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I. ÚVOD 

 

Předkládaná výroční zpráva o činnosti KTF UK popisuje po úvodu (I.) 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 informačním 

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

uzavírá (X.) a následují dvě přílohy: Personalia (1.) a Studium (2). 

I v roce 2006 pokračovala Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

v obnovném úsilí započatém v prosince 2001. V průběhu celého roku 2006 se zpracovával 

dlouhodobý záměr naší fakulty, tzv. strategický plán rozvoje, analyzovaly se SWOT-

formuláře, probíhaly diskuze nad jednotlivými tématy a určovaly se priority. 26. a 27. září 

roku 2006 se zaměstnanci Katolické teologické fakulty UK opět sešli ve Vinoři v Centru 

Mariapoli na výjezdním zasedání, kde se již konkrétně jednalo o problémových otázkách a o 

jejich řešení včetně časového horizontu řešení. 

Za zásluhy o reformu Katolické teologické fakulty a o její přeměnu v moderní 

vědeckou instituci, kde vedle budoucích kněží studují i laici a zájemci o filozofii, teologii a 

dějiny umění, předal kardinál Miloslav Vlk dne 9. ledna 2006 Prof. Ing. Ivanu Wilhelmovi, 

rektorovi Univerzity Karlovy v Praze, Papežský řád sv. Řehoře Velikého.  

Dne 18. dubna 2006 předala rakouská velvyslankyně paní Dr. Margot Klestil-Löffler 

děkanovi naší fakulty prof. PhDr. Ludvíku Armbrusterovi rakouský Čestný kříž za vědu a 

umění I. třídy. Toto vyznamenání mu bylo uděleno rakouským prezidentem za celoživotní 

přínos v oblasti vědy, vybudování rakouského oddělení v univerzitní knihovně v Tokiu a za 

péči o rakousko-japonské a rakousko-české vztahy.  

Katolická teologická fakulta reagovala i v roce 2006 na dění ve světě pořádáním 

prezentací, přednášek, sympozií. Dne 20. února, u příležitosti vydání první encykliky papeže 

Benedikta XVI., uspořádala Katolická teologická fakulta prezentaci „Deus caritas est – Bůh je 

láska“. JUDr. Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí České republiky, přednesl na půdě 

naší fakulty dne 21. února přednášku na téma „Křesťanství tváří v tvář globálním hrozbám“ 

spojenou s diskuzí na toto a příbuzná témata. 28. března přednesl Prof. Dr. Heinz-Gerhard 

Justenhoven z Institutu pro teologii a mír při Univerzitě Bundeswehru v Hamburku přednášku 

„Etické aspekty vojenského zásahu v zahraničí“ a 4. května dr. Richard Börger a Dr. Helge 

Wulsdorf z Paderbornu v SRN přednášku „Peníze a morálka – Církevní banky a etické 

investice“.  
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Vrcholem vědeckého života celé naší fakulty bylo uspořádání mezinárodní konference 

„Jezuité v Českých zemích – Bohemia Jesuitica 1556–2006“ ve dnech 25.–27. dubna. 

Konference se konala u příležitosti 450. výročí příchodu Jezuitů do Prahy a vystoupilo na ní 

přes 100 referentů z České republiky, Německa, Rakouska, Nizozemí, Belgie, Itálie, 

Španělska, Francie, Anglie, Švýcarska, USA, Kanady a Austrálie. 

O aktivitě studentů naší fakulty svědčí uspořádání 1. studentského plesu KTF UK 

v Praze s názvem „Gaudeamus igitur in tempore Rudolphi II.“. Ples se konal 22. února v sále 

kardinála Berana v Arcibiskupském paláci a doprovázel ho bohatý kulturní program v podání 

hostujících umělců, studentů i pedagogů naší fakulty. 

