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I. ÚVOD  

 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 pokračovala               

pod vedením děkana ThLic. Prokopa Brože, Th.D. v rozvoji vědy a výuky. Díky úsilí všech 

pedagogů i ostatních pracovníků fakulty se Katolické teologické fakultě daří držet celkový 

počet studentů včetně doktorandů i počet přijíždějících studentů ze zahraničí na stabilní 

úrovni. Po roční pauze uspořádala Katolická teologická fakulta další ročník Letní školy 

teologie Summer School of Theology, jehož se zúčastnilo 15 studentů a studentek z univerzity 

v Baltimore ve Spojených státech amerických. 

Doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr. úspěšně zakončil své habilitační řízení jmenováním 

docentem v oboru Katolická teologie a další dva pedagogové se habilitovali na Filosofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Také studenti Katolické teologické fakulty zaznamenali 

vědecké a studijní úspěchy na celouniverzitní úrovni. PhDr. Jozef Gumenický obdržel Cenu 

Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů.  

Katolická teologická fakulta reagovala na dění ve světě pořádáním prezentací, přednášek 

a sympozií. Jako příklad zde lze uvést tři akce. U příležitosti blahořečení čtrnácti 

františkánských mučedníků se fakulta podílela na pořádání odborné konference XIV. 

pražských mučedníků a závěr vlády Rudolfa II. K výročí osmdesátých narozenin kardinála 

Miloslava Vlka, emeritního Velkého kancléře KTF UK v Praze, uspořádala fakulta dne       

28. května 2012 sympozium s názvem Církev v pokoncilní době. Otevřené vědecké 

kolokvium na téma Dříve projevená přání pacientů: výhody a rizika, které proběhlo              

za spolupráce Ústavu etiky 3. LF UK, bylo uspořádáno v rámci dlouho očekávané zákonné 

úpravy, jež by měla upravovat eticko-právní institut „dříve projeveného přání pacientů“. 

Naši studenti se v roce 2012 zapojili do fakultního a univerzitního života jak na vědecké, 

tak i společenské úrovni. Dne 29. února 2012 se aktivně účastnili akce Noc univerzit s cílem 

informovat veřejnost o problematice připravovaných reforem vysokého školství. Tradice 

plesů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pokračovala i v roce 2012, a to 

již 7. reprezentačním plesem „V antických tógách za zvuku lyry“. Ples se konal v Sále 

kardinála Berana Arcibiskupského paláce v Praze a jeho ústředním tématem se stal „zlatý věk 

římského impéria, velkolepých slavností a gladiátorských her“. Studenti doktorských 

programů uspořádali dne jednodenní konferenci na téma Sakrální a profánní prostor 

v dějinách křesťanské kultury a umění se záměrem otevřít mezioborovou diskusi v rámci 

oborů Církevní a obecné dějiny, Dějiny křesťanského umění a Katolické teologie.  
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Dne 27. ledna 2012 byl udělen prof. JUDr. ThDr. Miroslavu Zedníčkovi, emeritnímu 

profesorovi Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, titul Právník roku 2011 

v kategorii občanské právo hmotné a procesní. Soutěž uspořádaná společností epravo.cz a 

Českou advokátní komorou se konala pod záštitou předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase a 

Ministerstva spravedlnosti České republiky. Prof. ThDr. JUDr. Zedníček se však z tohoto 

titulu a s ním spojené plastiky sv. Yva těšil necelý měsíc, neboť dne 19. února 2012 ve svých 

80 letech zemřel. V pátek 24. února 2012 se konalo v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích 

poslední rozloučení se zesnulým prof. ThDr. JUDr. Miroslavem Zedníčkem za účasti mj. 

děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThLic. Prokopa Brože, Th.D. 

a bývalého děkana fakulty prof. Ludvíka Armbrustera, SJ. 

Tato zpráva ve svých částech zachycuje činnost fakulty v průběhu roku 2012 z pohledu 

studia, vědy, zahraničních i dalších aktivit: po úvodu je popisována správa, organizace 

a vnitřní předpisy fakulty, následují části věnované studiu, rozvoji, vědě a výzkumu, 

zahraničním aktivitám, médiím a informacím, výpočetní technice a informačním 

technologiím, knihovně a hospodaření a poté se textová část zprávy uzavírá a následují 

přílohy Personalia, Studium a Odborná činnost. 

 

 

II. SPRÁVA, ORGANIZACE A VNIT ŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY 

 

1. VELKÝ KANCLÉ Ř 

V souladu s kanonickými předpisy a se Statutem Katolické teologické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze byl v roce 2012 Velkým kancléřem KTF UK v Praze Mons. Dominik 

kardinál Duka, OP. 

 

 

2. SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY A TAJEMNICE  

a) Akademický senát 

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil do 11. 

prosince 2012 ve složení: 

a) členové AS KTF z řad akademických pracovníků: 

•  ThLic. David Bouma, Th.D.  

•  PhDr. Markéta Koronthályová (předsedkyně Akademického senátu KTF UK v Praze) 

•  doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 
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•  ThLic. Mgr. Mariusz Gerard Kuźniar, Th.D. 

•  ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. (místopředseda Akademického senátu KTF UK   

v Praze) 

•  Tomáš B. Mohelník, OP, Th.D. 

•  prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

•  Mgr. David Svoboda, Ph.D. 

b) členové AS KTF z řad studentů: 

•  Jiří Jakoubek 

•  Helena Michalíková (místopředsedkyně Akademického senátu KTF UK v Praze) 

•  Mgr. Petr Nohel 

•  Mgr. Marie Benáková (rozená Zimmermannová). 

 

Ve dnech 11., 12. a 13. listopadu se uskutečnily volby do obou komor Akademického 

senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Voleb se z 49 akademických 

pracovníků oprávněných volit zúčastnilo 31 voličů (tj. 63,3%), všichni voliči odevzdali platný 

hlasovací lístek. Z celkového počtu 882 studentů se voleb zúčastnilo 283 studentů (tj. 32,1%), 

bylo odevzdáno 280 platných lístků a 3 voliči se zdrželi hlasování. Akademický senát KTF 

zasedá od 12. prosince 2012 v tomto složení: 

a) členové AS KTF z řad akademických pracovníků: 

•  ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.  

•  PhDr. Markéta Koronthályová (předsedkyně Akademického senátu KTF UK v Praze) 

•  doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 

•  Tomáš B. Mohelník, Th.D. 

•  doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 

•  PhDr. Milan Pech, Ph.D. (místopředseda Akademického senátu KTF UK v Praze) 

•  prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

•  ThLic. David Vopřada, Th.D. 

b) členové AS KTF z řad studentů: 

•  Mgr. Marie Benáková (místopředsedkyně Akademického senátu KTF UK v Praze) 

•  Čestmír Cimler 

•  Jan Lukeš 

•  Klára Nechvílová. 
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Akademický senát Katolické teologické fakulty UK v Praze se pravidelně scházel 

k jednání. Jeho usnesení a zápisy jsou dostupné na fakultních internetových stránkách.  

Za Katolickou teologickou fakultu zasedali v roce 2012 v Akademickém senátu 

Univerzity Karlovy v Praze doc. PhLic. Vojtěch Novotný Th.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, 

Ph.D., Mgr. Marie Benáková a Helena Michalíková.  

 

b) Děkan a proděkani 

Děkanem fakulty byl v roce 2012 ThLic. Prokop Brož, Th.D.  

Proděkany Katolické teologické fakulty v roce 2012 byli:  

•  Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (proděkan pro studium) 

•  doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. (proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy) 

•  doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. (proděkan pro rozvoj) 

•  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (proděkan pro vědu). 

 

Působnosti proděkanů jsou upraveny Opatřením děkana č. 4/2010 – Vymezení činnosti, 

zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK ze dne 4. března 2010. V rámci kolegia 

děkana se děkan, proděkani, předsedkyně akademického senátu a tajemnice pravidelně 

scházeli k poradám.  

 

c) Vědecká rada 

Vědecká rada Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působila v r. 2012 

v tomto složení:  

a) interní členové:  

•  ThLic. Prokop Brož, Th.D. (předseda Vědecké rady KTF UK v Praze) 

•  Mons. ThLic. Dominik Duka, arcibiskup pražský (Arcibiskupství pražské) 

•  prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (FHS UK, FF UP, Olomouc, člen od 17. 7. 2012) 

•  Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (UK FF) 

•  doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L. (UK KTF) 

•  prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (ETF UK, členka od 11. 1. 2012) 

•  prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. (UK KTF) 

•  prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (UK FSV) 

•  Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (UK KTF) 

•  doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (UK KTF) 
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•  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (UK KTF) 

b) externí členové: 

•  prof. Pavel Ambros, Th.D. (CMTF UP, Olomouc) 

•  doc. Petr Chalupa, Th.D. (CMTF UP, Olomouc) 

•  doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JČU, České Budějovice) 

•  ThLic. Michael Slavík (Arcibiskupství pražské, člen od 11. 1. 2012) 

•  Mons. František Radkovský (Biskupství plzeňské) 

•  doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JČU, České Budějovice) 

 

d) Disciplinární komise 

V roce 2012 pracovala Disciplinární komise Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze v tomto složení: 

a) členové Disciplinární komise z řad akademických pracovníků: 

•  PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

•  Mlada Mikulicová, Ph.D.  

•  doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr. (předseda Disciplinární komise KTF UK v Praze) 

b) členové Disciplinární komise z řad studentů: 

•  ThLic. Mgr. Pavel Koronthály (od 8. března 2012) 

•  Mgr. Petr Minář (do 7. března 2012) 

•  ICLic. Mgr. Ondřej Pávek  

•  Petr Toman  

c) náhradníci Disciplinární komise z řad akademických pracovníků: 

•  PhDr. Josef Bartoň, Th.D. (od 8. března 2012) 

•  Eva Pavlíková, Ph.D. (do 7. března 2012) 

•  doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.  

d) náhradníci Disciplinární komise z řad studentů: 

•  ThLic. Jan Koblížek, Th.D. (do 7. března 2012) 

•  Ing. Jan Kulhánek (od 8. března 2012) 

•  Mgr. Marie Opatrná (od 8. března 2012) 

•  Mgr. Adéla Šmilauerová (do 7. března 2012). 

 

Disciplinární komise Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze neřešila 

v roce 2012 ani jeden přestupek. 



 

6 
 

e) Tajemnice 

Tajemnicí fakulty byla v roce 2012 Mgr. Jana Benešová. Působnost tajemnice je upravena 

Opatřením děkana č. 2/2007 – Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka KTF 

UK ze dne 7. února 2007. 

 

 

3. ORGANIZACE FAKULTY  

a) Katedry  

V rámci KTF UK existovalo v roce 2012 těchto šest kateder: Katedra biblických věd (vedoucí 

Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.) s Oddělením starých jazyků (PhDr. Josef Bartoň, Th.D.), 

Katedra filosofie (Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.), Katedra fundamentální a dogmatické 

teologie (ThLic. Prokop Brož, Th.D.), Katedra teologické etiky a spirituální teologie (doc. 

PhDr. Libor Ovečka, Dr.), Katedra pastorálních oborů a právních věd (doc. Ing. Mgr. Aleš 

Opatrný, Th.D.) a Ústav dějin křesťanského umění (prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.).  

 

b) Účelová zařízení 

Děkanát jakožto výkonný aparát fakulty ve spolupráci s rektorátem univerzity zabezpečoval 

v r. 2012 administrativní, organizační, koordinační, evidenční a kontrolní činnost orgánů 

fakulty, zejména děkana a proděkanů, a plnil další úkoly spojené s posláním fakulty.  

Děkanát na základě Opatření děkana č. 13/2007 – Organizační řád děkanátu KTF UK    

v Praze ze dne 18. září 2007 měl v roce 2012 tyto organizační útvary: kancelář děkana, 

studijní oddělení, oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy, ekonomické oddělení, 

technicko-hospodářské oddělení a knihovnu. 

Na Katolické teologické fakultě bylo v roce 2012 šest účelových zařízení včetně Institutu 

celoživotního vzdělávání.  

Centrum dějin české teologie při Katedře fundamentální a dogmatické teologie vedl 

v roce 2012 doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.  

Při Katedře teologické etiky a spirituální teologie působila v roce 2012 tři centra: 

Centrum pro studium migrace (vedoucí ThLic. Petr Štica, Th.D.), Centrum Pro Oriente 

Christiano (vedoucí doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.) a Centrum teologie a umění 

(vedoucí Ing.Arch. Mgr. Norbert Schmidt).  

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. vedl Centrum dokumentace evropského kulturního 

dědictví při Ústavu dějin křesťanského umění.  
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4. VNITŘNÍ PŘEDPISY 

V roce 2012 byly na Katolické teologické fakultě UK v Praze v platnosti tyto předpisy: Statut 

KTF, Volební a jednací řád Akademického senátu KTF, Jednací řád Vědecké rady KTF, Řád 

KTF pro volbu kandidáta na funkci děkana a postup při odvolání děkana, Pravidla               

pro organizaci studia na KTF, Pravidla pro přiznání stipendií na KTF, Disciplinární řád       

pro studenty KTF, Rigorózní řád KTF a Řád celoživotního vzdělávání KTF.  

Všechny výše uvedené předpisy byly schváleny Akademickým senátem Univerzity 

Karlovy v Praze a Kongregací pro katolickou výchovu. 

 

 

III. STUDIUM 

 

1. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY  

V akademických letech 2011/2012 a 2012/2013 uskutečňovala KTF tyto akreditované studijní 

programy (Přehled akreditovaných studijních programů viz Příloha č. 2, tabulky IX a X): 

•  bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky, kombinovaná 

forma studia, standardní doba studia 4 roky (akreditace udělena do 31. prosince 

2020) 

•  navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky, 

kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky (akreditace udělena do 31. 

prosince 2020) 

•  magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie, prezenční 

forma studia, standardní doba studia 5 let (akreditace udělena do 31. července 2016) 

•  navazující magisterský studijní program Humanitní studia, studijní obor Aplikovaná 

etika, prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky (akreditace udělena do 1. 

března 2013) 

•  bakalářský studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny evropské kultury, 

prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky (akreditace udělena do 1. 

března 2013) 

•  bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor 

Dějiny křesťanského umění, prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky 

(akreditace udělena do 1. března 2014) 
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•  navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, 

studijní obor Dějiny křesťanského umění, prezenční forma studia, standardní doba 

studia 2 roky (akreditace udělena do 1. března 2014) 

•  doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie, prezenční  

a kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky (akreditace udělena      

do 31. července 2016) se specializacemi 

a) biblické vědy 

b) fundamentální teologie 

c) dogmatická teologie 

d) teologická etika 

e) spirituální teologie 

f) pastorální teologie 

g) liturgika 

h) kanonické právo 

i) patristika 

•  doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Církevní a obecné dějiny, 

prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky (akreditace 

udělena do 1. listopadu 2017) se specializacemi 

a) církevní a obecné dějiny starověku 

b) církevní a obecné dějiny středověku 

c) církevní a obecné dějiny raného novověku 

d) církevní a obecné dějiny 19. a 20. století 

•  doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny 

křesťanského umění, prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia   

3 roky (akreditace udělena do 31. prosince 2013) se specializacemi 

a) křesťanské umění středověku  

b) křesťanské umění novověku 

c) umění 19. a 20. století  

d) ikonografie křesťanského umění. 

