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I. ÚVOD 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v r. 2004 pokračovala v obnovném 

úsilí, které bylo započato v období prosinec 2001 – únor 2003. Nejobtížnější kritické období 

snad už bylo překonáno a život a činnost fakulty v daném kalendářním roce se zaměřovaly na 

pozitivní rozvoj. 

 Předkládaná výroční zpráva o činnosti KTF UK nejprve popisuje správu, organizaci 

a vnitřní předpisy fakulty (II.). Následují části věnované studiu (III.), vědě a výzkumu (IV.), 

zahraničním aktivitám (V.), médiím a informacím (VI.), výpočetní technice a informační 

technologii (VII.), knihovně (VIII.), hospodaření (IX.). Poté se textová část zprávy 

uzavírá (X.) a následují čtyři přílohy: Personalia (1.), Studium (2.), Spolupráce KTF se 

zahraničními odborníky (3.) a Náklady na počítačovou techniku (4.). 

 

 

II. SPRÁVA, ORGANIZACE A VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY 

1. VELKÝ KANCLÉŘ 

Velkým kancléřem KTF byl v r. 2004 v souladu s kanonickými předpisy a se Statutem KTF 

kard. Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. 

 

2. SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY A TAJEMNÍK 

a) Akademický senát 

Akademický senát KTF působil začátkem roku 2004 v tomto složení:  

a) z řad akademických pracovníků  

1. PhDr. Josef Bartoň (místopředseda senátu) 

2. Dr. Vojtěch Eliáš (předseda senátu) 

3. ThLic. Vojtěch Kohut 

4. PhDr. Markéta Koronthályová 

5. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 

6. Dr. Bogdan Pelc  

7. doc. PhDr. Ing. Jan Royt 

8. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

b) z řad studentů  

1. Daniel Feranc 

2. Ing. Petr Mikeš (místopředseda senátu) 
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3. Jan Rückl 

4. Stanislav Tomšíček. 

Dr. Vojtěch Eliáš rezignoval k 31. lednu 2004 na funkci předsedy i na členství 

v Akademickém senátu KTF a k 15. únoru byl jmenován proděkanem pro studium. 

V doplňovacích volbách do AS KTF byl zvolen ThLic. Prokop Brož, který byl dne 27. února 

zvolen předsedou AS KTF.  

20. listopadu 2004 proběhly volby do akademického senátu pro volební období 2004-2006. 

Zvoleni byli: 

a) z řad akademických pracovníků: 
1. PhDr. Josef Bartoň (místopředseda senátu) 
2. ThLic. Prokop Brož (předseda senátu) 
3. ThLic. Pavel Kohut  
4. PhDr. Markéta Koronthályová  
5. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 
6. Dr. Bogdan Pelc  
7. doc. PhDr. Ing. Jan Royt  
8. Mgr. David Svoboda  

b) z řad studentů  
1. Martinek Radek  
2. Kratochvílová-Běťáková Martina (místopředsedkyně senátu)  
3. Jirmusová Kristýna  
4. Gondek Jan. 

 
Senát se pravidelně scházel k jednání. Jeho usnesení a zápisy jsou dostupné na adrese 

http://ktf.cuni.cz/senat/. 

 

b) Děkan a proděkani 

Děkanem fakulty byl prof. PhDr. Ludvík Armbruster, SJ. 

Proděkany byli: 

PhLic. Vojtěch Novotný – proděkan pro studium, organizaci a rozvoj, od 15. září 2004 

proděkan, statutární zástupce děkana; 

PhDr. Libor Ovečka, Th.D. – proděkan pro rozvoj od 15. září 2004; 

prof. Dr. Albert-Peter Rethmann - proděkan pro vědu; 

Mgr. Stefan Scholz - proděkan pro vnější a zahraniční vztahy;  

PhDr. Vojtěch Eliáš – proděkan pro studium. 
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Děkan, proděkani, předseda akademického senátu a tajemník se v rámci kolegia děkana 

pravidelně scházeli k poradám. 

 

c) Vědecká rada 

Vědecká rada KTF působila v r. 2004 v tomto složení:  

1. prof. PhDr. Ludvík Armbruster - předseda 

2. prof. Pavel Ambros, Th.D. 

3. Mons. ThLic. Dominik Duka 

4. Josef Hřebík, Th.D. 

5. doc. Petr Chalupa, Th.D. 

6. Dr. Jiří Kašný, Th.D. 

7. prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. 

8. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 

9. Mons. František Radkovský 

10. prof. Dr. Albert-Peter Rethmann 

11. prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.  

12. Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada 

13. prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan 

14. doc. PhDr. František X. Halas 

15. prof. PhDr. Mikuláš Lobkowicz 

16. prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček 

17. doc. ThDr. Jiří Skoblík  

18. prof. PhDr. Mojmír Horyna 

19. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

Členy vědecké rady v průběhu roku 2004 přestali být 

doc. PhDr. František X. Halas 

prof. PhDr. Mikuláš Lobkowicz 

prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček 

doc. ThDr. Jiří Skoblík.  

Novými členy se stali: 

prof. PhDr. Mojmír Horyna 

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 
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Vědecká rada se scházela k jednání. Její usnesení jsou přístupná na adrese 

http://ktf.cuni.cz/vedecka_rada/. 

 

d) Disciplinární komise 

Disciplinární komise pracovala do 30. června 2004 v tomto složení:  

a) z řad akademických pracovníků – prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček (předseda), Mgr. 

Mlada Mikulicová, doc. ThDr. Jiří Skoblík;  

b) z řad studentů – Pavel Pola, Jan Barborka, Helena Kotíková. 

