo nutno 

redukovat předměty. V rámci akreditačního návrhu byla podána žádost na MPSV o uznání profese 

Sociální pracovník. V návrhu se odráží snaha o vyhovění připomínkám. Starší tým pedagogů byl 

doplněn o profesní odborníky. Zaměření je orientováno na flexibilitu a změny v metodologii 

dynamicky se rozvíjejícího oboru. Sociální pedagogika zahrnuje status soc. pedagog/soc. pracovník. 

V diskusi vystoupil prof. Kučera a vyzdvihl tradici na HTF (dr. Strašíková) a cíl, kterým je teologicky 

konstituovat osobnost a její vzdělanost. Předsedkyně jej doplnila.  

Profesorka Krahulcová v diskusi upozornila na strádající sociální pedagogiku obecně a zdůraznila její 

krásu. Problém v předložené akreditaci způsobuje definování profesí, program sociální práce cílí 

ke stejné cílové skupině. Ze sociální pedagogiky se tak stal dvouobor -  soc. práce/soc. pedagogika. 

Každý obor má svoji metodologii a předložený program je skrytě dvouoborový bez státní zkoušky ze 

sociální práce, ale nominuje se sociální práci vykonávat. Docentka Janošová reagovala upozorněním, 

že profese sociálního pracovníka pokrývá i sociální práci. Zákon mu to umožňuje. Metody sociální 

práce jsou v navrhované akreditaci v podmínkách zastoupeny.  

Předsedkyně doplnila komentářem a uzavřela diskusi. 

 

Vědecká rada hlasovala o navržené akreditaci bakalářského studijního programu sociální 

pedagogika:  
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Přítomno: 11 

Omluveno: 5 

Pro: 10 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu na jmenování garanta bakalářského studijního programu sociální pedagogika, 

navrhovaný garant – doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 

Přítomno: 11 

Omluveno: 5 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Návrh schválen jednohlasně. 

 

3. Doc. Veverková uvedla další bod programu. Informovala vědeckou radu o řízení, kdy Národní 

akreditační úřad (NAÚ) učinil rozhodnutí o omezení akreditace programu sociální pedagogika. UK se 

proti rozhodnutí odvolalo z věcných a procesních důvodů. Přijímací řízení do dalšího akademického 

roku však bylo řádně již zahájeno a uchazeči jsou pečlivě informováni o stavu. Fakulta uchazečům 

nabízí i jiné obory pěstované na HTF. 

 

Třetí zasedání vědecké rady v akademickém roce 2017/2018 bylo po projednání vědeckou radou 

určeno na 18. 4. 2018 od 13:00 hod. 

 

 

Podpis:        doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

         předsedkyně vědecké rady 

 
Zápis:  M. Langer; V Praze dne 14. 3. 2018; Přílohy: Prezenční listina 