V rámci Celoživotního vzdělávání nabídla Katolická teologická fakulta kurz Úvod         

do teologických nauk, který umožňuje získání základní orientace v teologických oborech. 

Kurzu se v roce 2012 zúčastnilo 28 posluchačů. 

Již od akademického roku 2004/2005 uskutečňuje KTF UK programy Celoživotního 

vzdělávání Jáhenský pastorační rok a Kněžská formace. Tyto programy jsou určené 
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především absolventům studijního oboru Katolická teologie, kteří přijali jáhenské resp. 

kněžské svěcení. První kurz je plánován jako jednoroční vzdělávací cyklus pro získání dalších 

odborností pro jáhny, druhý jako tříletý vzdělávací cyklus v rámci celoživotního vzdělávání 

kněží pro získání dalších odborností s prvky supervize dosavadní pastorační praxe. Programy 

navazují na vědomosti získané v magisterském studiu a rozvíjí je s ohledem na konkrétní 

pastorační působení účastníků. V roce 2012 se kurzu Jáhenský pastorační rok zúčastnily          

4 posluchači a kurzu Kněžská formace 26 posluchačů. 

Ve spolupráci s univerzitou v Baltimore, USA, uspořádala Katolická teologická fakulta   

v roce 2012 další ročník Letní školy teologie (Summer School of Theology), jež byl začleněn 

mezi kurzy Celoživotního vzdělávání. Během měsíčního kurzu, který připravil doc. PhDr. 

Libor Ovečka, Dr., absolvovalo 15 studentů z USA přednášky z oboru křesťanské etiky. 

Tříletý kurz Univerzity třetího věku pod názvem Základy katolického náboženství pořádá 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Katechetickým střediskem 

Arcibiskupství pražského a slouží k doplnění základních znalostí z katolického náboženství a 

kultury. Kurz je určen pro seniory z řad široké veřejnosti a k přijetí se nevyžadují žádné 

předchozí znalosti ani ukončené studium. K získání osvědčení je třeba absolvovat všechny tři 

ročníky v libovolném pořadí. V akademickém roce 2012/2013 se účastnilo Univerzity třetího 

věku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 176 posluchačů 

nejrůznějšího věku a vzdělání. Přednášky se konaly o sobotách od října 2012 do března 2013. 

Ročník byl zaměřen na seznámení se s Biblí, jejím výkladem a s naukou církve formulovanou 

Druhým vatikánským koncilem. 

Celkem navštěvovalo kurzy Celoživotního vzdělávání vč. Univerzity třetího věku            

v akademickém roce 2011/2012 198 posluchačů a v roce 2012/2013 203 posluchačů (Počty 

studujících v kurzech Celoživotního vzdělávání vč. kurzů Univerzity třetího věku viz Příloha 

č. 2, tabulka VIII.). 

 

 

2. STUDIJNÍ AGENDA  

V akademickém roce 2011/2012 probíhalo studium v souladu se studijními plány, které jsou 

uvedeny v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním 

roce 2011/2012 a v akademickém roce 2012/2013 v souladu se studijními plány uvedenými 

v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 

2012/2013. 
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Studium se uskutečňuje v rámci kreditního systému. Zápisy předmětů, evidence 

studijních výsledků i rozvrhy jsou realizovány elektronickou cestou Studijního informačního 

systému (SIS). 

Hodnocení výuky studenty, tzv. evaluace studia, se v roce 2011/2012 na fakultě 

uskutečnila, avšak data nemohla být vyhodnocena vzhledem k technickým možnostem 

aplikace Studijního informačního systému. 

 

 

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

Přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 představila Výroční zpráva o činnosti 

Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2011.  

První kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 proběhlo v období měsíců 

duben až červen 2012; druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 proběhlo 

v září roku 2012.  

První i druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 bylo otevřeno pro 

následující studijní programy a studijní obory: 

• bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky  

• navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky 

• magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie  

• navazující magisterský studijní program Humanitní studia, studijní obor Aplikovaná 

etika 

• bakalářský studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny evropské kultury 

• bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor 

Dějiny křesťanského umění  

• navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, 

studijní obor Dějiny křesťanského umění. 

Přijímací řízení konané pouze v řádných červnových termínech proběhlo  

u následujících programů: 

• doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie  

• doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Církevní a obecné dějiny 

• doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor 

Dějiny křesťanského umění. 

Počty přihlášených uchazečů a přijatých studentů viz Příloha č. 2., tabulka VII. 
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IV. ROZVOJ, V ĚDA A VÝZKUM  

 

Na Katolické teologické fakultě UK se v roce 2012 řešilo celkem dvacet pět rozvojových 

projektů, grantů či jiných projektů souvisejících s tvůrčí vědeckou činností. 

Projekt Univerzitních výzkumných center, tzv. UNCE, kategorie Humanitní a společenské 

vědy na UK v Praze (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): 

•  Transcendence a její interpretace v teologii a umění, vedoucí řešitelského kolektivu 

Mireia Ryšková, spoluřešitelé Josef Bartoň, David Bouma, Noemi Bravená, Prokop 

Brož, Denisa Červenková, Jiří Kuthan, Tomáš Petráček, Karel Sládek, Petr Štica, 

David Vopřada, Jana Zapletalová, Martin Zlatohlávek, začátek realizace v r. 2011. 

Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, tzv. PRVOUK (Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy): 

•  Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury, koordinátor Pavel Filipi, členové 

rady Zdeněk Beneš, Aleš Opatrný, začátek realizace v r. 2011. 

Projekt Specifického vysokoškolského výzkumu (Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy): 

•  Přehledné dějiny renesance a manýrismu v Itálii a Záalpí II, řešitel Martin 

Zlatohlávek, spoluřešitelé Monika Benčová, Pavla Hlušičková, Věra Koubková 

Novotná, Magdalena Nová, Marie Opatrná, Lenka Rajdlová, Dana Vrabelová, 

Veronika Wanková, začátek realizace v r. 2012. 

Decentralizované rozvojové projekty (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): 

•  Rozvoj doktorských studijních programů a zahraniční spolupráce na Katolické 

teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, řešitel Martin Zlatohlávek, začátek 

realizace v r. 2012. 

Institucionální rozvojový plán Katolické teologické fakulty UK v Praze (Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy): 

•  Mezinárodní spolupráce, garant Martin Zlatohlávek, začátek realizace v r. 2012; 

•  Věda a výzkum / Rozvoj vědy a výzkumu, garant Karel Sládek, začátek realizace v r. 

2012. 

Granty financované Grantovou agenturou České republiky: 

•  Filosofie náboženství v díle Immanuela Kanta, standardní projekt, řešitel Stanislav 

Sousedík, členové řešitelského kolektivu Prokop Sousedík, David Svoboda, Karel 

Šprunk, členové řešitelského kolektivu z řad doktorandů David Peroutka, Nora 

Cuhrová, začátek realizace v r. 2012. 
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Individuální projekt IPO (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): 

•  Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém 

jazyce, řešitel Univerzita Hradec Králové a CMS KTF UK, začátek realizace v r. 

2012. 

Projekty FRVŠ (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Rada vysokých škol): 

•  Inovace počítačové učebny P6, řešitel Karel Sládek, začátek realizace v r. 2012; 

•  Inovace předmětu „Syrština křesťanského starověku“, řešitel Jaroslav Brož, začátek 

realizace v r. 2012;  

•  Inovace předmětu „Úvod do Starého zákona“, řešitel Jana Pitterová, spoluřešitel Josef 

Hřebík, začátek realizace v r. 2012; 

•  Inovace předmětů „Theological Ethics“ a „Fundamentals of Theological Ethics“; 

řešitel Libor Ovečka, začátek realizace v r. 2012. 

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, tzv. NAKI 

(Ministerstvo kultury): 

•  Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300, řešitel NG 

v Praze, spoluřešitelé KTF UK, FF UK, FF AV ČR, CMS AV ČR, řešitel Jiří Kuthan, 

začátek realizace v r. 2011. 

Projekt Vzdělávací nadace Jana Husa: 

•  Noemi Bravená – řešitelka Filozofie a teologie dětí, začátek realizace v r. 2012. 

Granty financované Grantovou agenturou Univerzity Karlovy: 

•  Tereziánská mystika z hlediska tomistické psychologie, řešitel David Peroutka, 

začátek realizace v r. 2010; 

•  Umělecké prostředí Českých Budějovic v 18. století, řešitelka Lenka Rajdlová (roz. 

Velflová), začátek realizace v r. 2010; 

•  Processus iudiciarius secundus stilum Pragensem Mikuláše Puchníka, kompletní 

kritická edice díla, řešitel Dominik Budský, začátek realizace v r. 2011; 

•  Strahovští katecheté 19. století, řešitelka Lenka Jeřábková, začátek realizace v r. 2011; 

•  Nejstarší horizont sakrální architektury na Vysočině a její sídelní kontext. Modelový 

příklad Jihlavska a Třebíčska, řešitelka Dana Vodáková, začátek realizace v r. 2011; 

•  Korunování milostných mariánských obrazů ve střední Evropě v 17. a 18. století, 

řešitelka Dana Vrabelová, začátek realizace v r. 2011; 

•  Unikátní malířská výzdoba zámku Bučovice ve 2. polovině 16. století: recepce 

benátských vzorů, řešitelka Veronika Wanková, začátek realizace v r. 2011; 
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•  Architekt – památkář: spolupráce, dialog, protiklady, řešitelka Markéta Fatková, 

začátek realizace v r. 2012; 

•  Tertullianova nauka o manželství, vdovství, celibátu a zdrženlivosti, řešitel Pavel 

Koronthály, začátek realizace v r. 2012; 

•  Metodická studie k bilaterálnímu výzkumnému projektu Vzájemné vztahy sakrální 

architektury 13. století v českých a rakouských zemích, řešitel Stefan Scholz, začátek 

realizace v r. 2012; 

•  Neorenesanční sakrální architektura v Čechách a na Moravě, řešitel Petr Sládeček, 

začátek realizace v r. 2012. 

Zapojení pedagogů v projektech, které nejsou zajišťovány KTF: 

•  Noemi Bravená – řešitelka GAUK na PedF UK „Transcendování a jeho význam pro 

socializaci a formování dítěte jako osobnosti“, začátek realizace r. 2010; 

•  Vojtěch Novotný – spoluřešitel bilaterálního projektu GAČR: Náboženské kultury 

v Evropě XIX. a XX. století, řešitel FHS UK ve spolupráci s Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, začátek realizace 2010; 

•  Marie Mžyková – spoluřešitelka projektu NAKI (MK ČR): Každodenní život šlechty. 

Svět šlechtického dítěte (příprava katalogu a výstavy), řešitel Národní památkový 

ústav; začátek realizace r. 2011; 

•  Josef Bartoň, Jaroslav Brož a Mireia Ryšková – členové řešitelského týmu GAČR – 

Centrum excelence: Historie a interpretace Bible, hlavní řešitel ETF UK, začátek 

realizace r. 2012; 

•  Viktor Kubík – zapojení do projektu GAČR: Umělecký a kulturní transfer 

v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459–

1620) – Ars montana, řešitel NG v Praze, FF UK, Jan Royt, začátek realizace r. 2012; 

•  Viktor Kubík – zapojení do projektu NAKI: Umělecká výměna v regionu Krušnohoří 

mezi gotikou a renesancí, řešitel NG v Praze, FF UK, začátek realizace r. 2012; 

•  Jiří Kuthan, Markéta Jarošová, Viktor Kubík, Miroslav Šmied, František Záruba – 

spoluřešitelé projektu GAČR – Centra excelence: Kulturní kódy a jejich proměny 

v husitském období, řešitel Ústav pro jazyk český AV ČR, začátek realizace r. 2012. 

 

 

1. KONFERENCE A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 pořádala nebo 

spolupořádala konference a organizovala přednášky českých odborníků. Pedagogové KTF se 
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zúčastnili mnoha konferencí a přednesli přednášky a přednáškové řady na různá témata, 

jejichž přehled je uveden v příloze č. 3, tabulka XII.; zde v textu jsou uvedeny pouze vybrané 

akce (spolu)pořádané fakultou. 

Na půdě Katolické teologické fakulty UK proběhlo za spolupráce Ústavu etiky 3. LF UK 

28. března 2012 otevřené vědecké kolokvium na téma Dříve projevená přání pacientů: 

výhody a rizika spojené s prezentací stejnojmenné knihy Jaromíra Matějka. Ve svém úvodním 

slově přivítal děkan Prokop Brož všechny přítomné a připomněl také dřívější setkání 

pořádaná na etická témata (eutanazie, sexuální výchova na školách). Celým večerem provázel 

Karel Sládek. Prvním přednášejícím večera byl přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK 

Marek Vácha s příspěvkem o obecných principech, o problému nejasnosti použité 

terminologie, například posouzení, kdy už nastala chvíle, v níž končí šance na uzdravení. 

Jaromír Matějek se vyjádřil k očekávané zákonné úpravě, která by měla v České republice 

eticko-právní institut „dříve projeveného přání pacientů“ upravovat a hovořil o smyslu tohoto 

institutu a o otázce lidské důstojnosti, kterou chce tento dokument chránit. Na základě 

stvořenosti člověka poukázal na více dimenzí lidské osoby – tělesnou, vztahovou a 

transcendentní. Tyto dimenze pak tvoří kontext, v němž se má text pacientovy vůle 

interpretovat. Jako poslední z přednášejících vystoupila emeritní přednostka Ústavu etiky 

Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Marta Munzarová. Pozitivně zhodnotila 

předchozí příspěvky, kromě již zmiňovaného poukazu na více dimenzí člověka také rozlišení 

jazyků, které pacient používá. Jazyk biologie a jazyk, kterým člověk hovoří o svých 

představách o životě, nejsou totožné. Na samotný závěr kolokvia proběhla diskuse, která se 

dotkla také v naší společnosti velmi ožehavého tématu eutanazie. 

Dne 20. dubna 2012 byla na KTF UK v Praze pořádána konference studentů doktorských 

programů pod titulem „Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění“. 