K 30. červnu prof. Miroslav Zedníček a doc. Jiří Skoblík přestali být členy akademické obce 

KTF a tím také ipso facto zaniklo jejich členství v komisi. AS KTF schválil jmenování 

Jaroslava Brože, Th.D., S. S. L. a Mgr. Viktora Kubíka novými členy disciplinární komise. 

Od 1. července 2004 tedy pracovala disciplinární komise v tomto složení:  

a) z řad akademických pracovníků – Jaroslav Brož, Th.D., S. S. L. (předseda), mgr. Viktor 

Kubík, Mgr. Mlada Mikulicová;  

b) z řad studentů – Pavel Pola, Jan Barborka, Helena Kotíková. 

Disciplinární komise KTF musela řešit jeden přestupek, kdy student magisterského studijního 

programu teologie, obor katolická teologie, podváděl při státní závěrečné zkoušce. 

 

e) Tajemník 

Tajemníkem fakulty byl v r. 2004 Mgr. Petr Šimůnek. Jeho působnost byla upravena 

Opatřením děkana č. 2/2003 – Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka KTF 

UK ze dne 28. května 2003 a změněna Opatřením děkana č. 4/2004 – Vymezení činnosti, 

zodpovědnosti a kompetencí tajemníka KTF UK dne 4. února 2004. 

 

3. ORGANIZACE FAKULTY 

a) Katedry 

V roce 2004  existovalo v rámci KTF těchto pět kateder: katedra filosofie, katedra 

systematické teologie, katedra biblických věd, katedra pastorálních oborů, Ústav dějin 

křesťanského umění. 

Pro personální obsazení kateder a změny v něm v průběhu r. 2004 viz Příloha č. 1. 

 

b) Účelová zařízení 

Děkanát jakožto výkonný aparát fakulty v r. 2004 ve spolupráci s rektorátem univerzity 

zabezpečoval administrativní, organizační, koordinační, evidenční a kontrolní činnost orgánů 
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fakulty, zejména děkana a proděkanů, a plnil další úkoly spojené s posláním fakulty.  

Opatření děkana č. 3/2003 – Organizační řád děkanátu KTF UK ze dne 28. května 

2003, na základě kterého bylo zřízeno pět organizačních útvarů (kancelář děkana, studijní a 

vědecké oddělení, ekonomické oddělení, správa budov, fakultní knihovna), bylo upraveno 

Opatřením děkana č. 5/2004 – Organizační řád děkanátu KTF UK ze dne 1. dubna 2004. 

Děkanát tak měl tyto organizační útvary: kancelář děkana, studijní oddělení, oddělení pro 

vědu, vnější a zahraniční vztahy, ekonomické oddělení, technicko-hospodářské oddělení, 

knihovnu, správu počítačové sítě.  

 Při katedře systematické teologie již od roku 2003 působí účelové zařízení Centrum 

pro studium migrace s vedoucím prof. Dr. Albertem-Peterem Rethmannem. 
 

4. VNITŘNÍ PŘEDPISY 

V průběhu roku 2003 byly Akademickým senátem Univerzity Karlovy a Kongregací pro 

katolickou výchovu schváleny, případně novelizovány, tyto předpisy: Statut KTF, Studijní a 

zkušební řád KTF, Stipendijní řád 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, Disciplinární řád pro studenty KTF a Řád celoživotního vzdělávání KTF. 

21. listopadu 2003 schválil Akademický senát KTF nový Rigorózní řád KTF a Řád 

doktorského studia KTF, které připravil proděkan PhLic. Vojtěch Novotný. K jejich schválení 

Kongregací pro katolickou výchovu došlo 20. dubna  a Akademickým senátem UK 4. června 

2004. 

 

 

III. STUDIUM 

1. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY 

V akademickém roce 2003/2004 uskutečňovala KTF tyto akreditované studijní programy: 

• magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie (prezenční 

forma studia, standardní doba studia 5 let), 

• bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinovaná 

forma studia, standardní doba studia 4 roky) 

• navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky 

(kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky) 

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

dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky). 
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Akreditovaný navazující magisterský studijní program obecná teorie a dějiny umění a 

kultury, obor dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia 2 

roky) nebyl otevřen. 

V akademickém roce 2004/2005 uskutečňovala KTF tyto akreditované studijní 

programy: 

• magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie, prezenční 

forma studia, standardní doba studia 5 let (akreditace prodloužena do 31. července 

2008) 

• bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky, kombinovaná 

forma studia, standardní doba studia 4 roky (akreditace udělena do 31. července 2007) 

• navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky, 

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

března 2007) 

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

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

(akreditace udělena do 31. července 2006) 

• doktorský studijní program teologie, obor katolická teologie, prezenční a 

kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky (akreditace udělena do 28. 

dubna 2008). 

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu teologie, obor katolická teologie 

(prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky) na konci r. 2003 

postoupená Akreditační komisi byla kladně vyřízena dne 28. dubna 2004. 

Akreditovaný navazující magisterský studijní program obecná teorie a dějiny umění a 

kultury, obor dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia 2 

roky) otevřen nebyl (akreditace udělena do 31. července 2006). 

 Od dubna 2004 uskutečňuje KTF UK program celoživotního vzdělávání „Etika 

konfliktních situací“, který je koncipován jako doplňující studium orientované na výkon 

povolání. Umožňuje absolventům získat kvalifikaci Etický poradce pro konfliktní situace. 

Program je určen uchazečům s ukončeným vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním. 

Hlavně jej na základě smlouvy s Armádou ČR navštěvují duchovní sloužící v armádě. 