 

 

II. SPRÁVA, ORGANIZACE A VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY 

 

1. VELKÝ KANCLÉŘ 

Velkým kancléřem KTF byl v r. 2006 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 až do prosince 2006 v tomto složení:  

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. Martina Kratochvílová-Běťáková (místopředsedkyně senátu)  

2. Jan Gondek  

3. Pavel Jäger 
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4. Kristýna Jirmusová. 

 

Ve dnech 2. až 4. listopadu 2006 se uskutečnily volby do Akademického senátu KTF 

UK pro volební období prosinec 2006 až prosinec 2008. Z celkového počtu 689 oprávněných 

voličů se voleb zúčastnilo 234, tj. 33,96 %; celkem bylo odevzdáno 234 hlasovacích lístků, z 

toho 232 platných. Z řad akademických pracovníků se z celkového počtu 42 oprávněných 

voličů voleb zúčastnilo 21, tj. 50,00 %; odevzdáno bylo 21 hlasovacích lístků, z toho 21 

platných. Z celkového počtu 647 oprávněných voličů z řad studentů se voleb zúčastnilo 213, 

tj. 32,92%; odevzdáno bylo 213 hlasovacích lístků, z toho 211 platných. 

Akademický senát KTF působí od 12. prosince 2006 v tomto složení:  

a) z řad akademických pracovníků  

1. PhDr. Josef Bartoň  

2. Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc. 

3. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut 

4. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 

5. Dr. Bogdan Pelc (místopředseda senátu) 

6. Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D. (předsedkyně senátu) 

7. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.  

8. Mgr. David Svoboda 

b) z řad studentů: 

1. Ladislav Bušek 

2. Mgr. Daniel Feranc (místopředseda senátu) 

3. Pavel Jäger 

4. Kateřina Trmačová 

 

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

internetových stránkách. 

 

b) Děkan a proděkani 

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

Na přelomu roku 2005 a 2006 proběhly volby na kandidáta děkana pro období 2006 až 

2010. Dne 8. prosince 2005 na mimořádném zasedání Akademického senátu KTF UK však 

prof. Ludvík Armbruster jako jediný navržený kandidát nebyl zvolen a tak Akademický senát 

KTF vypsal novou volbu kandidáta na funkci děkana na 3. ledna 2006. Výsledkem nové 
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volby bylo zvolení prof. Ludvíka Armbrustera za kandidáta na funkci děkana do druhého 

volebního období. Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze, 

jmenoval prof. Ludvíka Armbrustera děkanem Katolické teologické fakulty s účinností od 17. 

února 2006 a dne 9. března 2006 potvrdila tuto volbu Kongregace pro katolickou výchovu.  

 

Proděkany Katolické teologické fakulty byli do 2. března 2006: 

Dr. Vojtěch Eliáš – proděkan pro rozvoj; 

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. – proděkanka pro studium; 

Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann – statutární zástupce děkana, proděkan pro vědu; 

PhDr. Libor Ovečka, Th.D. – proděkan pro vnější a zahraniční vztahy. 

K 2. březnu 2006 došlo ke změně v obsazení a v rozdělení kompetencí proděkanů KTF: 

Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. – proděkan pro rozvoj; 

Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann – statutární zástupce děkana, proděkan pro vnější a 

zahraniční vztahy; 

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. – proděkanka pro studium; 

Doc. ThDr. Jiří Skoblík – proděkan pro vědu (do 31. srpna 2006, kdy ukončil ze 

zdravotních důvodů pracovní poměr na fakultě); 

PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. – proděkan pro vědu (od 21. září 2006). 

Dne 13. prosince 2006 byl PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. jmenován proděkanem pro 

personální záležitosti a akreditace, ještě v témže měsíci však na tuto funkci rezignoval.  

 

Působnosti proděkanů byly upraveny Opatřeními děkana č. 9/2005 ze dne 7. září 2005, č. 

2/2006 z 2. března 2006 a č. 18/2006 z 13. prosince 2006 o Vymezení činnosti, zodpovědnosti 

a kompetencí proděkanů KTF UK. 