Konference, která byla uspořádána se záměrem otevřít mezioborovou diskusi, se účastnili 

doktorandi studijních oborů Církevní a obecné dějiny, Dějiny křesťanského umění a 

Katolické teologie: Veronika Bartová (Kostel Zvěstování Panny Marie ve Zbynicích), Jana 

Bělová (Funerální litina ve střední Evropě), Markéta Fatková (Spolupráce Kamila Hilberta a 

Maxe Dvořáka v rámci Centrální vídeňské komise: Rekonstrukce kostelů sv. Štěpána 

v Kouřimi a sv. Petra a Pavla v Čáslavi), Kateřina Hladká (Neznámá socha světice a pátrání 

po jejím původním umístění v konkrétním sakrálním prostoru), Vladislava Holzapfelová 

(Funerální umění na pražských hřbitovech 1850–1950), Oldřich Chládek (První zrušení 

žďárského kláštera), Tomáš Jajtner (Praeparatio evangelica v životě a díle blahoslaveného 

Ch. de Foucaulda v kontextu dnešního tázání), Lenka Jeřábková (Aegidius Chládek a 
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katechetika v jeho díle Bemerkungen über wichtigere Gegenstände der Pastoraltheologie für 

katholische Geistliche), Jan Klobušický (Ikonografický rozbor ikonostasu řeckokatolického 

kostela sv. Michaela archanděla v Hradci Králové), Michaela Košťálová (Historické proměny 

interiéru barokního kostela sv. Mikuláše na Starém Městě), Magdaléna Nová (Výzdoba 

cremonských kostelů Sante Margherita e Pelagia a San Sigismondo v kontextu spisů biskupa 

Marca Girolama Vidy), Věra Koubková Novotná (Krajiny Paola Fiamminga – sakrální nebo 

profánní prostor?), Matsuhiko Ohno („Duše mučedníků pod oltářem“ na Karlštejně. 

Příspěvek k rekonstrukci malířské výzdoby původní oltářní stěny a konsekračnímu problému 

dnešního kostela Panny Marie), Marie Opatrná (Strahovský cyklus sv. Norberta v kontextu 

tvorby Jana Jiřího Herinka), Jana Pitterová (Posvátná místa ve Starém zákoně), Marek 

Pučalík (Poznámky k výmalbě kupole prelatury křížovnického konventu ve Vratislavi), Lenka 

Rajdlová (Oltáře sochaře Leopolda Huebera v katedrále svatého Mikuláše v Českých 

Budějovicích), Petr Sládeček (Novorenesanční sakrální architektura v Čechách), Miroslav 

Smaha (Zaniklý prostor Hasenburské kaple v katedrále sv. Víta), Helena Smolová (Současné 

směry bádání o životě a díle Edith Steinové (1891–1942), recepce díla Steinové v České 

republice), Adam Sýkora (Sakrální a profánní prostor v kontextu Missale Posoniense I.), 

Kateřina Štroblová (Architektonický prostor a historie v tvorbě současných polských umělců), 

Jana Šubrtová (Nástěnné malby v děkanském kostele Narození Panny Marie v Písku 

v kontextu dobového malířství), Jiří Vácha (Liturgický textil v post-tridentské Evropě, jeho 

metodika a zkoumání), Dana Vrabelová (Imago gratiosa – Korunované madony ve Vatikánské 

basilice), Veronika Wanková (Italští architekti konce 16. století působící pro císaře a 

moravskou šlechtu), Amáta M. Wenzlová (Od národního k avantgardě. Sbory Církve 

československé do roku 1950).  

U příležitosti oslavy osmdesátých narozenin kardinála Miloslava Vlka, emeritního 

Velkého kancléře KTF UK v Praze, uspořádala fakulta dne 28. května 2012 sympozium 

s názvem Církev v pokoncilní době. Děkan fakulty Prokop Brož krátce sympozium uvedl a 

poté přednesl svůj příspěvek Ad sommunionem cum Christo et inter nos elevari – Církev jako 

společenství (LG 7), dále vystoupili Kateřina Lachmanová (Ekumenismus svatých), Jaroslav 

Brož (Svátostná povaha Božího slova v kontextu dokumentů Dei Verbum a Verbum Domini), 

Jan Kotas (Kristus v liturgii aneb Christus Ecclesiam, sponsam suam dilectissimam, sibi 

semper consociat (SC 7), Vojtěch Novotný (Pražská Katolická teologická fakulta v roce 

1950) a Aleš Opatrný (Pastorační priority kardinála Vlka jako pražského arcibiskupa).        

Na závěr se ujal slova emeritní arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk. 
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Ve dnech 3. a 4. září se na Katolické teologické fakultě UK uskutečnila XVI. konference 

Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách Slovenské a České republiky na téma 

nesmrtelnost lidské duše. 

Provincie bratří františkánů a Katolická teologická fakulta UK v Praze uspořádaly         

ve dnech 24. až 25. září 2012 odbornou konferenci XIV. pražských mučedníků a závěr vlády 

Rudolfa II. v prostorách kláštera Panny Marie Sněžné a na půdě fakulty. Ústředním a 

inicializujícím momentem konference se stala událost plenění klášterů a zabití 14 

františkánských bratří v klášteře u Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském                

o masopustním úterý 15. února 1611. Cílem konference byla snaha nastínit celkový kontext 

této události, tedy ukázat na vlivy politické, náboženské, filosofické i kulturní, dále konkrétně 

obsáhnout především tematiku vpádu pasovských vojsk do Čech, Prahu jako císařské město 

na konci jeho velkolepé éry a složitost náboženské situace. Záměrem konference bylo 

nalezení nových historických souvislostí, otevření nových otázek i se zřetelem na ekumenický 

dialog. Konference se mj. zúčastnili Martin Zlatohlávek s příspěvkem Konec Rudolfa II., 

konec jednoho uměleckého slohu?, Jan Royt Ikonografie českých zemských patronů v 1. 

polovině 17. století a doktorandi ÚDKU Oldřich Chládek ‘Kamenné srdce by se muselo 

rozpuknout‘. Odpor olomouckých augustiniánů kanovníků proti snahám kardinála 

Ditrichštejna o zrušení jejich konventu a Marie Opatrná Umělecká produkce církevních řádů 

na počátku 17. století v Praze. Připravovaný sborník představí pojednávané téma ve třech 

tematických okruzích: Historie, Teologie – dějiny myšlení, „Druhý život“.  

Ve dnech 10. a 11. října 2012 uspořádala Katolická teologická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze mezinárodní konferenci Církev a II. vatikánský koncil: Ekleziologie – její 

statut a perspektiva. Uspořádání konference vycházelo z faktu, že se dnes o církvi                 

ve veřejném prostoru hovoří dostatečně, nicméně popisy nebo hodnocení jsou jí implantovány 

zvnějšku. Dvoudenní konference byla rozdělena na čtyři části, v nichž byla zaměřena 

pozornost na sebepojetí církve v teologické perspektivě. V první části věnované tématu církev 

a svět vystoupili Giacomo Canobbio, Brescia (Per una Chiesa estroversa), Roberto Repole, 

Torino (L’umilità della Chiesa) a Prokop Brož (Boží království a církev jako communio. 

Otázka po identitě církve). Druhá část konference patřila tématu „církev a spása“ a se svými 

příspěvky vystoupili vídeňský teolog Jan-Heiner Tück (Extra ecclesiam nulla salus Das 

Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit und seine dialogischen Potentiale), Jaroslav Brož 

(Pojetí církve v listu Židům. Biblický pohled.), Denisa Červenková (Sebepojetí církve ve světě 

pozdní antiky), Vojtěch Novotný (Eschatologická vloha putující církve. Církev a 

eschatologie). Ve třetí části konference, která se nesla v duchu „teologických sond“, 
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vystoupili a své příspěvky přednesli mj. Benedikt Mohelník (Sebepojetí církve jako kněžský 

lid a jeho vliv na svátostnou povahu církve), David Bouma (Nová via empirica – 

fundamentální ekleziologie podle Salvadora Pié-Ninota) a Radek Tichý (Liturgie jako místo 

epifanie Církve). V poslední části věnované církvi a jejímu zásadně dějinnému určení 

vystoupili košický teolog Vladimír Juhás (Církev v mezičase. Principielní povizornost církve), 

veronský Giuseppe Laiti (Gli esiti e l’impatto del concilio Vaticano II: Il dramma di una 

reforma) a Václav Ventura (Česká ekleziologie. Několik postřehů). Konferenci doprovázela 

výstava Imago pretiosa – korunované římské Madony připravená Danou Vrabelovou. 

Na mezioborovém kolokviu Univerzitních výzkumných center k projektu Pojetí 

transcendence – Zjevení a inspirace v teologii a umění pořádaném KTF UK v Praze dne 25. 

října 2012 prezentovali pedagogové výsledky bádání v přednáškách: David Bouma na téma 

Některé významné modely zjevení v současné teologii, Prokop Brož Ježíš Kristus: centrální 

figura zjevení. Teologický koncept zjevení v díle H. U. von Balthasara, Denisa Červenková 

Struktury manifestace Boží transcendence a Martin Zlatohlávek Kresba v renesanci jako 

viditelný záznam inspirace. 

Mezinárodní vědecké kolokvium Filokalie: kniha, hnutí, spiritualita se konalo ve dnech 

13. a 14. listopadu 2012 na KTF UK v Praze. Na kolokviu vystoupila mj. římská teoložka 

Michaelina Tenace (Papežská univerzita Gregoriana, Centrum Aletti), teolog Wolfgang 

Dickhut (Svobodná univerzita Berlín, Institut pro filosofii), Adalberto Mainardi (Komunita 

Bose), Parush R. Parushev (Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické 

federace), Michal Hospodár (Řeckokatolická teologická fakulta Prešovské univerzity) 

společně s Karlem Sládkem (Filokalie a spiritualita v díle Tomáše Špidlíka), Jaroslavem 

Brožem (Filokalie a Izák Syrský: mlčení (šeljá) jako základní zákon duchovní cesty), Mladou 

Mikulicovou (Filokalie a Izajáš ze Skétis: hesychastická terminologie v Izajášových 

asketických spisech) a Václavem Venturou (Filokalie a Lev Gillet) z Centra Pro Oriente 

Christiano při KTF UK v Praze. Z kolokvia je připravována kolektivní monografie. 

Centrum teologie a umění KTF UK v Praze a Arcibiskupství pražské uspořádaly dne 22. 

listopadu 2012 konferenci o katedrále Krakovský Wawel a Pražský hrad – rozvoj katedrál a 

katedrálních okrsků ve 20. a 21. století v Mladotově domě na Pražském hradě. Konference 

představila společné architektonické rysy, symbolický smysl obou katedrál pro hlubokou 

tradici, pevnost a identitu země, ale i bouřlivý vývoj, společenskou a politickou úlohu obou 

sakrálních staveb ve 20. století. Po úvodním slově arcibiskupa pražského Dominika kardinála 

Duky, proslovili své přednášky arcibiskup krakovský Stanisław kardinál Dziwisz na téma 

Význam Wawelu a wawelské katedrály pro Polsko, krakovskou diecézi a Jana Pavla II., Jacek 
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Urban Práce Adolfa Szyszko-Bohusze na Wawelu a Zdeněk Lukeš Dostavba a přestavba 

Pražské katedrály a jejího okolí ve 20. století. Závěrem se uskutečnila panelová diskuze        

na téma Rozvoj života katedrál v 21. století za účasti přítomných a moderace Norberta 

Schmidta z CTU KTF UK v Praze. 

Centrum pro studium migrace Katolické teologické fakulty UK v Praze připravilo          

ve spolupráci s erfurtským Theologisches Forschungskolleg mezinárodní konferenci na téma 

Räume zwischen Kirche und Gesellschaft ve dnech 29. listopadu až 2. prosince 2012. Cílem 

konference bylo rozvíjet výměnu zkušeností teologů v obou regionech na poli dynamiky 

sekularizace ve smyslu odmítání církevního náboženství. Konference se zaměřila                  

na spolupráci dvoučlenných česko-německých týmů badatelů Tomáš Petráček/Sebastian 

Holzbrecher Räume zwischen Religion und Gesellschaft aus historischer Perspektive, Mireia 

Ryšková/Veronika Hoffmann Wissenschaftlicher Diskurs als Diskussionsraum für Kirche und 

Gesellschaft, Jaroslav Lorman/Maria Wild Räume für Evangelisierung und Mission, Libor 

Ovečka/Thomas Brose Innerkirchliche Diskussionsräume, Petr Štica/Christof Mandry 

Gaudium et Spes in der Perspektive tschechischer und deutscher Theologie a Norbert 

Schmidt/Benedikt Kranemann Kirschenbauten als Räume in der heutigen Gesellschaft. 

Ve dnech od 16. října do 9. listopadu připravil ÚDKU KTF UK v Praze ve spolupráci    

se Společností Topičova salonu expozici Crash Test 2012: Ne/přizpůsobiví. Společným 

tématem vybraných děl byly různé formy ne/přizpůsobivosti, která je chápána široce nejen 

v rovině umělecké, ale také v rovině společenské a osobní. Pod vedením Milana Pecha se 

ujali příprav expozice studenti dějin umění ÚDKU KTF UK a připravili výběr toho 

nejzajímavějšího, co vzniklo na půdě mimopražských vysokých uměleckých škol v Liberci, 

Ústí nad Labem a Hradci Králové. 

 

 

2. VYBRANÁ PUBLIKA ČNÍ ČINNOST 

Pedagogové publikovali řadu odborných článků i monografií. Z množství odborných 

vědeckých výstupů zde zmiňujeme pouze monografie se záznamem do Registru informací       

o výsledcích (tzv. RIV) roku 2012. Přehledná tabulka o publikační činnosti pedagogů fakulty 

je uvedena v příloze výroční zprávy (viz Příloha č. 3, Tab. XIII.) 

Monografie Denisy Červenkové Jak se křesťanství stalo náboženstvím. Recepce pojmu 

religio v Tertuliánově Apologetiku, Praha, Karolinum, na základě analýzy a interpretace 

Tertuliánova spisu Apologeticum (2. stol.) sleduje změny v sebepojetí křesťanství, k nimž 

docházelo v dialogu s pozdně antickou latinskou kulturou a správními strukturami Římské 
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říše. Klíčovou roli v tomto procesu sehrál pojem religio, který od druhého století proniká do 

jazyka křesťanské teologie a právě v Tertuliánově díle je poprvé vztažen na křesťanství. To 

přestává být prezentováno v prvé řadě jako cesta (hodos) či pravá filosofie a stává se 

"náboženstvím", kategorií blízkou a srozumitelnou latinskému kulturnímu okruhu. 

Překlad Markéty Koronthályové Bernard z Clairvaux: Kázání na Píseň písní II. (Sermo 

42–86), Praha, Krystal, seznamuje s druhým dílem Bernardova nejrozsáhlejšího a                 

ve středověku nejrozšířenějšího díla, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova 

života. Jedná se o duchovní pochopení Písně písní, kdy Bernard poukazuje na dvojí rozměr 

této biblické knihy: eklesiologický (duchovní život církve) a mystický (duchovní život 

jednotlivce). Tato publikace je pokračováním publikace s prvními 41 kázáními, která vyšla     

v roce 2010. 

Mlada Mikulicová v monografii Biskup Severus z Ašmúnajmu, Praha, Karolinum, 

objevuje pro odbornou veřejnost význam osobnosti arabské křesťanské literatury 

středověkého Egypta, písaře a biskupa Severa z Ašmúnajnu (asi 910 – asi 1000 n. l.), který 

svými apologetickými výklady křesťanské nauky přispěl k rozvoji křesťansko-muslimských 

disputací. Jeho dílo se vyznačuje spojením prvku arabského s křesťanským v rámci 

helénistické koptské tradice a neútočnou polemikou s tezemi islámu. 