 Od října 2004 byl realizován program celoživotního vzdělávání „Základy katolického 

náboženství“, který je koncipován jako doplnění základních znalostí o křesťanství v pohledu 

katolické tradice. Program je určen pro širokou veřejnost, proto se nevyžadují žádné 
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předchozí znalosti ani ukončené studium. V akademické roce 2004/05 byl mezi veřejností o 

tento program velký zájem, absolvovalo ho 120 lidí. 

 V listopadu 2004 byly otevřeny programy celoživotního vzdělávání „Jáhenský 

pastorační rok“ a „Kněžská formace“, které jsou určeny absolventům oboru katolická 

teologie, kteří přijali jáhenské resp. kněžské svěcení. První kurz byl plánován jako jednoroční 

vzdělávací cyklus pro získání dalších odborností pro jáhny, druhý jako tříletý vzdělávací 

cyklus v rámci celoživotní vzdělávání kněží pro získání dalších odborností s prvky supervize 

dosavadní pastorační praxe. Program navazuje na vědomosti získané v magisterském studiu a 

rozvíjí je s ohledem na konkrétní pastorační působení účastníků. 

 Na Katolické teologické fakultě UK se v rámci Loyola Summer School uskutečnil 

kurs „Morální teologie“ a „České a americké literatury ve filmu“ pro 8 studentů 

neteologických oborů z univerzity v Baltimore, USA.  
 

2. STUDIJNÍ AGENDA 

V akademickém roce 2003/2004 probíhalo studium v souladu se studijními plány, které jsou 

uvedeny v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním 

roce 2003/2004, v akademickém roce 2004/2005 v souladu se studijními plány  uvedenými 

v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 

2004/2005. 

Od 21. září 2004, tj. od zápisu pro akademický rok 2004/05, byly po kladném 

vyjádření Akademického senátu KTF a souhlasu Vědecké rady KTF všechny studijní 

povinnosti vyjádřeny pomocí kreditů. Výsledkem zavedení kreditního systému je zvýšení 

možnosti mobility studentů a prostupnosti studia v rámci fakulty i ostatních vysokých škol. 

Zápisy předmětů, evidence studijních výsledků i rozvrhy byly realizovány elektronickou 

cestou ve Studentském informačním systému (SIS). 

 

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Přijímací řízení pro akademický rok 2003/2004 představila Výroční zpráva o činnosti 

Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2003.  

Přijímací řízení pro akademický rok 2004/2005 proběhlo ve dvou etapách. V červnu 

2004 se konalo řádné přijímací řízení do těchto programů:  

• magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie;  

• bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky;  

• navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky; 
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• bakalářský studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny 

křesťanského umění. 

V září 2003 se konalo další přijímací řízení, které se týkalo těchto programů:  

• magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie;  

• doktorský studijní program teologie, obor katolická teologie; 

• bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky;  

• navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky;  

V průběhu a při přezkumu přijímacího řízení nebyly shledány žádné nedostatky. Bližší 

podrobnosti o tomto přijímacím řízení uvádí Zpráva o přijímacím řízení pro akademický rok 

2004/2005, jež je přístupná na adrese http://ktf.cuni.cz/prijimacky/. 

Pro počty přihlášených uchazečů a přijatých studentů viz Příloha č. 2. 

 

 

IV. ROZVOJ, VĚDA A VÝZKUM 

Výzkumný záměr č. CEZ J13/98: 112600001 „Specifika české katolické teologie 

v postmoderní době“, jehož hlavními řešiteli byli v letech 1999 až 2003 prof. ThDr. Jaroslav 

V. Polc a po úmrtí prof. Polce prof. PhDr. Ludvík Armbruster, byl ukončen v roce 2004.  

Na Katolické teologické fakultě UK se v roce 2004 řešily další úkoly související 

s tvůrčí vědeckou činností. Byly to:  

• Spolupráce při realizaci „Plenárního sněmu katolické církve v ČR“, řešitel A. Opatrný, 

zadavatel ČBK, termín řešení 2002 až 2004; 

• Vzájemné vztahy sakrální architektury 13. a 14. stol. v rakouských a českých zemích, 

řešitelé J. Kuthan, S. Scholz, zadavatel MŠMT, program Aktion, termín řešení 2003, 2004 

a 2005; 

• Výzkum religiozity u Romů, řešitel V. Eliáš, zadavatel GA UK, termín řešení 2004; 

• Evropské filozofické baroko a jeho ohlasy v českých zemích, řešitel S. Sousedík, 

zadavatel VŠ, začátek realizace projektu r. 2004; 

• Rozvojový projekt k realizaci studijního oboru "Dějiny křesťanského umění na KTF UK, 

2004-2006", řešitel V. Novotný, zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

termín řešení 2004 až 2006; 

• Angličtina pro pedagogy přednášející teologické a filozofické obory, řešitel V. Eliáš, 

rozvojový projekt Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, začátek realizace 

projektu v březnu 2004; 
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• Zpracování přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR, řešitel V. Eliáš, zadavatel 

Ministerstvo pro místní rozvoj, řešení prosinec 2004 – listopad 2005. 

Díky projektu s ukazatelem „F“ - Vybavení kabinetu tělesné výchovy KTF UK, řešitel 

K. Kozel, se podařilo vybavit kabinet náčiním a jinými potřebami pro sportovní činnost 

studentů KTF.  

 Na základě fakultního edičního plánu byl v r. 2004 v nakladatelství UK – Karolinum 

vydán Sborník Katolické teologické fakulty sv. 6, edd. Mlada Mikulicová - Petr Kubín, ISBN 

80-246-0757-3. 

