Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních
programů/oborů na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla Akreditační komise (dále jen
AK) v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), na svém zasedání 13. – 15. září 2010.
Pro hodnocení doktorských studijních programů na teologických fakultách byla AK
jmenována účelová pracovní skupina (ÚPS) ve složení: prof. RNDr. PhDr. Jan Štěpán, CSc.
(předseda), prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., doc.
ThDr.Martin Wernisch, doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. a prof.
PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Pro hodnocení doktorských studijních programů na Evangelické teologické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze (dále jen ETF UK) vycházela AK ze sebehodnotící zprávy a
dalších podkladových materiálů připravených dle zadání fakultou, z veřejně dostupných
informací a poznatků, které vyplynuly z návštěvy ÚPS na ETF UK.
Návštěva ÚPS na fakultě se uskutečnila dne 29. 11. 2011 ve složení: prof. Jan Štěpán,
doc. Jiří Vogel a doc. Dušan Lužný. Za fakultu se jednání zúčastnili děkan doc. Jindřich
Halama, Dr., proděkan a garant doc. Jiří Mrázek, Th.D. a garanti: prof. Lenka Karfíková, Dr.
Theol., doc. ThDr. Martin Wernisch a prof. ThDr. Jan Štefan.
Přehled akreditovaných DSP/DSO:
DSP

studijní obor

standardní
doba studia

platnost
akreditace

počet celkem/ současné
abs. za 5 let
počty P/K

Filozofie

Filozofie

3/4

31.10.2014
/1.11.2018

16/0

6/6

Teologie

Biblická teologie

3/4

31.10.2013
/31.12.2017

39/7

7/11

Teologie

Historická teologie a 3/4
teologie náboženství

31.10.2013
/31.12.2017

50/12

6/10

Teologie

Systematická
praktická teologie

31.10.2013
/31.12.2017

46/9

14/5

a 3/4

Výzkumná činnost:
Obor Filozofie. Pracoviště participuje na výzkumném záměru, což je vyhovující. Není
zřejmé, jak dalece se na řešení podílejí doktorandi.
Obor Biblická teologie. Pracoviště odkazuje na 5 významných grantů a projektů, není
jasný podíl doktorandů na řešení.
Obor Historická teologie a teologie náboženství. Pracoviště odkazuje na 3
významné granty a projekty, zapojení doktorandů do řešení není jasné.
Obor Systematická a praktická teologie. Pracoviště uvádí pět významných grantů.
Zapojení doktorandů do řešení není zřejmé.

Akademičtí pracovníci:
Obor Filozofie. Složení oborové rady: 9 členů, 3 z ETF, 5 z UK a 1 z UP. Jeden
profesor s úvazkem pouze 0,25 je nezapočitatelný, další profesorka s úvazky 1,0 na ETF a 0,9
na CMTF UP přesahuje limit 1,75 a z akreditačního hlediska je považována za
nehabilitovanou, jeden pracovník není habilitován. Uváděná garantka prof. Karfíková
přesahuje svými úvazky limitní hodnotu 1,5, tudíž obor nemá garanta splňujícího standardy
AK. Fakulta nabízí do oborové rady tři pracovníky na úrovni odborného asistenta a šest
externistů. Z nich jeden již není akademickým pracovníkem, jeden je docentem. Dále
pracoviště zajišťující studium, tj. katedra filozofie, ani fakulta nedisponuje požadovanými
dvěma habilitovanými pracovníky pracujícími v oboru, jak to žádají minimální standardy.
Počet deset doktorandů vedených prof. Karfíkovou (s dalšími pěti na FF UK) není věrohodný
a žádní absolventi za posledních pět let rovněž.
Obor Biblická teologie. Složení oborové rady je přiměřené: 4 z ETF, 1 z UK a 1 z
UP, z toho 4 habilitovaní, školitelé 3:3. Počty doktorandů na školitele rovněž přiměřené.
Garant v pořádku.
Obor Historická teologie a teologie náboženství. Oborová rada složena vesměs z
habilitovaných pracovníků. Dva profesoři s úvazky 0,25 však nejsou započitatelní. Mezi
školiteli je dále profesor s úvazkem pouze 0,2. Garant je v pořádku. Poměr doktorandů na
školitele je přiměřený.
Obor Systematická a praktická teologie. Oborová rada přiměřená. Z devíti členů
pouze jeden nehabilitovaný. Garant v pořádku. Počty doktorandů na školitele přiměřené.
Studenti:
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy a specifikací
Opatření děkana č. 3/2008 – Obecné zásady individuálních studijních plánů pro doktorské
studijní programy uskutečňované na ETF.
Všechny tři obory v programu Teologie produkují kvalitní disertace, přiměřená je i
mobilita studentů a jejich participace na badatelských projektech.
V oboru Filozofie není za posledních pět let žádný absolvent.
Závěry a doporučení:
V rámci všech čtyř doktorských studijních oborů se realizuje výzkumná činnost
(výzkumný záměr, granty), není však zřejmé, jak jsou do řešení zapojeni doktorandi. Složení
oborových rad je u oborů v programu Teologie vyhovující a počty doktorandů na školitele
jsou přiměřené. Všechny tři obory v programu Teologie produkují kvalitní disertace,
přiměřená je i mobilita studentů a jejich participace na badatelských projektech. U studijního
oboru Filozofie garantka neodpovídá standardům AK z hlediska výše úvazků a působení na
jiných institucích, vede také neúměrný počet studentů. Za posledních pět let nemá tento obor
ani jednoho absolventa.
Sebehodnocení ETF je realistické až na obor Filozofie. Protože personální zázemí
oboru Filozofie je nedostatečné – prakticky bez plnohodnotných habilitovaných pracovníků,
kteří by působili převážně jen na ETF a zde studijní obor plnohodnotně rozvíjeli – AK
doporučuje posílení příslušné katedry tak, aby byly naplněny standardy AK.

Závěry k akreditaci studijních programů:
U doktorského studijního programu Filozofie se studijním oborem Filozofie se
standardní dobou studia 3 a 4 roky AK vzhledem k zjištěným závažným nedostatkům
navrhuje podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách omezení akreditace.