Publikace Vojtěcha Novotného pod titulem Maximální křesťanství: Adolf Kajpr SJ a list 

Katolík, Praha, Karolinum, je věnována neobyčejné osobnosti Adolfa Kajpra SJ (1902–1959), 

jeho životním osudům i bibliografii a předkládá svědectví pamětníků o této mimořádné 

postavě českých církevních dějin. Představuje genezi a vývoj listu Katolík od doby první 

republiky, a zaměřuje se na program a metodu listu, které mu Kajpr spolu se svými 

spolupracovníky vytkl. Konkrétní výsledky jejich snažení podchycuje bibliografie periodika, 

jež sleduje jak obsah jednotlivých čísel tak i jednotlivé autory. Zvláštní pozornost je potom 

věnována tomu, jak Kajpr rozuměl vztahu mezi křesťanstvím a společností. Všímá si, že jeho 

uvažování o společnosti mělo východiska v christocentrickém pojetí lidské existence a že jeho 

druhým, zkušenostně ověřeným pilířem byla kritika atheistického humanismu všeho druhu 

včetně komunistického. Kajpr přitom ve svém sociálním smýšlení dospěl až k otevřeným 

sympatiím k tomu, co lze v jeho stopách nazvat křesťanský socialismus. Z těchto premis pak 

lze porozumět tomu, jak má podle něho katolík rozumět společnosti, resp. státu, a jaké jsou 

konstitutivní prvky křesťanského vztahu k politice. 

Monografie Vojtěcha Novotného „B ěda církvi...“: Bonaventura Bouše burcující, Praha, 

Karolinum, uceleně představuje Zdeňka Bonaventuru Boušeho OFM (1918–2002), jednoho   

z nejpozoruhodnějších českých teologů druhé poloviny 20. století. Předkládá Boušeho 
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zevrubný životopis, jehož prizmatem jsou nahlíženy i dějiny místní církve. Rozsáhlá 

pozornost je věnována diachronní prezentaci Boušovy teologické, christologické a 

eklesiologické reflexe. Její vývoj se člení na dvě fáze, z nichž první se blíží tzv. manualistické 

teologii s prvky jistého mysticismu, druhá pak, jež se odvíjí od poloviny 60. let, se 

vyznačovala výrazným příklonem k progresivním teologickým tendencím. Autor se nechal 

ovlivnit programem historicko-kritické četby Písma, demythologizace a odnáboženštění 

křesťanství i znovuobjevení jeho eschatologické povahy, který vyhlásili protestantští 

teologové první poloviny 20. století. Svou teologii konstruoval tak, aby podporovala cíl,        

k němuž chtěla směřovat církev své doby – totiž myšlenku o potřebě neustálé očisty a 

reformy církevního společenství. Třetí část monografie přináší dokumentaci k Boušově životu 

a reflexi a přehled jeho písemného díla. 

Studie Davida Peroutky Tomistická filosofická antropologie, Praha, Krystal, si klade      

za cíl systematicky poznat lidskou bytost a její základní struktury z ryze filosofických 

hledisek. Publikace zkoumá nejen problém vztahu duše a těla, nýbrž i řadu jiných, 

souvisejících otázek: problém smyslového a rozumového poznání, smyslového a duchového 

rázu lidské afektivity, otázku po místu člověka v univerzu apod. 

Karel Sládek se ve své práci Cesty k boholidství – Spiritualita v kontextu příběhů 

osobností „stříbrného věku“ ruského myšlení a ruské emigrace, Červený Kostelec, Pavel 

Mervart, pokouší o uchopení ruské spirituality 19. století a první poloviny 20. století. Autor se 

soustředí na nejznámější a nejvlivnější autory a osobnosti období první poloviny 20. století – 

Dostojevského a Solovjova; z teologů první generace "stříbrného věku" si zvolil Florenského 

a Bulgakova; z druhé generace to jsou emigranti Evdokimov a Losský, kteří bez pochyby 

vycházejí z domácí ruské tradice, ale zároveň reagují na myšlenkové prostředí, ve kterém žijí. 

Autor se u jednotlivých postav zaměřuje na ústřední myšlenku jejich odkazu, ale současně je 

představuje v jejich komplexnosti. 

Monografie Davida Svobody Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského, Praha, Krystal, 

se zabývá vztahem celku a části, jinak řečeno mereologie, k základním metafyzickým 

principům a pojmům, jako je pojem jsoucna a jednoty nebo pojetí metafyzické struktury 

kategoriálního jsoucna. Autor zasazuje dosavadní výsledky bádání v oblasti problematiky 

celku a části do širších souvislostí Tomášovy metafyzické koncepce a prohlubuje a doplňuje 

dosavadní výzkum tím, že rozlišuje a charakterizuje všechny typy celků a částí, s nimiž se lze 

v Tomášových textech setkat.  
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3. DOKTORSKÉ STUDIUM  

K 31. říjnu 2012 studovalo doktorský studijní program Teologie 27 doktorandů (10 

prezenčních a 17 kombinovaných), program Obecná teorie a dějiny umění a kultury 40 

doktorandů (26 prezenčních a 14 kombinovaných) a program Historické vědy 16 studentů (8 

prezenčních a 8 kombinovaných). Z tohoto počtu fakulta přijala a na fakultu nastoupilo          

v akademickém roce 2012/2013 14 nových studentů v následujících studijních programech: 

Teologie 5 studentů (3 prezenční, 2 kombinovaní), Historické vědy 4 studenti (3 prezenční, 1 

kombinovaný) a Obecná teorie a dějiny umění 5 studentů (4 prezenční, 1 kombinovaný). 

Doktorské studium úspěšně ukončili 1 student studijního programu Teologie, 1 student 

studijního programu Historických věd a 1 studentka studijního programu Obecná teorie a 

dějiny umění a kultury, 6 uchazečů prospělo u rigorózního řízení v programu Teologie 

(ThLic., z celkového počtu 6 uchazečů - 2 uchazeči obhájili licenciátní práci již v roce 2011, 

ale řízení absolvovali v roce 2012, a dále 1 uchazečka obhájila licenciátní práci, ale dokončení 

rigorózního řízení se plánuje v roce 2013). 

Informace o doktorském studiu jsou obsaženy v příloze č. 2, tab. VII. a v příloze č. 3, tab. 

XI. 

 

 

4. HABILITA ČNÍ ŘÍZENÍ  

V roce 2012 bylo úspěšně ukončeno habilitační řízení doc. PhDr. Libora Ovečky, Dr. 

jmenováním docentem v oboru Katolická teologie. Z akademických pracovníků ÚDKU se 

habilitovali doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. a doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. na 

Filosofické fakultě UK v Praze. 

  

 

V. ZAHRANI ČNÍ VZTAHY  

 

Fakulta je začleněna do standardních meziuniverzitních dohod uzavřených Univerzitou 

Karlovou v Praze, v rámci nichž se realizují zejména krátkodobé pobyty. V roce 2012 měla 

fakulta v rámci programu LLP-Erasmus pro program Teologie šestnáct aktivních bilaterálních 

dohod se zahraničními univerzitami v Bonnu, Dortmundu, Erfurtu, Frankfurtu nad Mohanem, 

Krakově, Lovani, Londýně, Nitře, Opoli, Poznani, Prešově, Regensburgu, Ružomberku, 

Tarnówě, Varšavě a Vídni a čtyři pro obor Dějiny křesťanského umění v Benátkách, 

Drážďanech, Krakově a Vídni. Na jejich základě přijeli i vyjeli nejen pedagogičtí pracovníci, 
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ale i studenti a administrativní pracovníci. V roce 2012 se rovněž podařilo uzavřít dvě nové 

smlouvy v rámci programu LLP-Erasmus na akademický rok 2013/2014, první pro obor 

Katolická teologie s Univerzitou Trnava a druhou pro obor Dějiny křesťanského umění 

s univerzitou Alma Mater Studiorum v Boloni. 

Studentská mobilita roku 2012 v sobě zahrnuje dva akademické roky. V akademickém 

roce 2011/2012 vyjelo do zahraničí celkem 13 studentů. V rámci programu LLP-Erasmus 

vycestovalo 6 studentů ÚDKU (2 studentky do Benátek, 2 studentky na jednosemestrální 

pobyt do Vídně, 1 studentka doktorského studijního programu na tříměsíční pobyt                

do Krakova, 1 studentka doktorského studijního programu do Lovaně) a 2 studenti oboru 

Katolická teologie (1 student na jednosemestrální pobyt do Regensburgu a 1 student na 

jednosemestrální pobyt do Vídně). V tomto akademickém roce vycestovala v rámci 

meziuniverzitních dohod 1 studentka ÚDKU do Sieny a 1 studentka ÚDKU do Wroclawi a 

v rámci meziuniverzitní spolupráce vycestovala 1 studentka ÚDKU do Freiburgu a jedna      

do Florencie. Za finanční podpory Fondu mobility vycestovala 1 studentka doktorského 

studijního oboru Dějiny křesťanského umění do Biblioteca Ambrosiana v Miláně. 

V akademickém roce 2012/2013 vyjelo do zahraničí celkem 13 studentů. V rámci 

studijního zahraničního programu LLP-Erasmus vycestovaly 3 studentky ÚDKU (2 studentky 

do Lovaně a 1 studentka do Glasgow) a 3 studentky studijního programu Teologie (do Vídně, 

Lovaně a Londýna). Jedna studentka ÚDKU vycestovala v rámci programu Aktion do Vídně 

a 1 student doktorského studijního programu Teologie vycestoval v rámci programu 

RENOVABIS na dvouletý studijní program na Pontificia Università Gregoriana do Říma. 

Jedna doktorandka ÚDKU obdržela stipendium od Fondazione di Studi di Storia dell´a Arte 

Roberto Longhi na roční studijní pobyt ve Florencii. Jedna doktorandka ÚDKU také 

vycestovala v rámci programu DAAD na 4 měsíce na Ludwig-Maxmilians-Universität          

do Mnichova. Za finanční podpory Fondu mobility vycestovaly 3 studentky ÚDKU (dvě      

do Budapešti, jedna do Krakova). 

Na KTF UK studovalo v akademickém roce 2011/2012 celkem 5 studentů ze zahraničí.   

V rámci Teologie 1 student z Regensburgu, 1 studentka Etiky z Nitry, 1 doktorand oboru 

Historie z Krakova a 2 studentky dějin umění z italských univerzit v Chieti a v Benátkách.  

V akademickém roce 2012/2013 studovalo na KTF celkem 8 zahraničních studentů: 

V rámci Teologie 1 student z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, 1 student z Katolické 

univerzity v Ružomberoku, 1 studentka z Vídně a 1 doktorandský student Historie z Krakova. 

V rámci ÚDKU to byli 2 studenti z univerzity Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie a 

2 studenti z Universität Wien.  
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V rámci programu LLP-Erasmus v roce 2012 vycestoval 1 pedagog do Ružomberoku, 

v rámci stipendia Alexander von Humboldt Foundation vyjel další pedagog na odbornou stáž 

do Erfurtu a za finanční podpory Fondu mobility UK také jeden pedagog do Říma. V rámci 

učitelské mobility přijelo a přednášelo na KTF v roce 2012 celkem 5 pedagogů (tři v rámci 

programu LLP-Erasmus, jeden v rámci zahraniční stáže, jeden za podpory FM UK):  

•  Dr. Vladimír Juhás, Katolická univerzita Ružomberok. Zahraniční stáž, 8.10.–12.10. 

2012; 

•  Dr. Mária Nagranová, Katolická univerzita Ružomberok, přednášky z oboru pastorální 

teologie a katechetiky. LLP-Erasmus, 12.3.–16.3. 2012; 

•  Prof. Elzbieta Osewská, Universytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, 

přednášky uskutečněné na Katedře pastorálních oborů a právních věd. LLP-Erasmus, 

10.–15. 9. 2012; 

•  Prof. Simonetta Prosperi Valenti Rodino, Universita degli Studi di Roma, Itálie 

přednáškový cyklus, exkurze a odborné kolokvium na téma: Renesanční kresba a 

kulturní prostředí Říma. Fond mobility UK, 15.–21.9. 2012; 

•  Prof. Józef Stala, Universytet Papieski Jana Pawla II., Krakow, Teologická fakulta 

Tarnow, přednášky na Katedře pastorálních oborů a právních věd. LLP-Erasmus, 

10.9.–14.9.2012. 

Na KTF UK přijeli v roce 2012 v rámci programu LLP-Erasmus také 4 nepedagogičtí 

pracovníci z Katolické univerzity v Ružomberoku.  

Ve spolupráci s univerzitou v Baltimore, USA, uspořádala Katolická teologická fakulta    

v roce 2012 další ročník Summer School of Theology na téma Christian Ethics and Czech 

Literature and Society. Během měsíční výuky absolvovalo 15 studentů z USA přednášky 

v oboru křesťanské etiky. Letní školu připravil doc. PhDr. L. Ovečka, Th.D. 

Přehled studentské a učitelské mobility viz Příloha č. 3, Tab. XIV. 

 

  

VI. MÉDIA A INFORMACE 

 

Základním informačním pramenem o událostech na fakultě jsou pro veřejnost, pracovníky      

i studenty její webové stránky. Při poskytování informací jsou pro Katolickou teologickou 

fakultu hlavními partnery Odbor vnějších vztahů Univerzity Karlovy a Tiskové středisko 

České biskupské konference.  
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Vyučující fakulty byli veřejnoprávními médii individuálně žádáni o rozhovory nebo 

vyjádření ke konkrétním problémům. Pravidelně také odpovídali na otázky čtenářů 

Katolického týdeníku, internetového portálu www.vira.cz, Televize Noe a Radia Proglas a 

zprostředkovali informace v rámci popularizačních přednášek určených široké veřejnosti. 

Děkan fakulty přiblížil fakultu veřejnosti článkem Co může nabídnout Katolická teologická 

fakulta?, který byl zveřejněn na internetových stránkách např. Litoměřického biskupství 

www.dltm.cz nebo na www.signaly.cz. 

Tak jako v létech minulých reagovala Katolická teologická fakulta i v roce 2012            

na aktuální dění ve světě pořádáním prezentací, přednášek a sympozií, jež svým zaměřením 

oslovily širokou veřejnost i řadu odborníků včetně mimouniverzitních.  

U příležitosti dlouho očekávané zákonné úpravy, která by měla upravovat eticko-právní 

institut „dříve projeveného přání pacientů“, proběhlo 28. března 2012 za spolupráce Ústavu 

etiky 3. LF UK otevřené vědecké kolokvium na téma Dříve projevená přání pacientů: výhody 

a rizika spojené s prezentací stejnojmenné knihy Jaromíra Matějka. Na kolokviu zazněly 

příspěvky o smyslu institutu „dříve projeveného přání pacientů“ a o otázce lidské důstojnosti, 

kterou chce tento dokument chránit, či o problému nejasnosti použité terminologie, například 

posouzení, kdy už nastala chvíle, v níž končí šance na uzdravení. Byl zmíněn i problém 

rozlišení jazyků, které pacient používá, neboť jazyk biologie a jazyk, kterým člověk hovoří     

o svých představách o životě, nejsou totožné.  

U příležitosti beatifikace čtrnácti františkánských mučedníků proběhlo mnoho 

doprovodných programů s cílem přiblížit široké veřejnosti nejen osobnosti františkánských 

mučedníků či proces samotné beatifikace, ale i historické pozadí události. Jedním z těchto 

programů byla i odborná konference XIV. pražských mučedníků a závěr vlády Rudolfa II., 

kterou spolupořádala fakulta a o které informovala česká média (Rádio Proglas, Televize Noe, 

Český rozhlas) a řada dalších. 