Pracovníci katedry filosofie se ve dnech 25. až 28. května 2004 účastnili konference 

„Kontinentální a analytická tradice“ v Zubrici (pořadatel Filosofický ústav AV ČR a 

Severočeská univerzita), 10. června konference SITA v Praze  a konference učitelů filosofie 

na teologických fakultách České republiky a Slovenské republiky konané v Olomouci. 

Členové katedry se podílejí na vydávání časopisu Studia neoaristotelica, jež je vydáván 

Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jehož první dvojčíslo 

vyšlo v listopadu 2004. Podíleli se také na vydání monografického čísla Filosofického 

časopisu AV ČR věnovaného dějinám křesťansky orientovaného aristotelismu; jednalo se o 

čtvrté číslo ročníku 2004. 

Katedra systematické teologie připravila v prosinci 2004 konferenci „Lidská práva“, 

která představovala vyvrcholení a ukončení výzkumného záměru „Specifika české katolické 

teologie v postmoderní době“. Výsledky „Filozofické aspekty a teologická interpretace 

přirozeného práva“ prezentoval prof. Rethmann na konferenci Evropské společnosti pro 

teologii v Hejnicích. 

Členové katedry pastorálních oborů připravili odbornou konferenci na téma 

"Inkorporované farnosti z kanonického hlediska", která se na fakultě uskutečnila 16. března 

2004. Ing. Aleš Opatrný, vedoucí katedry pastorálních oborů, se účastnil sympozií „Pronikavá 

změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?“ konané v Českých Budějovicích v říjnu a 

„PostT“ (společenství pastorálních teologů postkomunistických zemí) v Praze v listopadu 

2004.  

V oblasti vědecké činnosti Ústav dějin křesťanského umění spolupracoval s Ústavem 

pro dějiny umění a Ústavem českých dějin FF UK na společné přípravě a konání konference 

na mezinárodní úrovni „Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost-okruh-dědictví“ 

v Pardubicích. Dále se s nimi úspěšně podílel na přípravě společného výzkumného záměru: 

České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes - Identifikační kód VZ: 0021620827, 2005. 

Ve spolupráci s AV ČR a Ústavem pro dějiny umění FF UK se členové ÚDKU účastnili 
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konference „Karlštejn – Malířské cykly na schodišti Velké věže“ konané v klášteře  Emauzy 

ve dnech 5. až 8. května 2004.  
 
 

V. ZAHRANIČNÍ ČINNOST 

Fakulta je začleněna do standardních meziuniverzitních dohod uzavřených Univerzitou 

Karlovou v Praze, v rámci nichž se realizují zejména krátkodobé pobyty. Krátkodobé cesty za 

účelem plnění výzkumných záměrů fakulty, grantových projektů či doplnění knižního fondu 

realizovali tito pracovníci: 

- Prof. Jiří Kuthan – vědecká jednání na univerzitě v Salzburgu ve dnech 21.-23. května a 

11.-12. července 2004  

- Mgr. David Svoboda – plnění výzkumného záměru pod vedením prof. Sousedíka na 

univerzitě v Eichstättu ve dnech 21.- 29. května 2004, 

- Mgr. Daniel Heider, Mgr. Lukáš Novák, Mgr. David Svoboda – organizačně-výzkumný 

pobyt v Cambridgi, Velká Británie, ve dnech 18.- 29. září 2004, 

- Mgr. Stefan Scholz – organizačně-výzkumný pobyt v Rakousku (Vídeň, Hainburg, Orth) 

v rámci projektu Aktion, ve dnech 10.- 12. října 2004, 

- Mgr. Petr Dvořák, Mgr. David Svoboda – studijní pobyt v Regensburgu, SRN, v rámci 

grantu GA UK ve dnech 27.- 29. října 2004, 

- Mgr. Eva Pavlíková, Prof. Albert-Peter Rethmann  – jednání v rámci řešení výzkumného 

záměru v Prešově, Slovenská republika, ve dnech 6.- 7.listopadu 2004. 

Pracovníci fakulty se zúčastnili řady mezinárodních konferencí, jako  např. členové 

katedry systematické teologie konference Ausländerintegration, Stuttgart-Hohenheim, Církev 

v transformačních zemích, Řím, a konference svazu německých morálních teologů konané v 

Berlíně. Členové ÚDKU spolupracovali s Centrem medievistických studií na přípravě 

mezinárodního sympozia: Čechy a Polsko v raném středověku, Hnězdno. Prof. Stanislav 

Sousedík z katedry filosofie se ve dnech 5. až 7. listopadu zúčastnil konference Evropské 

společnosti pro dějiny raně novověké filosofie v Hagen. 

Odborné přednášky v zahraničí přednesli PhDr. Petr Kubín, PhD (přednášky v Historische 

Verein für Oberfranken a na univerzitě v Bayreuthu a návštěva Germanisches 

Nationalmuseum v Nürnbergu, SRN, ve dnech 18.- 21. listopadu 2004) a Doc. Jaroslav Brož 

(přednáška na univerzitě v Dortmundu, SRN, v rámci smlouvy ERASMUS ve dnech 22.- 27. 

listopadu 2004). 
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V rámci smlouvy ERASMUS byl na desetiměsíční pobyt na univerzitu do Erfurtu, SRN, 

vyslán student Tomáš Novotný.  

Pro zahraniční spolupráci KTF a její výsledky viz Příloha č. 3. 

 
 

VI. MÉDIA A INFORMACE 

Fakulta pokračovala v politice otevřenosti a poskytování informací zájemcům i širší 

veřejnosti. Nejvýznamnějším prostředkem těchto snah byla spolupráce s Tiskovým 

střediskem České biskupské konference. Důsledně naplňovala usnesení zákona o vysokých 

školách a vnitřních předpisů univerzity i fakulty, která se týkají zveřejňování informací. 