 

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. 2006 v tomto složení:  

1. Prof. PhDr. Ludvík Armbruster – předseda 

2. Prof. Pavel Ambros, Th.D. 

3. Mons. ThLic. Dominik Duka 
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4. Prof. PhDr. Mojmír Horyna – s jmenováním do funkce prorektora pro 

akademické kvalifikace ukončil své členství ve Vědecké radě Katolické 

teologické fakulty 

5. Josef Hřebík, Th.D. 

6. Doc. Petr Chalupa, Th.D. 

7. Doc. ThDr. Jiří Kašný, Th.D. 

8. Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. 

9. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 

10. Mons. František Radkovský 

11. Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann 

12. Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.  

13. Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada 

14. Prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan 

15. Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

16. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. – od 25. května 2006. 

 

d) Disciplinární komise 

Disciplinární komise pracovala až do 12. ledna 2006 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: 

Jan Barborka 

Helena Kotíková  

Ing. Mgr. René Milfait 

Pavel Pola 

 

Od 13. ledna 2006 pracovala Disciplinární komise KTF v tomto složení: 

• členové  

a) z řad akademických pracovníků: 

Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (předseda) – od 14. května 2006 jmenován do 

dalšího dvouletého funkčního období 
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Mgr. Viktor Kubík – od 14. května 2006 jmenován do dalšího dvouletého 

funkčního období 

Mgr. Mlada Mikulicová  

b) z řad studentů: 

Ing. Mgr. René Milfait – do 9. prosince 2006 

Mgr. Jaroslav Lorman – od 10. prosince 2006 

Mgr. Karel Sládek  

Mgr. Petr Štica  

• náhradníci 

a) z řad akademických pracovníků: 

Eva Pavlíková, Ph.D. 

PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.  

b) z řad studentů: 

Mgr. Jaroslav Havrlant  

MUDr. Jiří Korda. 

 

Disciplinární komise KTF musela v roce 2006 řešit dva přestupky, když studenti podváděli 

při zpracování svých závěrečných prací. V prvním případě předložil student magisterského 

studijního programu teologie, obor katolická teologie, ke konzultaci vedoucímu diplomové 

práce svou práci s kapitolou, která obsahovala doslovný text stati zveřejněné na webové 

stránce. Ve druhém studentka bakalářského studijního programu teologie, obor náboženské 

nauky, podala vypracovanou bakalářskou práci, v níž byly pozitivně zjištěny doslovné 

formulace o rozsahu více vět až celých odstavců převzaté z jiných textů z internetových 

stránek, aniž by uvedla jejich původ. Oba studenti byli podmíněně vyloučeni ze studia. 

 

e) Tajemník 

Tajemníkem fakulty byl v r. 2006 Mgr. Petr Šimůnek. Jeho působnost byla upravena 

Opatřením děkana č. 4/2004 – Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka 

KTF UK ze dne 4. února 2004. 
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3. ORGANIZACE FAKULTY 

a) Katedry 

V roce 2006 existovalo v rámci KTF těchto pět kateder: Katedra filosofie, Katedra 

systematické teologie s Oddělením fundamentální a dogmatické teologie a Oddělením 

teologické etiky a spirituální teologie, Katedra biblických věd s Oddělením starých jazyků, 

Katedra pastorálních oborů a Ústav dějin křesťanského umění. 

Na návrh vedoucího Katedry pastorálních oborů přejmenoval Akademický senát KTF 

UK dne 2. 3. 2006 katedru pastorálních oborů na Katedru pastorálních oborů a právních věd. 

Personální obsazení kateder a změny v něm v průběhu r. 2006 viz Příloha č. 1. 

 

b) Účelová zařízení 

Děkanát jakožto výkonný aparát fakulty ve spolupráci s rektorátem univerzity zabezpečoval 

v r. 2006 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. 5/2004 – Organizační řád děkanátu KTF UK 

ze dne 1. dubna 2004 měl v roce 2006 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 působí dvě účelová zařízení; od roku 2003 Centrum 

pro studium migrace a od 26. října 2006 Centrum teologie a filosofie výtvarného umění a 

architektury, obě pod vedením prof. Dr. Alberta-Petera Rethmanna. 