 

 

VII. VÝPO ČETNÍ TECHNIKA A INFORMA ČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Informační systémy používané na fakultě jsou kompatibilní se systémy používanými na 

univerzitě a jejich vývoj odpovídá vývoji informačních systémů v rámci celé univerzity. 

Rychlost připojení k Internetu a k jednotlivým počítačovým stanicím je 1Gbps. Prostory 

studoven a poslucháren fakulty jsou pokryty signálem bezdrátové sítě Wi-Fi, která je součástí 

celosvětové akademické sítě EDUROAM.  
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V průběhu roku 2012 byla částečně inovována výpočetní technika ve studovně knihovny 

nahrazením osobních počítačů z roku 2006 10 novými. Studentům a dalším uživatelům 

knihovny je ve studovně ve fakultní knihovně k dispozici 31 počítačových stanic s přístupem 

k celosvětové síti Internet a dalších 16 studijních míst s možností připojení vlastního 

notebooku pomocí ethernetového kabelu nebo bezdrátové technologie Wi-Fi. Dále je            

na fakultě 6 počítačů v pracovně doktorandů; všechny s přístupem k síti Internet. Celkem je 

na fakultě 80 počítačů pro zaměstnance, vedle toho je ještě dalších 40 notebooků mezi 

zaměstnanci a studenty. 

V prostorách fakulty je 5 kopírovacích strojů s hardwarovým a softwarovým vybavením 

pro napojení na fakultní počítačovou síť. Dva kopírovací stroje jsou umístěny v knihovně a 

jsou užívány studenty i příchozí veřejností; stroje v prostorách děkanátu, vědeckého oddělení 

a Ústavu dějin křesťanského umění jsou určeny pro potřeby vyučujících a administrativních 

pracovníků fakulty. Na chodbě mezi učebnami P5 a P9 je nově autonomní kopírovací 

automat, který slouží studentům. Na Ústavu dějin křesťanského umění je vedle laboratoře i 

grafické studio a skenovací centrum. 

V roce 2012 také proběhly rekonstrukce multimediálních poslucháren P3, P8 a P6, čímž 

se v těchto učebnách zlepšila kvalita promítaných doprovodných obrazových materiálů.  

 

 

VIII. KNIHOVNA 

 

Knihovna KTF UK je součástí systému fakultních knihoven Univerzity Karlovy, který vytváří 

společný katalog a vzájemně sdílí záznamy svých čtenářů. Knihovna je plně automatizovaná 

(systém Aleph 500), katalogizace i evidence výpůjček probíhá pouze elektronicky. 

 

Služby 

Knihovna zajišťuje pro své uživatele především standardní knihovnické služby, tedy absenční 

a prezenční výpůjčky dokumentů, meziknihovní výpůjční služby (i mezinárodní), rešeršní a 

konzultační služby, zhotovování xerokopií atd. Knihovna poskytuje své služby ve výpůjčce, 

kde se nachází i studovna. Ta nabízí 52 studijních míst, z nichž více než polovina je vybavena 

počítači s přístupem na internet a zbývající místa umožňují připojit vlastní notebook.  

Ve volném výběru se zde nachází několik tisíc svazků. Výpůjčka je vybavena dvěma 

síťovými kopírkami/tiskárnami, pro čtenáře je také k dispozici 52 uzamykatelných skříněk. 
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Otevírací doba výpůjčky/studovny představuje 46 hodin v pracovním týdnu. O sobotách, kdy 

probíhá výuka kombinovaného studia, má výpůjčka/studovna otevřeno od 9 do 18 hodin. 

 V roce 2012 bylo realizováno 8645 běžných výpůjček, 558 meziknihovních výpůjček    

(z toho bylo 324 požadavků uživatelů knihovny a 234 požadavků z jiných knihoven) a 37 

mezinárodních meziknihovních výpůjček (36 požadavků uživatelů knihovny a 1 požadavek 

na knihy z našeho fondu ze zahraničí). 

 

Akvizice 

Jádro akvizičního profilu knihovny tvoří publikace z oborů teologie, filosofie, církevních 

dějin, práva a umění. V dalším plánu jsou získávány knihy všech humanitních a 

společenskovědních oborů.  

V roce 2012 byly zakoupeny knihy a časopisy v celkové ceně 710 604,– Kč. Nákupy 

byly hrazené především z těchto zdrojů: 

•  z běžného rozpočtu fakulty 

•  z projektů vědeckých pracovníků a doktorandů fakulty 

•  z dalších útvarů fakulty (zejména Centra pro studium migrace). 

 

Katalogizace 

Mezi dva základní režimy katalogizace, které je třeba zajišťovat, patří průběžné zpracovávání 

nových přírůstků a retrospektivní katalogizace, tedy vytváření záznamů těch dokumentů, které 

již jsou ve fondu knihovny, ovšem nejsou evidovány v automatizovaném systému. V roce 

2012 probíhala katalogizace v systému ALEPH podle platných knihovnických standardů 

(formát MARC21, katalogizační pravidla ISBD a AACR2). Katalogizátoři vytvořili 6953 

záznamů, které se staly součástí Centrálního katalogu UK. Knihovna dále participuje na 

tvorbě Souborného katalogu ČR; v roce 2012 bylo přidáno 1689 záznamů.  

 

 

IX. HOSPODAŘENÍ 

 

Údaje o hospodaření fakulty přináší Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy 

v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2012. 
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X. ZÁVĚR 

 

Z pohledu vědecké, pedagogické i společenské činnosti fakulty lze rok 2012 hodnotit jako rok 

úspěšný. Jako příklad lze uvést fakultní projekt Programu rozvoje vědních oblastí na 

Univerzitě Karlově, tzv. PRVOUK, nebo fakultní konference studentů doktorských programů 

či skutečnost, že počet pregraduálních studentů výrazně neklesá a počet studentů doktorských 

programů zůstává stabilní.  

Rád bych proto na závěr vyslovil svůj dík všem, kdo k tomu jakýmkoli způsobem 

přispěli. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Q.B.F.F.F.S. 
A.M.D.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2012 byla 

schválena Akademickým senátem KTF UK dne 18. září 2013. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – PERSONALIA 

 

Tab. I – Počet a přepočtený počet akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav 
ke dni 31. 12. 2012 
 
 
a) Podle akademické hodnosti 
 
akademická hodnost počet fyzických osob přepočtený počet počet plných úvazků 
Profesor 7 5,2 2 
Docent 12 9,1 6 
Th.D., Ph.D. 23 18,15 9 
PhDr. 5 2,35 1 
Mgr., Ing., MUDr. 6 3,0 1 
Celkem 53 37,8 19 

 
 
Graf k Tab. Ia)  
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b) Podle pracoviště 
 

 

 
 
Graf k Tab. Ib)  
 

 
 

 

 

Tab. II – Průměrný věk akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav ke dni 
31. 12. 2012 
  
akademická hodnost průměrný věk 
Profesor 62,57 
Docent 52,25 
Th.D., Ph.D. 43,39 
PhDr. 58,00 
ThLic. 0 
Mgr., Ing., MUDr. 38,50 

 
 

pracoviště počet 
fyzických osob 

přepočtený 
počet 

počet plných 
úvazků 

Katedra filosofie 3 2,40 2 
Katedra biblických věd 9 6,70 5 
Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie  

5 
 

3,80 3 

Katedra fundamentální a 
dogmatické teologie 

8 6,05 3 

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

7 4,40 
 

2 

Ústav dějin křesťanského 
umění 

21 14,45 4 

Celkem 53 37,80 19 
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Tab. III – Akademi čtí a vědečtí pracovníci a lektoři KTF s cizí státní příslušností, stav 
ke dni 31. 12. 2012 
 
akademická hodnost státní příslušnost 
profesor  Německo 
magistr Rakousko 
Th.D. Polsko 
  
Tab. IV – Přepočtený počet administrativních a technicko-hospodářských pracovníků, 
stav ke dni 31. 12. 2012 
 
pracoviště přepočtený počet 
tajemnice 1,00 
sekretariát děkana 1,50 
studijní oddělení  2,50 
oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy 2,00 
ekonomické oddělení 2,00 
knihovna 6,50 
správa počítačové sítě 1,00 
školník-údržbář 0,70 
úklid 0,85 
referent/ka na katedrách 1,60 

laboratoř 1,00 

Celkem 20,650 
 
 
Tab. V – Počet pracovníků na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce, stav ke 
dni 31. 12. 2012 
 
pracoviště DPČ DPP 
Katedra filosofie – 2 
Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie 

 7 

Katedra fundamentální a 
dogmatické teologie 

– 2 

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

– 7 

Katedra biblických věd – 1 
Ústav dějin křesťanského umění   13 
údržbářské práce – 2 
úklid – – 
projekty, Celoživotní vzdělávání 3 1 
Celkem 3 35 
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Tab. VI – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2012 
 
zařazení průměrná tarifní mzda (K č) 
AP4 28.000,– 
AP3 23.000,– 
AP2 19.000,– 
AP1 16.000,– 
VP2 22.000,– 
VP1 17.000,– 
L2 20.000,– 
L1 18.000,– 
nepedagogičtí pracovníci 15.090,– 

 
 
Graf k Tab. VI  
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 – STUDIUM 
 

Tab. VII – Počet přihlášených, přijatých a zapsaných studentů ke studiu na KTF a celkový počet absolventů v akademickém roce 

2012/2013 dle typu studijního programu (Bc., Mgr., Th.D./Ph.D.) (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 

název 
studijního 
programu 

název 
studijního 

oboru 

typ 
studijního 
programu 

forma 
studia 

počet 
přihlá- 
šených 

k PZ se 
nedosta- 

vilo 

u PZ 
byli, ale 
neuspěli  

U PZ 
byli 

úspěšní 

Počet 
přijatých 

studentů do 
1. ročníku 

zapsaní 
do 1. 

ročníku 

Počet zapsaných 
studentů s 

nepřerušeným 
studiem (všechny 
ročníky) k 31.10. 

2012 

počet 
absolventů 
(kalendářní 
rok 2012) 

s PZ bez 
PZ 

celkem z toho 
cizinci 

Teologie Teologické 
nauky 

Bc. KS 71 8 1 60 58 0 55 256 9 22 
nMgr.  KS 39 2 3 23 20 10 30 79 4 27 

Katolická 
teologie 

Mgr. PS 31 2 3 26 25 0 22 106 8 9 
doktorský  PS  4 0 1 3 3 0 3 10 1 0 

KS 3 1 0 2 2 0 2 17 2 1 
Obecná 
teorie a 
dějiny 
umění a 
kultury 

Dějiny 
křesťanského 
umění 

Bc. PS 90 25 13 54 53 0 40 147 7 30 
nMgr. PS 48 20 7 4 3 17 18 63 2 25 
doktorský PS 4 0 0 4 4 0 4 26 3 0 

KS 1 0 0 1 1 0 1 14 0 1 

Humanitní 
studia 

Aplikovaná 
etika 

nMgr. 
 

PS 23 8 0 15 12 0 12 42 8 1 

Historické 
vědy 

Dějiny 
evropské 
kultury 

Bc. PS 95 28 16 57 51 0 45 120 6 0 

Církevní a 
obecné dějiny 

doktorský PS 3 0 0 3 3 0 3 8 0 0 
KS 1 1 0 1 1 0 1 8 0 1 

Celkem 413 95 44 253 236 27 236 896 50 117 



 

 

Tab. VIII – Počty studujících v kurzech Celoživotního vzdělávání vč. kurzů Univerzity 
3. věku 
 

název kurzu počet studentů 
201/2012 

počet studentů 
2012/2013 

 

Jáhenský pastorační rok – 4  
Kněžská formace 26 –  
Lifelong Learning Programme – Ethics – 15  
Úvod do teologických nauk 20 8  
Základy katolického náboženství 152 176  
Celkem 198 205  

 

Tab. IX – Přehled vyučovaných akreditovaných studijních programů, stav k 31. 12. 2012 
 

KKOV  název 
studijního  
programu 

název 
studijního oboru 

typ 
studijního 
programu 

forma 
studia 

standardní 
doba studia 

Akreditace 
do 

6141R teologie teologické nauky 
(náboženské nauky) 

B 
Bc. 

kombinovaná 4 roky 31.12.2020 

6141T teologie teologické nauky 
(náboženské nauky) 

N Mgr. 
navazující 

kombinovaná 2 roky 31.12.2020 

uděl. 
ThLic. 

  31.12.2020 

6141T teologie katolická teologie 
 

M  
Mgr. 

prezenční 5 let 31.7.2016 

uděl. 
ThLic. 

  31.7.2016 

Doc., Prof.   30.4.2020 
8109R obecná teorie a 

dějiny umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského umění 

B  
Bc. 

prezenční 3 roky 1.3.2014 

8109T obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského umění 

N Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 1.3.2014 

uděl. PhDr.   1.3.2014 
6141V teologie katolická teologie 

 
P 
Doktorský  

prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 31.7.2016 

6101 humanitní studia aplikovaná etika N Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 1.3.2013 

7105 historické vědy dějiny evropské 
kultury 

B 
Bc, 

prezenční 3 roky 1.3.2013 

7105 V historické vědy církevní a obecné 
dějiny 

P 
Doktorský 

prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 1.11.2017 

8109V obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského umění 

P 
Doktorský 

prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 31.12.2013 

 

Tab. X – Přehled ostatních akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, stav k 31.12. 2012 
 

 akreditace udělena do 
provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků 9.5.2013 
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PŘÍLOHA Č. 3 – ODBORNÁ ČINNOST 
 

Tab. XI – Přehled rigorózních a disertačních prací obhájených v roce 2012 
 

ThLic.: 
Cuhrová, Nora Dux spiritualis Luise de la Puenteho a jeho vliv v českých zemích 

po Bílé hoře 
Frývaldský, Pavel Základní přístupy a linie v christologickém díle Josepha 

Ratzingera – Benedikta XVI. 
Jeřábková, Lenka Premonstrátské školství na českém území v 19. století 
Peroutka, David Struktura člověka a možnost mystické zkušenosti. Tomistický 

pohled 
Přibyl, Stanislav Úřad generálního vikáře 
Th.D.: 
Koblížek, Jan O principech politické moci u Františka Suáreze: Suárezův pojem 

souhlasu v kontextu společensko-smluvních teorií 16.–18. století 
Ph.D.: 
Feranc, Daniel Heřman Josef Tyl 
Bělová, Jana Funerální litina Podbrdska ve světle kontaktů s centry výroby 

litiny v Prusku a na Moravě v 19. století 
 

 

Tab. XII – Přednášková činnost a účast na vědeckých akcích včetně zahraničních (Pozn.: 

tučně jsou uvedeny zahraniční akce) 

 

jméno a 
příjmení 
pedagoga 

typ akce název akce název příspěvku 
datum 
(2012) místo konání 

Bartoň Josef církevní akce  ČKA  Republika bez žen – 
kláštery na hoře 
Athós 

3.12. Pastorační 
středisko 
Arcibiskupství 
pražského 

Bartůšková 
Ludmila 

konference 
s mezinárod
ní účastí 

14. konference 
psychosomatické 
medicíny s 
mezinárodní účastí 
"Tělo – duše – vztah" 

Spirituální dimenze 
nemoci 

11.–13.10. Liberec 

Bartůšková 
Ludmila 

mezinárodní 
konference 

Mládež a hodnoty. 
Výchova k hodnotám v 
kontextu pluralitní a 
multikulturní 
společnosti. 