Informovanost pracovníků i studentů je chápána jako základní pilíř chodu akademické obce. 

 

 

VII. VÝPOČETNÍ TECHNIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

V roce 2004 byla fakulta vybavena z grantu Fondu rozvoje vysokých škol „Vybavení katedry 

praktických oborů didaktickou technikou“, řešitel I. Kylar, již třetí multimediální učebnou s 

řídicím systémem, který ovládá a spolupracuje s těmito instalovanými zařízeními: 

dataprojektor, PC s DVD přehrávačem a dotykovou obrazovkou, plátno, světla, video, 

vizualizér, žaluzie, zvuková aparatura. Fakulta též získala prostředky ISPROFIN - Podpora 

rozvoje materiálně technické základny UK-ICT 2004 I. na projekt „Obnova výpočetní 

techniky administrativního zázemí KTF a umožnění integrace do IS", řešitel I. Kylar, na další 

dovybavení počítačovou technikou. Také se podílela na  integrovaném rozvojovém programu 

UK pro oblast distančního vzdělávání „Tvorba multimediálních kurzů pro rozvoj distančního 

vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze; úvod do studia latinského jazyka“, řešitel V. Eliáš. 

Fakulta používá informační systémy v souladu s univerzitou a vývojem informačních 

systémů na univerzitě. V roce 2004 byla zvýšena rychlost připojení k Internetu na 1Gbps, 

vybudována páteřní síť fakulty na rychlosti 1Gbps a jednotlivé počítačové stanice byly 

připojeny rychlostí 100Mbps. V akademickém roce 2003/04 bylo na fakultě celkem 80 

osobních počítačů, z toho bylo 20 určeno pro potřeby studentů; všechny byly napojeny na 

Internet. Počítačová učebna měla 12 počítačových stanic a knihovna fakulty se studovnou 

8 stanic určených pro studenty. Na Ústavu dějin křesťanského umění je vedle laboratoře i 

skenovací centrum. 
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O počítačovou síť a další technické zařízení se staral jeden zaměstnanec s plným 

pracovním úvazkem; vedle toho byly v platnosti dvě dohody o pracovní činnosti a jedna 

dohoda o provedení práce. 

Pro náklady na počítačovou techniku v roce 2004 viz. Příloha č. 4. 

 

 

VIII. KNIHOVNA 

Nedílnou součástí Katolické teologické fakulty UK je její knihovna, jejíž základní odborné 

zaměření je teologie, filozofie, církevní umění, církevní dějiny a právo. Knihovna KTF se 

nacházela na dvou podlažích s celkovou plochou okolo 480 m2. Součástí knihovny byla 

studovna o velikosti 53 m2. Ve studovně a výpůjčce bylo k dispozici 8 PC s připojením na 

Internet. Knihovna byla přístupna uživatelům 4x týdně/6 hod. a 1x za 14 dní/5 hod. a nabízela 

servisní služby jako jsou kopírování a vázání do kroužkové vazby.  

V průběhu roku 2004 se pokračovalo v realizaci internetového prohlížeče Tinweb a 

automatického knihovnického systému T-Series ve verzi 309, modul OPAC, který obsahuje 

katalogy autorský, předmětový, názvový a katalog klíčových slov. Čtenáři mohli užívat 

vyhledávání v databázích ostatních knihoven a v informačních zdrojích, které jsou přístupné 

v rámci kooperace knihoven UK (např. BibleWorks, Patrologia Latina Databáze, Acta 

Sanctorum, Philosopher‘s Index, ProQuest). V rámci kooperace knihoven UK předávala 

knihovna elektronické záznamy do Souborného katalogu UK. Interval předávání byl podle 

dohody 1x za měsíc. Vlastní učební texty se vydávaly ve spolupráci s nakladatelstvím 

Karolinum a dalšími vydavatelstvími. 

 Technické vybavení knihoven i nákup nových titulů byl v roce 2004 mimo jiné 

financován třemi projekty z ukazatele „F“ (Obnova technického vybavení v knihovně KTF 

UK, řešitel V. Novotný; Částečné dovybavení knižního fondu KTF UK teologickou 

literaturou, řešitel V. Novotný; Vybavení nově vznikající knihovny ÚDKU a vydání dvou 

sborníků; řešitelé J.Kuthan, M. Ottová) a jedním projektem Fondu rozvoje vysokých škol 

z ukazatele „G“ (Materiální podpora teologických studijních programů obnovou knižního 

fondu; řešitel V. Novotný).  

 Roku 2004 se pokračovalo v rozšiřování knižního fondu, přičemž zvláště cenná je 

zahraniční literatura, získaná většinou darem. Také postoupilo pořádání tzv. litoměřického 

fondu a zpětná elektronická katalogizace. K 30. září 2004 knihovní fond obsahoval 98.193 

knihovních jednotek, z toho 83.183 knih a 15.010 časopisů, a náklady na obnovu knižního 

fondu představovaly 179.905,- Kč. Na konci roku 2004 bylo v elektronickém katalogu 32.080 
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katalogizačních záznamů, v knihovně bylo registrováno 1.350 uživatelů a služeb knihovny 

využilo ve výpůjčce a studovně celkem 4.982 čtenářů. Během celého roku si čtenáři půjčili 

celkem 22.485 monografií a periodik. Z toho bylo 10.562 prezenčních výpůjček. Ke konci 

roku 2004 bylo ve fondu knihovny 394 titulů periodik, z toho 184 titulů českých a 210 titulů 

zahraničních periodik. V roce 2004 bylo odebíráno 95 titulů časopisů, 48 českých a 47 

zahraničních. Z toho bylo předpláceno z rozpočtu knihovny nebo z grantu 17 českých 

periodik a 13 zahraničních periodik. Zdarma knihovna dostávala 65 časopisů, 31 českých a 34 

zahraničních.  

