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Č.j. UKKTF/153481/2018 
 
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 7. 11. 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. Ivan Foletti, 
M.A., Ph.D.; Th.D.; doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.; prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.; 
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.; doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.; doc. PhDr. 
Miloš Sládek, Ph.D.; prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera; prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.; 
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.;  
 
Nepřítomni: doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D.; Ing. Pavel Kopeček, Th.D.; doc. PhDr. Petr Kubín, 
Ph.D., doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.; doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 
 
 

Program 

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisu VR KTF UK z předchozího zasedání 19. 4. 2018 a hlasování per-

rollam (13. 6. 2018 a 10. 8. 2018). 

3. Aktuální informace o KTF. 

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

komise, habilitační přednáška. 

5. Různé 

 
 
Zasedání zahájil v 13:08 hod. předseda vědecké rady prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., 
děkan KTF, a informoval o hlavním bodě konaného zasedání, kterým je podruhé projednání 
návrhu na jmenování docentem Dr. R. Míčky. Habilitační přednáška a projednání stanoviska 
habilitační komise se uskutečňuje podruhé z důvodu vrácení návrhu na jmenování 
docentem z rektorátu UK pro formální chybu (nelegitimní složení oponentů habilitační 
práce). VR byla předsedou VR dále informována o skutečnostech, které neobsahovaly 
podkladové materiály, které byly členům Vědecké rady rozeslány před jejím konáním. 
Předseda VR uvedl, že v době probíhajícího habilitačního řízení, tedy před dobou než došlo 
k tomuto druhému projednání, změnil Dr. R. Míčka pracovní poměr (z Teologické fakulty 
Jihočeské univerzity na Fakultu pedagogickou). 
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1. Schválení programu 
VR KTF UK schvaluje program zasedání.  
Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 13 členů, 13 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 19. 4. 2018 
Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 13 členů, 13 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo. 
  
VR KTF UK schvaluje zápis z hlasování per-rollam dne 13. 6. 2018. 
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 10. 8. 2018. 
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  
Předseda VR informoval o doktorském studiu. Právě probíhají oborové rady, poslední 
oborová rada proběhne 8. 11. 2018. Právě přijímáme návrhy na projekty GA UK. Do tohoto 
akademické roky jsme přijali 26 přihlášek, do jednotlivých studijních programů bylo přijato 
a zapsalo se do studia celkem 16 studentů (Dějiny křesťanského umění 6 studentů, 
Historické vědy 6 studentů, Teologie 4 studenti). V současné době studuje v doktorském 
studiu 86 studentů (15 studentů má přerušené studium). Opět se bude pořádat 
doktorandská mezinárodní konference, na kterou jsou všichni přímo slovy pana předsedy 
zváni, stejně tak jako jejich studenti. 
 
VR KTF UK vzala na vědomí informace o doktorském studiu na KTF tichým souhlasem. 
 
 
4. Habilitační řízení PhDr. Romana Míčky, Th.D., Ph.D., stanovisko habilitační komise, 
habilitační přednáška. 
Předseda VR uvedl daný bod jednání, se kterým byli členové VR obeznámeni již na svém 
předešlém zasedání, stejně jako z podkladů, které obdrželi. Představil uchazeče s pomocí 
stanoviska habilitační komise, které předložil ve všech jeho částech. U prezentace 
pedagogického působení doplnil informaci, že v mezičase došlo ke změně pracovního 
poměru uchazeče, který z Teologické fakulty Jihočeské univerzity přešel na tamní 
Pedagogickou fakultu. Vyzval jsem uchazeče, aby ozřejmil, jaké předměty nyní vyučuje; 
ten tak učinil. Následně předseda VR konstatoval, že s habilitační prací byli členové VR 
seznámeni prostřednictvím posudků, přečetl kladné závěry oponentů a poukázal na to, 
že nově doplněný posudek prof. Miroslava Nováka obsahuje několik kritických 
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připomínek. Přečetl rovněž souhrnný závěr stanoviska habilitační komise, která 
doporučila jmenování uchazeče docentem. 

Předseda otevřel diskusi nad odborným působením uchazeče. Vyzval ho k vyjádření. 
Uchazeč konstatoval, že se v posledních letech snaží při své výuce a vědecké činnosti 
využít kompetenci teologickou i politologickou a pokrýt tak celou oblast sociální etiky. 
V dalším průběhu diskuse byla řeč o zahraničních publikacích uchazeče, který odpovídal 
na dotaz, jak je možné, že ačkoli jsou jeho dvě nejvýznamnější publikace (monografie) 
věnovány sociální etice v USA, nepředstavil tam žádnou publikací výsledky svého 
bádání. Uchazeč odpověděl, že své výsledky nepovažuje za natolik významné, abys to 
učinil. Krátce byla otevřena otázka citací, zejména zahraničních. Předseda VR dvakrát 
vyzval k tomu, aby se kdokoli z přítomných, včetně uchazeče, věnoval rozpravě 
o habilitační práci. Nikdo to však neučinil. 

Poté uchazeč přednesl habilitační přednášku na téma „Kritika deformovaného pojetí 
lidských práv v sociálním učení církve“. Časový limit 20 minut byl překročen. V diskusi 
byl uchazeč žádán, aby ozřejmil pojem „čtyři bona humana dle sv. Tomáše Akvinského“; 
učinil tak. Dále byl tázán na to, zda si v papežském magisteriu povšiml vedle kontinuity 
i diskontinuity a s ní spojeného naukového vývoje; odvětil, že v dané problematice 
vnímá spíše kontinuitu. Byl dotazován na to, zda papežové vedle kritiky nadměrné 
extenze tzv. nových práv uplatňují i jiný kritický zorný úhel na lidská práva; odpověděl, 
že si není jiného vědom. Byl žádán o příklady tzv. nových práv, jež jsou papeži 
zpochybňována; poukázal na problematiku sociálního minima a homosexuálních svazků. 

Následovala neveřejná část jednání s rozpravou o odborné úrovni přednášky, o způsobu, 
jímž byla vystavěna a přednesena, a o tom, jak uchazeč odpovídal na otázky. Dále 
o uchazečově publikační činnosti, zejména o zahraničním dosahu jeho působení. 

Poté, co VR projednala stanovisko habilitační komise a průběh jednání, přistoupila 
k tajnému hlasování o návrhu uchazeče na jmenování docentem: 
 
Stav hlasování  
Počet členů VR fakulty celkem 18 
Počet přítomných členů VR fakulty 13 
Počet kladných hlasů 3 
Počet záporných hlasů 5 
Zdrželo se 5 
Počet neplatných hlasů 0 
 
Předseda VR přizval uchazeče k oznámení výsledku a sdělil mu, že v tajném hlasování 
bylo odevzdáno 13 platných hlasů, z toho 3 pro, 5 proti a 5 se zdrželo. Konstatoval, že 
návrh na jmenování uchazeče docentem nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů 
VR KTF UK a řízení se tedy zastavuje. 
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5. Různé 
 
Předseda VR připomněl termín dalšího zasedání, který je schváleným harmonogramem 
stanoven na 6. 2. 2019. Vědecká rada bude informována, co za body jednání bude a zda bude 
zasedání nutné. Jistě se bude konat červnové zasedání, budou připraveny nové akreditace. 
 
 
 

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

 
 
 
Zapsala: Magdaléna Nová (Vědecké oddělení)  
 
 