Sebevýchova 
vychovatele v 
procesu výchovy 
mládeže k hodnotám 

18.–19.10. CMTF UP 
 Olomouc 

Beneš Zdeněk mezinárodní 
kolokvium 

Historie hranicí nekončí 
– pilotní kolokvium 
k přípravě společné 
česko-polské učebnice 
dějin Těšínského 
Slezska 

Zkušenosti z tvorby 
nadnárodních 
učebnic 

5.11. Český Těšín 

Beneš Zdeněk mezinárodní 
konference 

Korunní země v dějinách 
českého státu 

Utváření regionu a 
konstrukce 
dávnověku 
v humanistické 
historiografii 

25.–27.4. Praha 
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Beneš 
Zdeněk  

vystoupení na 
velvyslanec
tví ČR 

Edukační projekt  Děvčata z pokoje č. 28 10.–11.5. Berlín, Německo 

Bouma David církevní akce Konference kněží IV. 
pražského vikariátu 

Místo církve ve víře 15.11. Praha-Žižkov 

Bouma David církevní akce Konference kněží 
rychnovského 
vikariátu  

Teologie zjevení 10.5. Bystré 
v Orlických 
horách 

Bouma David církevní akce Konference kněží 
humpoleckého 
vikariátu  

Víra z pohledu 
systematické teologie 

12.6. Kaliště 

Bouma David kolokvium Pojetí transcendence. 
Zjevení a inspirace 
v teologii a umění. 

Některé významné 
modely zjevení 
v současné teologii 

25.10. KTF UK v Praze 

Bouma David konference Církev a II. vatikánský 
koncil: Ekleziologie – 
její statut a perspektiva 

Nová via empirica – 
fundamentální 
ekleziologie podle 
Salvadora Pié-Ninota 

10.–11.10. KTF UK Praha 

Brož Jaroslav  
 

přednáška Cyklus Rozpravy u 
dominikánů 

Dogmata a dramata 
víry 

25.10. Dominikánská 8 
Praha 

Brož Jaroslav symposium Filokalie: kniha, hnutí, 
spiritualita 

Filokalie a Izák Syrský: 
mlčení (šeljá) jako 
základní zákon 
duchovní cesty 

13.–14.11. KTF v Praze 

Brož Jaroslav  symposium Církev a II. vatikánský 
koncil: Ekleziologie – 
její statut a perspektiva 

Pojetí církve v listu 
Židům. Biblický 
pohled. 

10.–11.10. KTF v Praze 

Brož Jaroslav symposium Církev v pokoncilní 
době  

Svátostná povaha 
Božího slova v 
kontextu dokumentů 
Dei Verbum a 
Verbum Domini 

28.5. KTF UK v Praze 

Brož Prokop konference Svátost biřmování Dary Ducha svatého 27.–28.11. Hradec Králové 
Brož Prokop kurs Čemu věříme Církev 7.7. ŘK Klokoty 
Brož Prokop kurs Studijně formační kurs 

ČBK 
Ekumenický rozměr 

pastorace mládeže 
16.4. Špindlerův Mlýn, 

Česká biskupská 
konference  

Brož Prokop mezinárodní 
konference 

Církev a II. vatikánský 
koncil: Ekleziologie – 
její statut a perspektiva 

Boží království a 
církve jako 
communio. Otázka 
po identitě církve. 

10.–11.10. KTF UK v Praze 

Brož Prokop mezioborová 
konference 

Pojetí transcendence. 
Zjevení a inspirace 
v teologii a umění. 

Ježíš Kristus: centrální 
figura zjevení. 
Teologický koncept 
zjevení v díle H. U. 
von Balthasara. 

25.10. KTF UK v Praze 

Brož Prokop symposium Církev v pokoncilní 
době  

Ad communionem cum 
Christo et inter nos 
elevari – Církev jako 
společenství (LG 7) 

28.5. KTF UK v Praze 

Buben Milan církevní akce Přednáška pro delegaci 
německých 
maltézských rytířů 

The History of the 
franciscans of 
Bohemia 

22.4. Praha, Chrám 
Panny 
 Marie pod  
řetězem 

Červenková 
Denisa 

kolokvium Pojetí transcendence. 
Zjevení a inspirace 
v teologii a umění. 

Struktury manifestace 
Boží transcendence 

25.11. KTF UK v Praze 

Červenková 
Denisa 

kurs Čemu věříme Modlitba 3.11. ŘK Klokoty 

Červenková mezinárodní Církev a II. vatikánský Sebepojetí církve ve 10.–11.10. KTF UK v Praze 



 

36 
 

Denisa konference koncil: Ekleziologie – 
její statut a perspektiva 

světě pozdní antiky 

Červenková 
Denisa 

Přednáška ČKA Sv. Terezie z Avily a 
sv. Jan od Kříže – 
karelská mystická 
tradice 

listopad  Katolické 
pastorační 
centrum  
Hodonín 

Houkal Jan farní kurs 
(pokr.) 

Teologický klub Christologie a 
soteriologie aneb 
Črta o tajemství 
Ježíše Krista, Boha i 
člověka a Spasitele 
všech lidí. Črta ke 
smyslu, dějinám a 
teologii koncilů. 
Úcta k posvátným 
předmětům a 
obrazoborectví. 

celoročně  Brandýs n/L. 

Houkal Jan kurs   Několik málo črt ke sv. 
Augustinovi. 
Christologie a 
soteriologie aneb 
Črta o tajemství 
Ježíše Krista, Boha i 
člověka a Spasitele 
všech lidí. 

celoročně Nový Dvůr 

Houkal Jan kurs při VOŠ 
MILLS  

 Filozofie a etika celoročně  Čelákovice 

Houkal Jan přednáška Večery pod Hvězdou Črta o církvi aneb 
Několik poznámek k 
věroučné konstituci 
Lumen gentium 

13.12. Praha-Liboc 

Hrdina Ignác 
A. 

přednáška  Hrabě Špork vězněm 
v Daliborce 

26.3. Praha 

Hrdina Ignác 
A. 

přednáška Rozpravy o člověku a 
krajině 

Osobnost hraběte 
Šporka a jeho 
poustevníci  

26.5. Kohoutov 

Hrdina Ignác 
A. 

přednáška  Právní úprava 
počínajících misií a 
osobnost sv. 
Františka 
Xaverského 

23.8. Dvůr Králové 

Hrdina Ignác 
A. 

přednáška, 
vernisáž 
výstavy 

Mezníky v krajině a 
panství F. A. Šporka 

Jaký byl (a jaký nebyl) 
hrabě F. A. Špork 

8.3. Dvůr Králové n/L. 

Hrdina Ignác 
A. 

seminář pro 
soudní 
znalce 
církevních 
soudů 
v České 
církevní 
provincii 

 Psychická 
nezpůsobilost 
snoubenců 
k manželství podle 
kán. 1095 Kodexu 
kanonického práva 

11.6. Hradec Králové 

Hřebík Josef církevní akce Duchovní cvičení pro 
řeholnice 

Co znamená setkat se 
s Bohem? 

27.8.–1.9. Brno-Soběšice 

Hřebík Josef církevní akce Noc žalmů Stručný úvod k 
žalmům 

18.5. Praha-Vinohrady 

Hřebík Josef kurs Vzdělávací kurs pro 
řeholnice 

Biblická hermeneutika 11.6. Doksany 

Hřebík Josef kurs Vzdělávací kurs pro 
řeholnice 

Biblická inspirace 12.3. Doksany 
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Kotas Jan konference Církev v pokoncilní 
době 

Kristus v liturgii aneb 
Christus Ecclesiam, 
sponsam suam 
dilectissimam, sibi 
semper consociat 
(SC 7) 

28.5. KTF UK v Praze 

Kubín Petr  mezinárodní 
konference 

The Second 
International 
Congress of Polish 
History 

Středověký kult sv. 
Václava v Polsku, 
Čechách a 
sousedních zemích  

11.–14.9. Krakov, Polsko 

Kuthan Jiří účast na 
mezinárodní 
vědecké 
konferenci 

Interiéry saských a 
českých zámků ve 20. 
století – dějiny a 
perspektivy 

Česká šlechta ve 20. a 
21. století 

8.–10.11. Zámek Děčín 

Lachmanová 
Kateřina 

symposium Církev v pokoncilní 
době  

Ekumenismus svatých 28.5. KTF UK v Praze 

Lorman 
Jaroslav 

církevní akce Otázky manželské 
sexuality 

Problematické body 
manželské sexuality 

1.4. ŘK farnost  
Nymburk 

Lorman 
Jaroslav  

mezinárodní 
konference 

Neuevangelisierung 
heute 

Chancen der 
Neuevangelisierung 
in der 
Tschechischen 
Republik heute 

21.4. Würzburg, 
Německo 

Lorman 
Jaroslav 

mezinárodní 
konference 

Räume zwischen 
Kirche und 
Geselschaft 

Impulse der 
Diskussion über die 
Neuevangelisierung 
für die 
Moraltheologie 

29.11.–
1.12. 

Erfurt, N ěmecko 

Lorman 
Jaroslav 

seminář Sexuální výchova na 
školách – ano, či ne, a 
jak? 

Sexuální výchova může 
být slučitelná se 
stanovisky církve 

24.1. Senát parlamentu 
České republiky 

Matějek 
Jaromír 

přednáška ČKA Jak se žije nemocným 
v Ugandě 

23.2. Katolické 
gymnázium 
Třebíč 

Med Jaroslav přednáška Kultura naděje Role křesťanské 
literatury za nacismu, 
komunismu a dnes  

20.12. Dominikánská 8 
Praha 

Mikulicová 
Mlada 

symposium Filokalie: kniha, hnutí, 
spiritualita 

Filokalie a Izajáš ze 
Skétis: hesychastická 
terminologie v 
Izajášových 
asketických spisech 

13.–14.11. KTF v Praze 

Mohelník B. 
T. 

symposium Církev a II. vatikánský 
koncil: Ekleziologie – 
její statut a perspektiva 

Sebepojetí církve jako 
kněžský lid a jeho 
vliv na svátostnou 
povahu církve 

10.–11.10. KTF v Praze 

Mohelník 
Benedikt T. 

cyklus 
přednášek 

Studium kláštera Nový 
Dvůr 

Teologie svátostí 24.–28.2., 
9.–12.3., 
9.–14.6. 

Nový Dvůr 

Mohelník 
Benedikt T. 

přednáška Stálé studium České 
dominikánské 
provincie 

Eucharistie oběť 
Krista-Hlavy a jeho 
těla-církve 

24.11. Praha 

Mohelník 
Benedikt T. 

přednáška Cyklus Kvalita prostředí Krása (a dobro) 3.12. ČVUT, Fakulta 
arcitektury 

Novotný 
Vojtěch 

kurs Jak vidí smrt křesťanská 
teologie? 

Setkání křesťanských 
zdravotníků na téma 
„Smíme mluvit o 
smrt? A jak?“ 

19.5. Nemocnice 
Milosrdných 
sester sv. Karla 
Boromejského 
Praha 1 

Novotný mezinárodní Církev a II. vatikánský Eschatologická vloha 10.–11.10. KTF UK v Praze 



 

38 
 

Vojtěch konference koncil – 
Ekleziologická 
perspektiva  

putující církve: 
církev a eschatologie 

Novotný 
Vojtěch 

panelová 
diskuse 

Silvestr Braito, 
dominikán, teolog 

 20.9. Dominikánská 8 
Praha 

Novotný 
Vojtěch 

panelová 
diskuse 

Intermezzo svobody – 
Křesťané mezi válkou 
a únorem 1948 

 23.2. Dominikánská 8 
Praha 

Novotný 
Vojtěch 

symposium Církev v pokoncilní 
době  

Pražská Katolická 
teologická fakulta v 
roce 1950 

28.5. KTF UK v Praze 

Opatrný Aleš konference Konference o 
nemocničním 
kaplanství 

Duchovní svět v bio-
psychosociálně-
spirituálním kontextu 

21.6. Praha 

Opatrný Aleš konference Církev v pokoncilní 
době 

Pastorační priority 
kardinála Vlka jako 
pražského 
arcibiskupa 

28.5. KTF UK Praha 

Opatrný Aleš konference Svátost biřmování Pohled pastorálního 
teologa na biřmování 

27.–28.11. Hradec Králové 

Opatrný Aleš konference 
České 
lékařské 
komory 

Eutanazie – ano, či ne? Eutanazie z pohledu 
pastorálního teologa 

28.11. Praha 

Opatrný Aleš mezinárodní 
konference  

Pentekostalismus 
v súčasnom 
náboženskom a 
spoločenskom 
kontexte  

Co přinesla 
charizmatická 
obnova katolické 
církvi  

16.10. Ružomberok 
Slovensko 

Opatrný Aleš přednáška ČKA Pohled na svátost 
biřmování z různých 
stran 

23.4. PS AP, Praha 

Oulíková 
Petra 

kolokvium Slánské rozhovory  Mariánský cyklus 
fresek v klášterním 
kostele v Doksanech 

2.10. Slaný, Doksany 

Oulíková 
Petra 

kongres 
mezinárodní 

Svatý František 
Xaverský a jezuitská 
kultura v českých 
zemích. Kult, 
ikonografie, literatura 
a divadlo.  

Deset misijních let sv. 
Františka 
Xaverského ve 
výtvarném umění 

17.–19.5. Olomouc 

Ovečka 
Libor  

mezinárodní 
konference 

Räume zwischen 
Kirche und 
Geselschaft 

Innerkirchliche 
Räume für die 
Gesellschaft? 
Innergeselschaftlich
e Räume für die 
Kirche? – Zum 
Dialog zwischen 
Kirche und 
Gesellschaft in der 
Tschechischen 
Republik 

29.11.–
1.12. 

Erfurt, N ěmecko 

Ovečka 
Libor 

přednáška  přednáška na setkání 
s rakouskými učiteli 
náboženství 

Situation der Kirche 
in ČR 

12.5.  

Ovečka Libor přednáška  přednáška pro farní 
společenství  

Víra 14.4. Hořovice 

Ovečka 
Libor 

referát Tagung Bioethicists of 
Central Europe 

Landwirtschaft in 
ČR. Genetisch 
modifizierte 

20.10. Zagreb, 
Chorvatsko 
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Organismen 
Ovečka Libor sympozium Duše medika Česká legislativa 

týkající se 
bioetických otázek 

15.2. Praha 

Pech Milan konference Společnost a kultura 
v českých zemích 
1939–1949 

České, lidové a 
moderní: Diskuse o 
výtvarném umění ve 
40. letech 20. století 

7.–8.12. Národopisné 
muzeum – 
Musaion, Praha 

Petráček 
Tomáš 

konference Multikulturalismus nebo 
transkulturní 
komunikace 

Uniformita a diverzita 
ve středověké 
společnosti 

25.–26.3. Hradec Králové 

Petráček 
Tomáš  

mezinárodní 
konference 

Räume zwischen 
Kirche und 
Geselschaft 

Die spezifische Wege 
der tschechischen 
Kirche 

29.11.–
1.12. 