V průběhu roku 2004 bylo s Centrální katolickou knihovnou, jejímž majitelem bylo 

Arcibiskupství pražské a správcem Česká křesťanská akademie, projednáno sloučení 

s knihovnou KTF UK. 
 
 
IX. HOSPODAŘENÍ 

Údaje o hospodaření fakulty přináší Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy 

v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2004. 

 

 

X. ZÁVĚR 

Rok 2004 lze hodnotit jako úspěšný. Proces stabilizace a rozvoje fakulty pokročil dále 

kupředu, žádné zásadní nedostatky nevyvstaly. Dařilo se postupně rozvíjet život fakulty na 

nových základech položených v r. 2002 a 2003. 

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. 

 
 
 
 
 
 prof. PhDr. Ludvík Armbruster 
  
 
 
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 

2004 byla schválena Akademickým senátem KTF UK dne 10. listopadu 2005.
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PŘÍLOHA Č. 1 – PERSONALIA 

 

1.1. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KATEDER 

Katedra filosofie působila v tomto složení:  

1. prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc. (vedoucí) 

2. prof. PhDr. Ludvík Armbruster 

3. doc. PhDr. ThDr. Karel Vrána - zemřel dne 11. prosince 2004 

4. odb. as. PhLic. Vojtěch Novotný - v akademickém roce 2004/05 na katedře systematické 

teologie 

5. as. Mgr. David Svoboda 

6. Mgr. Ing. Prokop Sousedík, PhD. (externí) 

7. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Dr. (externí) - na fakultě jen v akademickém roce 2003/04 

8. PhDr. Karel Šprunk (externí) 

 

Katedra systematické teologie působila v tomto složení:  

1. prof. Dr. Albert-Peter Rethmann (vedoucí) 

2. prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 

3. Dr. hab. ThDr. Stanisław Rabiej, prof. UO - na fakultě jen v akademické roce 2003/04  

4. prof. MUDr. Adolf Slabý, DrSc. - na fakultě jen v akademické roce 2003/04  

5. doc. ThDr. Jiří Skoblík - v akademické roce 2004/05 externí učitel 

6. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

7. doc. ThDr. Ľubomír Žák - na fakultě jen v akademické roce 2003/04 

8. odb. as. Stanislav Drobný, Th.D. 

9. odb. as. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut 

10. odb. as. Dr. Bogdan Pelc 

11. odb. as. PhLic. Vojtěch Novotný - v akademickém roce 2003/04 na katedře filosofie 

12. odb. as. ThLic. Prokop Brož  

13. odb. as. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 

14. Mgr. Tomáš Holub (externí) 

15. ThDr. Oto Mádr (externí) 

16. JUDr. Kristina Koldinská (externí) - na fakultě jen v akademické roce 2004/05 
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Odb. as. ThLic. Prokop Brož byl na základě žádosti děkana a se souhlasem svého diecézního 

biskupa s účinností od 1.4.2004 jmenován kaplanem KTF UK. Další personální změny 

katedra v r. 2004 nezaznamenala.  
 

Katedra biblických věd působila v tomto složení:  

1. odb. as. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L. (vedoucí) 

2. odb. as. PhDr. Josef Bartoň 

3. odb. as. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 

4. odb. as. PhDr. Markéta Koronthályová 

5. odb. as. Mgr. Mlada Mikulicová 

6. odb. as. Angelo Scarano S.S.L. 

7. odb. as. PhDr. Josef Šimandl 

8. prof. ThDr. Jan Heller - externí, na fakultě jen v akademické roce 2003/04 

9.   Mgr. Jan Voleský - externí, na fakultě jen v akademické roce 2003/04 

 

Katedra pastorálních oborů působila v tomto složení:  

1. odb. as. Ing. Aleš Opatrný Th.D. (vedoucí) 

2. emer. prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček – přednášel jen v akademické roce 2003/04  

3. doc. JUDr. ICDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. 

4. odb. as. Dr. Vojtěch Eliáš 

5. odb. as. ThLic. Ing. Pavel Kopeček - na fakultě jen v akademické roce 2003/04 

6. odb. as. Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. - na fakultě jen v akademické roce 2003/04 

7. odb. as. ThDr. Stanislav Prokop - na fakultě do 29.2.2004, kdy ukončil pracovní poměr 

8. odb.as. Bc. Ing. Jiří Hodina - na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

9. odb. as. Tomáš Mrňávek, Th.D. - na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

10. Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. -  externí, na fakultě jen v akademické roce 2003/04 

11. Mgr. Michael Kaplánek, Th.D. - externí, na fakultě jen v akademické roce 2003/04 

12. doc. PhDr. Ing. Karel Kozel, CSc. - externí 

13. PhDr. Jaroslav Šturma - externí 

14. PhDr. Petr Goldmann - externí, na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

15. ThLic. Petr Kubíček, JC.D. - externí, na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

16. JCLic. Karel Plavec, Th.D. - externí, na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

17. Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. - externí, na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

18. ThLic. Vladimír Málek - externí, na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

 15



 

Ústav dějin křesťanského umění působil v tomto složení:  

1. prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (vedoucí) 

2. prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. 

3. prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. 

4. prof. PhDr. Mojmír Horyna 

5. prof. ThDr. Jaroslav V. Polc - zemřel 15.1.2004  

6. doc. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc. - v září 2004 jmenován profesorem 

7. odb. as. doc. RNDr. František Šmíd, CSc. - na fakultě jen v akademickém roce 2003/04 

8. odb. as. Petronilla Čemus, M. A. 