Akademický senát KTF UK dne 4. května 2006 zřídil Centrum dějin české teologie 

s vedoucím doc. ThDr. Václavem Venturou, Th.D. 

 

 

4. VNITŘNÍ PŘEDPISY 

V roce 2006 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, Disciplinární řád 

pro studenty KTF a Řád celoživotního vzdělávání KTF. Všechny výše uvedené předpisy byly 

Akademickým senátem Univerzity Karlovy a Kongregací pro katolickou výchovu schváleny, 

případně novelizovány, v průběhu let 2003 a 2004. V průběhu roku 2006 probíhalo 

schvalování 2. novelizace Statutu KTF UK (Akademický senát KTF UK ji schválil dne 26. 

října 2006, Kongregace pro katolickou výchovu dne 29. prosince 2006). Novelizace Statutu 
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KTF vstoupila v platnost až po jejím schválení Akademickým senátem UK dne 26. ledna 

2007. 

V důsledku novely vysokoškolského zákona pozbyly od 1. ledna 2006 platnosti tyto 

vnitřní předpisy fakulty: Studijní a zkušební řád KTF, Rigorózní řád KTF, Řád doktorského 

studia KTF a Stipendijní řád KTF. Tyto záležitosti se řídí Studijním a zkušebním řádem UK a 

Stipendijním řádem UK, které byly 28. dubna 2006 novelizovány, Opatřením rektora č. 

19a/2006, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na KTF, z 6. září 2006 

a Opatřením rektora č. 26c/2006, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání 

stipendií na LF Hradec Králové, KTF a LF Plzeň, z 15. prosince 2006.  

 

 

III. STUDIUM 

 

1. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY 

 V akademických letech 2005/2006 a 2006/2007 uskutečňovala KTF tyto akreditované 

studijní programy: 

• 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) 

• magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie, prezenční forma 

studia, standardní doba studia 5 let (akreditace prodloužena do 31. července 2008) 

• 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 1. března 2014) 

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

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

dubna 2008) se specializacemi 

  a) fundamentální a dogmatická teologie 

  b) teologická etika a spirituální teologie 

  c) pastorální teologie a kanonické právo 

 



 10 

 Od akademického roku 2006/2007 jsou dále uskutečňovány tyto akreditované studijní 

programy: 

• navazující magisterský studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor 

dějiny křesťanského umění, prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky 

(akreditace udělena do 1. března 2014) 

• doktorský studijní program historické vědy, obor církevní a obecné dějiny, prezenční a 

kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky (akreditace udělena do 20. 

října 2009) 

• 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 1. prosince 2009) 

 

Vzhledem ke vzrůstajícím nárokům na jazykovou vybavenost studentů a absolventů 

vysokých škol Katolická teologická fakulta otevřela programy Celoživotního vzdělávání 

„Angličtina“ a „Němčina“. Program je koncipován jako semestrální výuka obecného jazyka 

pro studenty KTF UK. 

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

vzdělávání „Etika konfliktních situací“, „Jáhenský pastorační rok“ a „Kněžská formace“.  

Program „Etika konfliktních situací“ 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. Od akademického roku 2006/2007 jej kromě duchovních Armády 

ČR navštěvují i pracovníci Vězeňské služby ČR. 

 Programy „Jáhenský pastorační rok“ a „Kněžská formace“ jsou určené absolventům 

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. Program navazuje na vědomosti získané 

v magisterském studiu a rozvíjí je s ohledem na konkrétní pastorační působení účastníků. 

Od akademického roku 2006/2007 je otevřen kurz Celoživotního vzdělávání 

„Katechetický kurz“, jehož program je koncipován jako dvouletý vzdělávací cyklus pro 

získání základních kompetencí pro katechety a učitele náboženství se zaměřením na děti 

školního věku, mládež a dospělé. 