Erfurt, N ěmecko 

Pospíšil 
Ctirad 
Václav 

přednáška ČKA Matka Páně podle 
Písem 

10.10. Sál fary CČSH, 
Hodonín 

Pučalík 
Marek 

přednáška 
pořádaná 
NG 

 Sv. Anežka 
Přemyslovna a čeští 
křížovníci 

9.2. Anežský klášter, 
Praha 

Pučalík 
Marek 

symposium Památky Slánska Obraz sv. Jana 
Nepomuckého od 
F.A. Maulbertsche z 
Kmetiněvse 

2.10. Slaný 

Pučalík 
Marek 

televizní 
diskuse o 
sv. Anežce,  

 Pořad o sv. Anežce 
České  

9.3. TV Noe  
Ostrava 

Pučalík 
Marek 

televizní pořad 
o sv. Janu 
Nepomucké
m  

 Pořad o sv. Janu 
Nepomuckém 

27.4. TV Noe  
Ostrava 

Pučalík 
Marek 

valná hromada Umělecko-historická 
společnost 

 1.6. Praha 

Pučalík 
Marek 

výstava, 
odborné 
provázení 

Sv. Anežka 
Česká,princezna a 
řeholnice 

 leden až 
březen 

Anežský klášter 
Praha 

Rakušanová 
Marie 

přednáška u 
příležitosti 
výstavy  

Výstava Obrazy mysli Stopy týrané mysli. Ke 
koncepci 
expresionistického 
obrazu. 

1.2. Moravská galerie 
v Brně 

Royt Jan konference XIV. pražských 
mučedníků a závěr 
vlády Rudolfa II. 

Ikonografie českých 
zemských patronů v 
1. polovině 17. 
století 

24. –25.9. KTF UK v Praze 

Royt Jan  přednáška   Die Verehrung Karls 
der Grossen und 
anderer 
bedeutender 
Heiliger am Hofe 
Karls 

7.11. Aachen, 
Německo 

Royt Jan přednáška  Slovanská epopej a 
Karel IV. 

11.12. Galerie hlavního 
města Prahy 

Royt Jan přednáška  Úcta ke sv. Cyrilu a 
Metoději v Čechách 

5.7. Velehrad 

Royt Jan přednáška  Ukřižování Krista 1.11. Alšova jihočeská 
galerie  
Hluboká 

Royt Jan výstava České mariánské nebe. 
Devoční grafika ze 
17.–19. století, 

 12.9.–
2.11. 

Muzeum a galerie 
 severního 
Plzeňska 
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Mariánská Týnice 
Royt Jan výstava Gotická desková malba 

v severozápadních a 
severních Čechách 
v letech 1340–1550. 

 17.2.–
10.5. 

Severočeská 
galerie výtvarného 
umění  
Litoměřice 

Royt Jan výstava Gabreta sancta. Svatí 
patroni a ochránci 
střední Šumavy ve 
výtvarném umění 

 2.6.–
31.10. 

Muzeum Šumavy 
v Kašperských 
Horách 

Ryšková 
Mireia 

Církevní akce 
– ČKA 

Narodil se Ježíš v 
Liberci 

Vánoční příběhy 10.12. Liberec 

Ryšková 
Mireia 

Církevní akce 
– studentská 
farnost 

 Vánoční příběhy a 
vznik evangelií 

11.12. Praha, Nejsv. 
Salvátor 

Ryšková 
Mireia  

mezinárodní 
konference 

Mezinárodní 
bibliodramatický 
kongres  

Vedení 5 workschopů 23.–26.8. Hannover, 
Německo 

Ryšková 
Mireia  

mezinárodní 
konference 

Räume zwischen 
Kirche und 
Geselschaft 

Wissenschaftlicher 
Diskurs als 
Diskussionsraum 
für Kirche und 
Gesellschaft aus 
tschechischer Sicht 

29.11.–
1.12. 

Erfurt, N ěmecko 

Ryšková 
Mireia 

symposium II. vatikánský koncil  Dei Verbum 17.11. Praha 

Schmidt 
Norbert 

mezinárodní 
konference 

Räume zwischen 
Kirche und 
Geselschaft 

Kirchenbauten als 
Räume in der 
heutigen 
Gesellschaft 

29.11.–
1.12. 

Erfurt, N ěmecko 

Sládek Karel kolokvium Duchovní život a dary 
Ducha svatého 

Duch svatý a duchovní 
život v díle Tomáše 
Špidlíka 

5.5. Centrum Aletti, 
Olomouc 

Sládek Karel kolokvium Filokalie: kniha, hnutí, 
spiritualita 

Filokálie a spitirualita 
v díle Tomáše 
Špidlíka 

13.–14.11. KTF UK v Praze 

Sládek Karel kolokvium Řeckokatolíci uvnitř 
katolictví: kontext 
bývalého 
Československa I. 

Velehrad a Tomáš 
Špidlík 

18.4. KTF UK v Praze 

Sládek Karel  mezinárodní 
konference 

Teologie a literatura F. M. Dostojevskij: 
archetyp 
„bohohledačství“ 

7.11. Košice, 
Slovensko 

Svoboda 
David  

mezinárodní 
konference 

Pleasures of 
Knowledge 

P. Fonseca and 
Cursus 
Conimbricenses on 
the problem of 
nature in itself 

20.–25.8. Freising, 
Německo 

Šimandl Josef konference Gramatika a korpus: 4. 
mezinárodní 
konference. U 
příležitosti stého 
výročí narození Miloše 
Dokulila 

Nárůst nepravidelného 
tvoření slov: o čem 
svědčí?  

28.–30.11. Praha 

Štica Petr  mezinárodní 
konference 

Räume zwischen 
Kirche und 
Geselschaft 

Herausforderungen 
der 
Pastoralkonstitutio
n Gaudium et spes 
für Kirche und 
Theologie, mit 
besonderem Bezug 

29.11.–
1.12. 

Erfurt, N ěmecko 
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auf die Situation in 
Tschechien 

Štica Petr odborná stáž   1.6.–
31.12. 

Erfurt, N ěmecko 

Vajčner Jiří konference Úmluva UNESCO o 
ochraně světového 
kulturního a přírodního 
dědictví a její 
naplňování v České 
republice 

Indikativní seznam 
České republiky 

18.4. Národní muzeum, 
Praha 

Vajčner Jiří konference Křižovatky architektury 
– Průmyslové dědictví 
mezi sny, možnostmi a 
realitou 

Industriální dědictví – 
ochrana a možnosti 
využití a ekonomie 
z pohledu památkové 
péče, legislativa, stav 

25.9. La Fabrica, Praha  

Vajčner Jiří Mezinárodní 
vzdělávací 
program 
pro 
profesionál
y v oblasti 
péče o 
kulturní 
dědictví 

Mezinárodní letní 
škola Krakov 2012 

Doporučení UNESCO 
k historické městské 
krajin ě 

9.–16.7. Krakov, Polsko 

Ventura 
Václav 

symposium Církev a II. vatikánský 
koncil: Ekleziologie – 
její statut a perspektiva 

Česká ekleziologie. 
Několik postřehů 

10.–11.10. KTF v Praze 

Ventura 
Václav 

symposium Filokalie: kniha, hnutí, 
spiritualita 

Filokalie a Lev Gillet 13.–14.11. KTF v Praze 

Vopřada 
David 

konference Svátost biřmování Duch svatý u sv. 
Ireneje a sv. 
Augustina 

27.–28.11. Hradec Králové 

Vopřada 
David 

konference Patristická konference  Kristus dobrý had a 
dobrý jelen v kázání 
sv. Ambrože 

20.–21.9. Olomouc 

Vopřada 
David  

přednáška Cyklus Rozpravy u 
dominikánů 

Dogmata a dramata 
víry 

25.10. Dominikánská 8 
Praha 

Záruba 
František 

konference Europa Jagellonica 
1386–1572 

Hradní kaple doby 
poděbradské a 
jagelonské 

24.–26.8. Kutná Hora 

Záruba 
František 

konference Sakrální a profánní 
prostor v dějinách 
křesťanské kultury a 
umění 

Vztah profánního a 
sakrálního prostoru 
na českých hradech – 
typ kaple otevřené do 
profánního sálu 

20.4. KTF UK v Praze 

Zlatohlávek 
Martin 

konference XIV. pražských 
mučedníků a závěr 
vlády Rudolfa II. 

Konec Rudolfa II., 
konec jednoho 
uměleckého slohu? 

24. –25.9. KTF UK v Praze 

Zlatohlávek 
Martin 

mezioborová 
konference 

Pojetí transcendence. 
Zjevení a inspirace 
v teologii a umění. 

Kresba v renesanci 
jako viditelný 
záznam inspirace 

25.10. KTF UK v Praze 
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Tab. XIII – Publika ční činnost pracovníků v roce 2012 (Pozn.: tučně jsou uvedeny 

publikace se záznamem KTF UK v Praze coby předkladatele do RIVu pro rok 2012) 

Jméno a příjmení Publikace 
Bartoň Josef 
 

Proměny českého biblického stylu 
a extrémní polohy moderních 
překladů Písma 

Boží slovo a slovo lidské příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Bartůšková 
Ludmila 

Některé pohledy vývojové 
psychologie na práci s mladými 
biřmovanci 

Cesty katecheze článek v časopisu 

Beneš Zdeněk Malé zamyšlení nad českým 
vztahem k náboženství, církvím a 
českým dějinám 

Církev a společnost raného 
novověku v Čechách a na 
Moravě 

kapitola v knize 

Beneš Zdeněk Zpráva o stavu české historické 
edukace (Bilance, problémy, 
naděje II) 

Protokoly X. sjezdu českých 
historiků 

článek v kolektivní 
monografii 

Bouma David J. Freise, Kulturní rozmanitost a 
interkulturní vzdělávání 
v globální společnosti (na 
příkladu Německa) 

Krize v multikulturalismu: 
Multikulturalismus v krizi 

překlad 

Bouma David Kérygmatická teologie Křesťanská iniciace kapitola v knize 
(kapitola v 
kolektivní 
monografii) 

Brož Jaroslav "A ť žijeme, ať umíráme, patříme 
Pánu": Perspektiva smrti a 
nového života v Pavlových 
listech 

Communio  článek v časopisu 

Brož Jaroslav 
 

"One Flesh": The Spousal 
Symbology in Ecclesiology of 
the Epistle to the Ephesians 
(5,21–33) 

AUC Theologica (2011) článek v časopisu 

Brož Jaroslav Exorcismy v Bibli: Dějinný a 
teologický přehled 

Studia theologica  článek v časopisu 

Brož Prokop Církev a II. vatikánský koncil: 
Perspektiva současné 
ekleziologie 

 konference, 
workshop 
(konference) 

Brož Prokop 
 

Christologický základ pojetí 
církve v díle H. U. von 
Balthasara 

 příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Brož Prokop Il fenomeno del crollo e le sfide 
del Vaticano II nell'Europa 
Centrale 

Concilio Vaticano II. Il 
balzo innanzi della 
teologia 

kapitola v knize 
(kapitola v 
kolektivní 
monografii) 

Brož Prokop Johann Adam Möhler: Defensor 
Fidei – Litterarum decus – 
Ecclesiae solamen: Obránce 
víry – okrasa vědy – útěcha 
církve 

Communio  článek v časopisu 
 

Brož Prokop Křesťanská identita: Její 
uchovávání a předávání 

Communio (2008) článek v časopisu 

Brož Prokop Patřit Kristu a patřit do církve. 
Příběh každého křesťana. 
Ekleziologická reflexe nad 
svátostí křtu 

Svátost křtu a obnova křestní 
milosti ve svátosti smíření 

kapitola v knize 

Budský Dominik Matrimonial Cases Reflected in 
the Processus iudiciarius 
secundum stilum Pragensem 
 

Law and Marriage in 
Medieval and Early 
Modern Times 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Budský Dominik Processus iudiciarius secundum Zeitschrift der Savigny- článek v časopisu 
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stilum Pragensem and its 
author 

Stiftung für 
Rechtsgeschichte.: 
Kanonistische Abteilung, 

Budský Dominik Processus iudiciarius secundum 
stilum pragensem: Geneze, 
význam a obsah díla 

Acta Iuridica Olomucensia 
(2011) 

článek v časopisu 

Červenková 
Denisa 

Jak se křesťanství stalo 
náboženstvím: Recepce pojmu 
religio v Tertuliánově 
Apologetiku 

 kniha (monografie) 

Hrdina Ignác A. Advokát – kněz spravedlnosti? 
(Podle Šporkova Herkomana 
Velikého k 60. narozeninám 
Karla Schelleho) 

Pocta Karlu Schellemu k 60. 
narozeninám  

článek ve sborníku 

Hrdina Ignác A. Křesťanská morálka 
v sekularizovaném státu a právu? 
(Úvaha k jubileu prof. Alexandry 
Krskové) 

De arte boni et aequi. (Pocta 
k životnímu jubileu 
Alexandry Krskovej) 

článek ve sborníku 

Jeřábková Lenka Výchova k diakonii v katechezi Cesty katecheze článek v časopisu 
Koronthályová  
 Markéta 

Bernard z Clairvaux: Kázání na 
Píseň písní 2 
 

 kniha, překlad 
(kritický 
komentovaný 
překlad) 

Kotas Jan Liturgické ob řady v 
katechumenátu 
 

Křesťanská iniciace kapitola v knize 
(kapitola v 
kolektivní 
monografii) 

Kotas Jan Liturgie jako hybatelka změny Salve článek v časopisu 
Kubík Viktor 
 

Typologie iniciál a základy 
systému výzdoby středověkých 
rukopisů I. Pozdně antické, 
předrománské, byzantské a 
románské rukopisy. Studie k 
umělecko historické 
terminologii středověké knižní 
malby 3. 

Studie o rukopisech / 
Manuscript Studies (2011) 

článek v časopisu 

Kubín Petr Der Einsiedler Gunther und sein 
Weg zum Heiligenschein 

Deggendorfer 
Geschichtsblätter (2011) 

článek v časopisu 

Kuthan Jiří Jakub Haylmann ze Schweinfurtu, 
Jörg z Maulbronnu a kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v 
Mostě. Pokus o rekapitulaci 

Artem ad vitam. Kniha k 
poctě Ivo Hlobila. 

stať ve sborníku prací 

Kuthan Jiří Praha v době lucemburské – 
rezidenční město vladařů Svaté 
říše římské a Koruny české 

Lucemburkové. České koruna 
uprostřed Evropy 

kapitola ve sborníku 

Lachmanová 
Kateřina 

The Anchor of Hope  monografie Kotva 
naděje v aj 

Lachmanová 
Kateřina 

The Prison with Key inside  monografie Vězení s 
klíčem uvnitř v aj 

Med Jaroslav  Bohuslav Reynek. Korespondence 
– edice, komentář k literární části 

  kniha (monografie) 

Med Jaroslav Literární reflexe svatosti Svatá Anežka Česká a velké 
ženy její doby 

referát ve sborníku 

Med Jaroslav Projekce Moderny u J. Floriana a B. 
Rynka 

Fenomén moderny 
ve středoevropských 
souvislostech 

referát ve sborníku 

Mikulicová Mlada Biskup Severus z Ašmúnajnu: 
Křesťané a muslimové ve 
fátimovském Egyptě 

 kniha (monografie) 

Minář Ivan Projevy lidové zbožnosti ve Český lid: Etnologický článek v časopisu 
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štukové výzdobě venkovských 
staveb na Vysočině 

časopis 

Mohelník Benedikt Místo duchovní bohoslužby. 
Teologická skica pojetí 
liturgického prostoru. 