9. odb. as. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.  

10. odb. as. PhDr. Jaroslav Med, Csc.  

11. odb. as. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.  

12. odb. as. Mgr. Viktor Kubík 

13. odb. as. Mgr. Stefan Scholz 

14. PhDr. Vratislav Slezák – externí 

15. doc. PhDr. Jiří Kropáček, CSc. - externí, na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

16. doc. PhDr. Marie Mžyková, Csc. - externí, na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

17. Dr. Phil. Karel Otavský - externí, na fakultě jen v akademickém roce 2004/05. 

 

 Mons. Prof. ThDr. Jaroslav V. Polc, řádný profesor církevních dějin a patrologie na 

KTF UK v Praze, bývalý ředitel knihovny Lateránské univerzity v Říme a děkan KTF UK 

v Praze, postulátor beatifikační kauzy kard. Berana a kněz diecéze Green Bay (U.S.A.), 

zemřel 15.1.2004 ve věku nedožitých 75 let, ve 48. roce svého kněžského života. Poslední 

rozloučení se konalo 23.1.2004 v bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově, pohřben byl na 

místním hřbitově. Jiné personální změny katedra v r. 2004 nezaznamenala. 
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1. 2. STATISTICKÉ ÚDAJE 
 
Tab. I – Počet a přepočtený počet akademických pracovníků, stav ke dni 31. 12. 2004 
a) Podle akademické hodnosti 
 
akademická 
hodnost 

počet 
fyzických osob 

přepočtený 
počet 

počet plných 
úvazků 

profesor 9 6,8 3 
docent 2 1,2 0 
odborný asistent 23 19,0 15 
asistent 1 0,5 0 
celkem 35 27,5 18 
 
 
Graf k tab. Ia) – Kvalifikační struktura akademických pracovníků podle přepočteného počtu, 
stav ke dni 31. 12. 2004 
� 

profesor
25%

docent
4%

odborný 
asistent

69%

asistent
2%

 
b) Podle pracoviště 
 
pracoviště počet fyzických 

osob 
přepočtený 

počet 
počet plných 

úvazků 
katedra filosofie 4 3,2 2 
katedra biblických věd 7 6,0 5 
katedra systematické 
teologie 

8 6,9 5 

katedra pastorálních 
oborů 

5 3,4 1 

ÚDKU 11 8,0 5 
celkem 35 27,5 18 
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Graf k tab. Ib)  -  Katedry podle přepočteného počtu akademických pracovníků, stav ke dni 
31. 12. 2004 
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Tab. II – Průměrný věk akademických pracovníků, stav ke dni 31. 12. 2004 
 
akademická hodnost průměrný věk 
profesor 61
docent 52
odborný asistent 42
asistent 33
 
 
Tab. III – Přepočtený počet neakademických zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2004 
 
pracoviště přepočtený počet
tajemník 1,0
sekretariát děkana 1,0
oddělení pro studijní a vědeckou činnost 3,0
ekonomické oddělení 2,0
právní poradce 0,25
knihovna 7,25
správa počítačové sítě 1,25
správa budov 1,0
dělníci (úklid) 0,85
referentky na katedrách 2,0
laboratoř 1,0
celkem 20,6
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Tab. IV – Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený, stav ke dni 31. 12. 2004 
 
zařazení přepočtený počet
pedagogicko-vědecký pracovník 28,559
   z toho: pedagogičtí pracovníci 19,214
               vědečtí pracovníci 9,345
nepedagogičtí pracovníci 14,786
celkem 43,345
 
 
Graf k tab. IV – Struktura pracovníků fakulty podle přepočteného průměrného evidenčního 
počtu pracovníků, stav ke dni 31. 12. 2004 
�  

pedagogičtí 
pracovníci

44%

vědečtí 
pracovníci

22%

nepedagogičtí 
pracovníci

34%

 
 
Tab. V – Počet pracovníků na DPČ a DPP, stav ke dni 31. 12. 2004 
 
pracoviště DPČ DPP 
katedra filosofie 0 3
katedra biblických věd 0 1
katedra systematické teologie 0 4
katedra pastorálních oborů 1 4
ÚDKU 2 2
knihovna 0 1
správa počítačové sítě 2 1
prodej skript 0 1
zamykání učeben 0 1
projekty 8 4
celkem 13 22
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Tab. VI – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2004 
 
zařazení průměrná tarifní mzda (Kč)
profesor 18.441,-
docent 12.183,-
odborný asistent 11.934,-
asistent 10.000,-
DPČ 133,- za hodinu
DPP 270,- za hodinu
nepedagogičtí pracovníci 11.473,-
 
 
 
Tab. VII – Akademičtí pracovníci s cizí státní příslušností, stav ke dni 31. 12. 2004 
 
akademická hodnost státní příslušnost
profesor  Rakousko
 Německo
odborný asistent Rakousko
 Polsko
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PŘÍLOHA Č. 2 – STUDIUM 
 
Tab. VIII – Počet uchazečů o studium (Bc.+Mgr.) pro akademický rok 2004/2005 
 

prezenční studium kombinované studium 
z toho z toho celkem 
ženy cizinci 

celkem 
ženy cizinci 

celkem 
 

191 102 11 180 84 6 371 
 
 
Tab. IX – Počet uchazečů o studium pro akademický rok 2004/2005 dle typu studijního 
programu (Bc., Mgr., Th.D.). 
 