 11 

Pro akademický rok 2005/2006 byly na Katolické teologické fakultě vyhlášeny čtyři 

kurzy Univerzity třetího věku. Dvousemestrální kurzy „Základy katolického náboženství“ 

(120 posluchačů) a „Navazující kurzy katolického náboženství“ (4 kurzy, v každém z nich 

okolo 20 posluchačů) začaly probíhat již v průběhu zimního semestru, jednosemestrální 

„Základy východní byzantské liturgie“ (21 posluchačů) v letním semestru 2005/06. Kurz 

„Gregoriánský chorál: teorie a praxe“ se uskutečnil během ledna a února roku 2006 a 

navštěvovalo ho 20 posluchačů. Také pro akademický rok 2006/2007 byly vyhlášeny čtyři 

kurzy Univerzity třetího věku. Kurzy „Základy katolického náboženství“, navazující kurzy 

katolického náboženství (v těchto specializacích: Církevní a obecné dějiny české, Úvod do 

filozofie, Úvod do Nového zákona, Úvod do Starého zákona) a „Základy východní byzantské 

liturgie“ byly otevřeny již od zimního semestru; „Gregoriánský chorál: teorie a praxe I“ 

budou probíhat až v březnu roku 2007. Programy kurzů jsou koncipovány jako doplnění 

základních znalostí o křesťanství a jsou určeny pro širokou veřejnost, proto se nevyžadují 

žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.   

 

 

2. STUDIJNÍ AGENDA 

V akademickém roce 2005/2006 probíhalo studium v souladu se studijními plány, které jsou 

uvedeny v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním 

roce 2005/2006, v akademickém roce 2006/2007 v souladu se studijními plány uvedenými 

v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 

2006/2007. 

Všechny studijní povinnosti jsou vyjádřeny pomocí kreditů. Výsledkem zavedení 

kreditního systému je zvýšení možnosti mobility studentů a prostupnosti studia v rámci 

fakulty, Karlovy univerzity i ostatních vysokých škol. Zápisy předmětů, evidence studijních 

výsledků i rozvrhy jsou realizovány elektronickou cestou ve Studentském informačním 

systému (SIS). 

 

 

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Přijímací řízení pro akademický rok 2005/2006 představila Výroční zpráva o činnosti 

Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2005.  
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Přijímací řízení pro akademický rok 2006/2007 proběhlo ve dvou etapách. Řádné 

přijímací řízení konané v červnu 2006 a další přijímací řízení konané v září proběhlo u těchto 

programů:  

• bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky;  

• navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky; 

• magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie;  

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

křesťanského umění; 

• navazující magisterský studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor 

dějiny křesťanského umění; 

 

 Přijímací řízení do doktorandských studijních programů se konalo pouze v řádných 

červnových termínech a proběhlo u následujících programů: 

• doktorský studijní program teologie, obor katolická teologie; ve specializacích: 

 a) fundamentální a dogmatická teologie 

 b) teologická etika a spirituální teologie 

 c) pastorální teologie a kanonické právo 

• doktorský studijní program historické vědy, obor církevní a obecné dějiny; 

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

křesťanského umění. 

 

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 

2006/2007, jež je přístupná na adrese http://www.ktf.cuni.cz/KTF-357.html. 

 Počty přihlášených uchazečů a přijatých studentů viz Příloha č. 2. 

 

 

IV. ROZVOJ, VĚDA A VÝZKUM 

 

Na Katolické teologické fakultě UK se v roce 2006 řešilo celkem dvacet šest rozvojových 

projektů, výzkumných záměrů, grantů či jiných projektů souvisejících s tvůrčí vědeckou 

činností.  



 13 

Rozvojové projekty (zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): 

• Angličtina pro akademické pracovníky KTF UK, řešitel V. Eliáš, začátek realizace r. 

2004; 

• Studium v angličtině na KTF UK, řešitel V. Eliáš, začátek realizace r. 2004; 

• Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek a integrace e-learningu na Univerzitě 

Karlově v Praze; multimediální kurz latiny III., řešitel V. Eliáš, začátek realizace r. 