Salve článek v odborném 
recenzovaném 
periodiku (v ČR) 

Mohelník Benedikt Pečeť daru Ducha Svatého. 
Teologie svátosti biřmování 

  monografie 

Mžyková Marie I král byl dítětem. Svět dětí 
v šlechtických sídlech 

  monografie 

Mžyková Marie K identifikaci portrétu infantky 
Marie Viktorie z rohanských 
sbírek 

Fontes Nissae – Prameny 
Misy 

kapitola ve sborníku 

Mžyková Marie Ke sbírkám zámku Buchlovice a 
jeho původním vlastníkům 

Prostor článek v periodiku 

Mžyková Marie Obrazárna zámku Vizovice Prostor článek v periodiku 
Novotný Vojtěch Běda církvi: Bonaventura Bouše 

burcující 
 kniha (monografie) 

Novotný Vojtěch Fedele è Dio, Padre, Figlio e Spirito 
Santo 

Communio: Rivista 
Internazionale di Teologia e 
Cultura 

kapitola v knize 

Novotný Vojtěch Maximální křesťanství: Adolf 
Kajpr SJ a list Katolík 

 kniha (monografie) 

Novotný Vojtěch Teologie a univerzita, aneb o 
prospěšnosti nezištného 
poznání 

Universum: Revue České 
křesťanské akademie 

článek v časopisu 

Novotný Vojtěch Teologie na univerzitě: Historické 
ohlédnutí 

Communio článek v časopisu 

Novotný Vojtěch Zeuge Christi in der Finsternis 
des Atheistischen Humanismus: 
Adolf Kajpr SJ (1902–1959) 

Communio článek v časopisu 

Novotný Vojtěch Zvest je Bog Oče, Sin in Sveti 
Duh 
 

Communio článek v časopisu 

Opatrný Aleš Eutanazie z pohledu pastorálního 
teologa 

Eutanazie – pro, a proti článek ve sborníku 

Opatrný Aleš 
 

Katechumenát v současnosti a 
jeho historické kořeny 

Křesťanská iniciace kapitola v knize 
(kapitola v 
kolektivní 
monografii) 

Otavský Karel Relikvie, relikviáře a královské 
insignie 

Lucemburkové. Česká koruna 
uprostřed Evropy 

kapitola ve sborníku 

Otavský Karel Svatovítský chrámový poklad Svatovítský chrámový poklad. 
Katalog stálé výstavy 
v kapli sv. Kříže na 
Pražském hradě 

katalogová hesla 

Ottová Michaela 
 

Podoba zázračného obrazu Piety 
Přeštické a jeho devoční kopie 
v Přešticích 

Divotvůrkyn ě Přeštická: 
300 let obrazu a poutí 

kapitola v knize 
(kapitola v 
kolektivní 
monografii) 

Oulíková Petra Ad Jan Bažant: Průčelí Svatého 
Mikuláše na Malé Straně jako 
divadelní scéna? 

Divadelní revue  článek v odborném 
recenzovaném 
periodiku (v ČR) 

Oulíková Petra Litania do Imienia Jezus w sztuce 
zakonu jezuitów 

Silesia Jesuitica. Kultura i 
sztuka zakonu jezuitów na 
Śląsku i w hrabstwie 
kłodzkim 1580–1776. 
Materiały konferencji 
naukowej zorganizowanej 
przez Oddział Wrocławski 
Stowarzyszenia Historyków 

kapitola v knize 
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Sztuki 
Pech Milan 
 

Historicist Trends in Czech Art 
during the Second World War 
 

Art and Artistic Life dutiny 
the Two World Wars, 
Vilnius, Lithuanian 
Culture Research Institute  

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Pech Milan Umění na poli studené války: Od 
Umění moderní Ameriky 
k Novému americkému umění 

Dějiny a současnost článek v periodiku 

Pech Milan 
 

Výstavní činnost Topičova salonu v 
meziválečném období 
 

Topičův salon 1918-1936 kapitola v knize 
(kapitola v 
kolektivní 
monografii) 

Pech Milan Z avantgardisty socialistickým 
realistou: Československá 
filmová komedie Nezlob 
Kristino! 

Wittlichovi. Sborník žáků k 
80. narozeninám Petra 
Wittlicha 

kapitola v knize 

Peroutka David Tomistická filosofická 
antropologie 

 kniha (monografie) 

Pitterová Jana Duch svatý v Bibli  Cesty katecheze článek v časopisu 
Pitterová Jana Trpící Bůh?: Starozákonní 

pohled na Boží "utrpení" 
Salve  článek v časopisu 

Rajdlová Lenka Oltáře sochaře Leopolda 
Huebera v katedrále svatého 
Mikuláše v Českých 
Budějovicích 

Jihočeský sborník 
historický 

článek v časopisu 

Rakušanová Marie Josef Váchal. Podvratník, technolog 
a magik o umění 

Umění článek v odborném 
recenzovaném 
periodiku (v ČR) 

Rakušanová Marie Obraz jako bezprostřední otisk duše 
– jeden z modernistických mýtů? 

Wittlichovi. Sborník žáků k 
80. narozeninám Petra 
Wittlicha 

kapitola v knize 

Rakušanová Marie Sonderbund 1912. Umění z Čech na 
prahu velkého světa 

1912. 100 let od otevření 
Obecního domu v Praze 

kapitola v knize 

Royt Jan Biblické příběhy na reliéfech 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě 

  monografie 

Royt Jan Master of the Třeboň Altarpiece Art and Architecture around 
1400. Global and Regional 
Perspectives 

kapitola v knize 

Royt Jan Posvátná místa, milostné obrazy a 
sochy v západních Čechách 

Divotvůrkyně Přeštická. 300 
let obrazu a poutí 

kapitola v knize 

Rückl Jan  Christliches Fest und kulturelle 
Identität: Erörterung anhand 
der religiösen Situation und des 
liturgischen Feierns der 
katholischen Kirche in 
Tschechien 

Christliches Fest und 
kulturelle Identität 
Europas 

 

kapitola v knize 
(kapitola v 
kolektivní 
monografii) 

Ryšková Mieria, 
Pelechová, 
Zuzana, 
Bodláková 
O’Brien, 
Magdaléna 

Bibliodrama   monografie 

Ryšková Mireia Die königliche Priesterschaft in 1 
Peter 2,1–10 
 

König und Priester. 
Facetten 
neutestamentlicher 
Theologie 

stať ve sborníku 
prací 

Ryšková Mireia Muž jako hlava rodiny: Biblicko-
teologická studie k Ef 5,21–6,9; 
Kol 3,18–4,1 

AUC Theologica článek v časopisu 
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Ryšková Mireia 
 

Paul's Interpretation of 
Abraham's Faith in 
Confrontation with the Biblical 
and Post-Biblical Jewish 
Tradition 

Justification according to 
Paul. Exegetical and 
Theological Perspectives 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku  

Scarano Angelo O marnotratném otci   monografie 
Sládek Karel Boholidství na pozadí osudů 

ruských myslitelů 19. a 20. 
století 

 příspěvek v 
konferenčním 
sborníku  

Sládek Karel Cesty k boholidství: Spiritualita v 
kontextu příběhů osobností 
"st říbrného věku" ruského 
myšlení a ruské emigrace 

 kniha (monografie) 
 

Sládek Karel 
 

Ikona mučedníků 20. století (2011) příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Sládek Karel Mystical Harmony of Nikolaj 
Losskij with Vladimír Hoppe 

E-Theologos (2011) článek v časopisu 

Sládek Karel Tajemství Velikonoc v 
byzantském ritu 
prostřednictvím mysticko-
teologické reflexe 

AUC Theologica článek v časopisu 

Sládek Karel Terapeutický kontext correctio 
fraterna v baziliánsko-
benediktinské inspiraci 

Studijní texty ze spirituální 
teologie VI., Duchovní život 
a fenomén napomínání 
(correctio fraterna) 

článek v periodiku 

Sousedík Prokop Jsou nutné soudy a priori? Organon F 19 článek v časopisu 
Sousedík Prokop The Ontology of Number: Is 

Number an Accident? 
 

Metaphysics: Aristotelian, 
Scholastic, Analytic 
(Contemporary 
Scholasticism 1) 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Sousedík Prokop Vilém Ockham – Walter Burley: 
Spor o povahu univerzálií z 
logického hlediska 

Univerzálie ve scholastice, 
Studia neoaristotelica, 
Suppl. 1 

článek v časopisu 

Sousedík Stanislav Towards a Thomistic Theory of 
Predication 

Metaphysics: Aristotelian, 
Scholastic, Analytic 
(Contemporary 
Scholasticism 1) 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Svoboda David F. Suárez on Transcendental 
Unity in his Disputationes 
Metaphysicae 
 

Universality of Reason. 
Plurality of Philosophies 
in the Middle Ages (12. 
Congresso Internationale 
di Filosofia Medievale: 
Palermo, 17–22 Settembre 
2007) 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Svoboda David Koncepce univerzálií Dominika 
de Soto OP 

Univerzálie ve scholastice, 
Studia neoaristotelica, 
Suppl. 1 

článek v časopisu 

Svoboda David Metafyzické myšlení Tomáše 
Akvinského: Od pojmu jsoucna 
a jednoty k pojmu celku a části 

 kniha (monografie) 

Svoboda David Nesmrtelnost lidské duše 
 

 konference, 
workshop 
(konference) 

Svoboda David The Ontology of Number: Is 
Number an Accident? 

Metaphysics: Aristotelian, 
Scholastic, Analytic 
(Contemporary 
Scholasticism 1) 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Svoboda David Thomas Aquinas on Whole and 
Part 

The Thomist článek v časopisu 
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Svoboda David Univerzálie ve scholastice    monografie 
Šimandl Josef Antinorma a korpusová lingvistika Studia Slavica článek v odborném 

recenzovaném 
periodiku (v ČR) 

Šimandl Josef Rod pomnožných, rod v plurálu, 
rod obecně 

Jazykovědné aktuality článek v odborném 
periodiku 

Štica Petr Globální solidarita v sociálním 
učení církve 

Cesty katecheze článek v časopisu 

Štica Petr  Christliches Fest und kulturelle 
Identität: Erörterung anhand 
der religiösen Situation und des 
liturgischen Feierns der 
katholischen Kirche in 
Tschechien 

Christliches Fest und 
kulturelle Identität 
Europas 

 

kapitola v knize 
(kapitola v 
kolektivní 
monografii) 

Štica Petr Migrace v sociálním učení církve 
 

AUC Theologica článek v časopisu 

Šubrtová Jana 
 

Poznámky k podílu jednotlivých 
iluminátor ů na výzdobě 
Antifonáře sedleckého 

Studie o rukopisech / 
Manuscript Studies 

článek v časopisu 

Vajčner Jiří  Program podpory pro památky 
světového dědictví Ministerstva 
kultury 

Zprávy památkové péče článek v odborném 
recenzovaném 
periodiku (v ČR) 

Vopřada David Augustine's Letter 262 to Ecdicia: 
Conflict of Ideas of Christian 
Perfection 

Acta universitatis 
Palackianae Olomucensis 
(2008) 

 

článek v časopisu 

Vopřada David Augustinova nauka o manželství 
 

Communio (2010) článek v časopisu 

Vopřada David Boží utrpení u Órigena 
 

Salve  
 

článek v časopisu 

Vopřada David Duch svatý v dějinách spásy u sv. 
Ireneje 

Cesty katecheze  článek v časopisu 

Vopřada David Fidus mysteriorum interpres. Il 
Commento al Salmo 118 di 
Sant’Ambrogio come 
approfondimento mistagogico 
dell’iniziazione cristiana della 
Chiesa di Milano.  

  monografie (Extr. ex 
Diss. ad doctoratum) 

Vopřada David Mystagogie jako uvedení do 
tajemství Krista v rané církvi 

Cesty katecheze (2010) článek v časopisu 

Vopřada David Planus atque suavissimus doctor: 
Milánský biskup Ambrož jako 
kazatel 

Salve (2008) článek v časopisu 

Vopřada David 
 

Senectus mundi: Křesťané tváří v 
tvář krizi: Cyprián ův spis 
Demetrianovi a Augustinovy 
promluvy po Alarichově dobytí 
Říma 

Krize a kairos – Teologická 
perspektiva (2010) 

kapitola v knize 
(kapitola v 
kolektivní 
monografii) 

Zapletalová Jana Ad Andrea Lanzani: Gemälde für 
die Wiener Trinitarier 

Österreichische Zeitschrift 
für Kunst und 
Denkmalpflege 

článek v časopisu 

Zapletalová Jana Krom ěřížská obrazárna: postup 
protektorátní památkové péče 
během 2. světové války 

Artem ad vitam. Kniha k 
poctě Ivo Hlobila 

stať ve sborníku 
prací  

Zapletalová Jana 
 

Zapomenutý (před)obraz: Nově 
připsaný obraz sv. Karla 
Boromejského od Martina 
Antonína Lublinského 

Bulletin Moravské galerie 
v Brně 

článek v časopisu 

Zlatohlávek Passarotti kreslíř: Několik  článek v časopisu 
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Martin 
 

poznámek ke kresbám 
Bartolomea Passarottiho ve 
veřejných sbírkách ČR, zvláště 
v Moravské galerii v Brně 

 
 
Tab. XIV – Přehled studentské a učitelské mobility v roce 2012 

 

 Teologické obory Historické a 

uměnovědné obory 

Administrativa 

Erasmus 

Uzavřené smlouvy 16 4  

Studentská mobilita 2011/12:  

Výjezd 2 6  

Příjezd 2 3  

Studentská mobilita 2012/13:  

Výjezd 3 3  

Příjezd 3 5  

Učitelská mobilita 2012:  

Výjezd 1 0  

Příjezd 3 0  

Nepedagogičtí pracovníci 2012:  

Výjezd    

Příjezd   4 

Mezivládní dohody a jiné zahraniční programy – studentská mobilita 

Výjezd 1 7  

Příjezd 0 0  

Mezivládní dohody a jiné zahraniční programy – učitelská mobilita 

Výjezd 1 0  

Příjezd 1 0  

Fond mobility – učitelská i studentská mobilita 

Výjezd 1 4  

Příjezd 0 1  

Celkem výjezdů 9 20 0 

Celkem příjezdů 9 9 4 

Celkem výjezdů z KTF 29 

Celkem příjezdů na KTF 22 

 