prezenční studium kombinované studium 
Bc. Mgr. Th.D. celkem Bc. NMgr. Th.D. celkem 

celkem 

124 60 7 191 118 52 10 180 371 
 
 
Tab. X – Počet uchazečů o studium, kteří neuspěli v přijímacím řízení pro studium v 
akademickém roce 2004/2005 
 

prezenční studium kombinované studium 
Bc. Mgr. Th.D. celkem Bc. NMgr. Th.D. celkem 

celkem 

30 2 2 34 7 - 4 11 45 
 
 
Tab. XI – Počet uchazečů o studium, kteří se nedostavili k přijímacímu řízení pro studium v 
akademickém roce 2004/2005 
 

prezenční studium kombinované studium 
Bc. Mgr. Th.D. celkem Bc. NMgr. Th.D. celkem 

celkem 

17 16 - 33 19 9 - 28 61 
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Tab. XII – Přehled o počtu uchazečů a přijatých ke studiu  
 
a) Prezenční studium (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

přihlášení přijatí 
z toho z toho celkem 
ženy cizinci 

celkem 
ženy cizinci PZ BPZ 

191 102 11 119 63 6 105 14 
 
 
Graf k tab. XII a) – Poměr přihlášených a přijatých mužů a žen v prezenčním studiu 
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b) Kombinované studium (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

přihlášení přijatí 
z toho z toho celkem 
ženy cizinci 

celkem 
ženy cizinci PZ BPZ 

180 84 6 139 66 3 87 52 
 
 
Graf k tab. XII b) – Poměr přihlášených a přijatých mužů a žen v kombinovaném studiu 
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c) Celkem (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

přihlášení přijatí 
z toho z toho celkem 
ženy cizinci 

celkem 
ženy cizinci PZ BPZ 

371 186 17 258 129 9 192 66 
 
 
Graf k tab. XII c) – Poměr přihlášených a přijatých mužů a žen celkem 
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Tab. XIII – Počet zapsaných studentů s nepřerušeným studiem 2004/2005 
 

název st. programu typ st. 
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem 

teologie 
 

magisterský 153 28 181 

teologie 
 

bakalářský - 336 336 

obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

bakalářský 56 - 56 

Celkem 209 364 573 
 
 
 
Tab. XIV – Počet absolventů v akademickém roce 2003/2004 
 

název st. 
programu 

typ st. 
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

teologie bakalářský - 39 
 magisterský 14 - 
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Tab. XV – Počet přihlášených a přijatých studentů do doktorandského studia, program 
teologie, v akademickém roce 2004/2005 
 

Přihlášeno Přijato 
 

Prezenční 
studium 

Kombinované 
studium 

Celkem Prezenční 
studium 

/z toho žen 

Kombinované 
studium 

/z toho žen 

Celkem 
 

/z toho žen 
7 10 17 5/0 6/2 11/2

 
 
Tab. XVI – Přehled akreditovaných studijních programů, stav k 1. 5. 2004 
 
KKOV název 

studijního  
programu 

název 
studijního oboru 

typ 
studijního 
 programu

forma 
studia 

standardní 
doba studia

6141R teologie náboženské nauky 
 

Bc. kombinovaná 4 roky 

6141T teologie náboženské nauky Mgr. 
navazující 

kombinovaná 2 roky 

6141T teologie katolická teologie 
 

Mgr. prezenční 5 let 

8109R obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského umění

Bc. prezenční 3 roky 

8109T obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského umění

Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 

6141V teologie katolická teologie, 
specializace: 
fundamentální a 
dogmatická 
teologie;  
teologická etika a 
spirituální teologie; 
pastorální teologie a 
kanonické právo 

Doktorský  prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 
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PŘÍLOHA Č. 3  - SPOLUPRÁCE KTF SE ZAHRANIČNÍMI ODBORNÍKY 
 
Tab. XVII - Spolupráce KTF se zahraničními odborníky a její výsledky 
 

Název instituce Forma a doba 
spolupráce 

Výsledky spolupráce 

Univerzita Dortmund, 
Fakulta humanitních 
věd a teologie,  
obor evangelické a 
katolické teologie  

Smlouva 
ERASMUS, 
1.10.2003-30.6.2006

Návštěva a přednáška prof. D. Dormeyera a 
prof. M. Langera v Praze, návštěva a 
přednáška doc. J. Brože v Dortmundu 

Katolická univerzita 
Leuven, Teologická 
fakulta 

Smlouva 
ERASMUS, 
1.10.2003-30.6.2006

Pracovní návštěva prof. L. Boeveho v Praze 

Vídeňská univerzita,  
Fakulta humanitních 
věd, Ústav dějin umění 

bilaterální výzkumný 
projekt, 1.10.2003-
1.12.2004 

Vzájemné výzkumné pobyty Mgr. S. Scholze 
ve Vídni a Prof. M. Schwarze, Mgr. 
Aichinger-Rosenbergera a Mag. R. Woldrona 
v Praze; 
zpracování stavu bádání a bibliografie a 
nákup základní literatury; zadání prací 
studentům; 
výstup Mgr. S. Scholze na mezinárodní 
konferenci; 
příprava regionálního pilotního projektu, 
dokumentace a částečné zajištění 
stavebněhistorických pramenů, atd... 
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PŘÍLOHA Č. 4 - NÁKLADY NA POČÍTAČOVOU TECHNIKU 
 
Tab. XVIII – Porovnání nákladů na počítačovou techniku v letech 2003 a 2004 
  
 2003 2004 celkem 

licence a jim podobné 307 354,60 358 720,40 666 075,00
drobné nákupy apod. 464 955,80 976 432,50 1 441 388,30
investice 899 672,00 2 635 533,20 3 535 205,20

celkem 1 671 982,40 3 970 686,10 5 642 668,50

 
 
Graf k tab. XVIII – Porovnání nákladů na počítačovou techniku v letech 2003 a 2004 
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