2004;  

• Univerzita třetího věku na KTF UK, začátek realizace r. 2004, spoluřešitel V. Eliáš; 

• Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK, spoluřešitel V. 

Eliáš, začátek realizace r. 2005; 

• Archivace a zpřístupnění digitálních verzí kvalifikačních prací na Univerzitě Karlově 

v Praze, řešitel V. Eliáš, začátek realizace r. 2006; 

• Multilicence přístupu k textovým a bibliografickým databázím pro filosofii a teologii, 

řešitel V. Eliáš, začátek realizace r. 2006. 

Výzkumné záměry (zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): 

• České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, vykonavatel FF UK, spoluřešitel J. 

Kuthan, začátek realizace r. 2005; 

• Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie, vykonavatel FF UK, 

spoluřešitel S. Sousedík, začátek realizace r. 2005. 

Centrum základního výzkumu (zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):  

• Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost (evropské 

souvislosti českého tématu), Filozofický ústav AV ČR a Ústav dějin křesťanského 

umění KTF UK, spoluřešitel J. Kuthan, začátek realizace r. 2004. 

Ukazatel F (zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):  

• Částečné dovybavení knižního fondu fakultní knihovny KTF UK, řešitel J. Kelbl; 

• Nákup literatury pro předměty dogmatické teologie a dějiny teologie, řešitel V. 

Novotný. 

Granty financované Grantovou agenturou Univerzity Karlovy: 

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

začátek realizace projektu r. 2004; 

• Pojetí církve u Johanna Adama Möhlera, řešitel P. Brož, začátek realizace projektu r. 

2005; 
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• Člověk a jeho cesta ke svobodě na pozadí humanistických koncepcí 20. století, řešitel 

P. Burda, začátek realizace projektu r. 2005; 

• Vztahy křesťanů a muslimů v ČR po 11. září 2001 z pohledu sociologických šetření, 

analýz medií a jiných informačních zdrojů, řešitel J. Cikánek, začátek realizace 

projektu r. 2005; 

• Etické aspekty v argumentaci o válce v Iráku, řešitel T. Holub, začátek realizace 

projektu r. 2005; 

• Komerční sexualizované násilí na dětech v teologicko-etické reflexi, řešitel R. Milfait, 

začátek realizace projektu r. 2005; 

• Systematický výzkum kosmologie podle Vladimíra Solovjova, řešitel K. Sládek, 

začátek realizace projektu r. 2005; 

• Ekleziologie Tomáše Bavorovského (+1562), řešitel J. Havrlant, začátek realizace 

projektu r. 2006; 

• Farní pastorační rady v české církevní provincii jako realizace synodality v pastorační 

praxi, řešitel P. Hruška, začátek realizace projektu r. 2006; 

• Výzkum situace národnostních menšin z hlediska zřizování a provozování veřejných 

pohřebišť v České republice, řešitel T. Kotrlý, začátek realizace projektu r. 2006. 

Další projekty: 

• Zpracování přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR, řešitel V. Eliáš, 

zadavatel Ministerstvo pro místní rozvoj, řešení 2004 – 2006; 

• Role institucionalizovaných náboženských aktivit při integraci obyvatel v lokalitách 

s rómským a majoritním osídlením, řešitel A.-P. Rethmann, začátek realizace projektu 

r. 2005. 

• Forschungsprojekt zur religiösen und sozialen Situation von ukrainischen Migranten 

in der Tschechischen Republik, řešitel A.-P. Rethmann, začátek realizace projektu r. 

2006; 

• Religiozita vietnamské komunity v České republice, řešitel A.-P. Rethmann, začátek 

realizace projektu r. 2006; 

 

Konference a přednášková činnost 

Katolická teologická fakulta v roce 2006 pořádala nebo spolupořádala konference a 

organizovala přednášky českých odborníků. Pedagogové KTF se zúčastnili mnoha konferencí 

a přednesli přednášky a přednáškové řady na různá témata.  
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• CSM – pořádání konference na téma „Migrační politika v evropském kontextu. 

Společenské a etické výzvy.“, 13.–14. 2. 2006, přednášející: A.-P. Rethmann, E. 

Pavlíková, R. Milfait;  

• P. Brož – přednáška „Výuka ekleziologie a ekumenismu na KTF UK“, pracovní 

seminář vyučujících fundamentální a dogmatickou teologii na fakultách v ČR, 19. 9. 

2006; 

• R. Milfait – přednáška „Dítě jako zboží (o sexuálním vykořisťování)“, Český 

Krumlov, 11. a 12. 10. 2006; Vydání CD-ROMu s názvem „Komerční sexualizované 

násilí na dětech v teologickoetické reflexi“, Praha, 2006; 

• B. T. Mohelník – přednášky na různá témata, např. „Úcta k Božímu slovu v liturgii“, 

přednáška v rámci „Teologické konference o Božím slově“, Hradec Králové, 15. 3. 

2006; „Slovo-Pravda“ a „Duch-Pravdy“, Dominikánská teologická dílna, Praha 3. a 4. 

7. 2006; 

• E. Pavlíková – příspěvek na konferenci „Sociální vyloučení a sociální politika“, 

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních 

věcí, Praha, 25.–26. 5. 2006; 

• C. V. Pospíšil – přednášky na různá témata: „Trojice a lidská společnost“, Litoměřice, 

2. 2. 2006; „Antonio Rosmini a jeho kritika komunismu a socialismu z roku 1847“, 

Praha, 27. 2. 2006; „Patristická christologie“, Olomouc, 11. 3. 2006; „Tajemství 

Trojjediného jako základní předpoklad a forma Božího zjevení“ na „Sympóziu o 

Božím slově“, Hradec Králové, 14. 3. 2006; „Trojiční obraz Boha a uspořádání 

společnosti“ na mezinárodním kongrese „Významné osobnosti církví a náboženských 

společností v politickém životě 20. století“, Olomouc, 27.–28. 4. 2006 aj.  

• V. Ventura – přednášky na téma „Východní křesťanství“, „Syrské mnišství“, „Postavy 

křesťanského mnišství“, Praha a Olomouc; 

• V. Eliáš – příspěvek v diskusi „Purification of the Memory“ na konferenci pořádané 

Evropskou komisí „Teaching remembrance: Cultural Heritage Yesterday, Today and 

Tomorrow“, UK Praha – Karolinum, 25. 4. 2006; 

• V. Eliáš a P. Nowatkowski, ČBK – uspořádání konference „Katecheze – realita a 

vize“, 14. 9. –16. 9. 2006; 

• A. Hrdina – referáty „Litiskontestace v římsko-kanonickém procesu“ na „Konferenci 

českých a slovenských právních romanistů (VIII. ročník)“, Praha, 1. 4. 2006; „Rodina 

a stát ve 3. tisíciletí: Ochrana rodiny a manželství v právním prostoru Evropské unie“ 
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na konferenci o „Ochraně rodiny a manželství v rodinném právu“, Praha, 16. 6. 2006; 

přednáška „Odchod členů z řeholní společnosti“ na Konferenci vyšších řeholních 

představených, Želiv, 3. 10. 2006; 

• K. Lachmanová – přednášky na různá témata z oboru katechetiky, spirituality a 

psychologie: „Komunikace a afektivní paměť“, Sdružení JUMP, Kostelní Vydří, 28.–

29. 4. 2006; „Identita věřícího křesťana“, Studentský Velehrad, 30. 4. 2006; 

„Spiritualita laiků“, přednáška KNA, Liberec, 7. 6. 2006, a Nová Paka, 13. 6. 2006; 

„Mezi vámi tomu tak nebude (o vedení v církvi)“, „Katolická charismatická 

konference“, České Budějovice, 21. 7. 2006; „Spiritualita zasvěceného života a 

psychologie“, seminář pro formátory zasvěceného života, CMTF UP Olomouc, 27. 8.–

2. 9. 2006; „Modlitba v pravdě“, Hnutí Modlitby matek – celonárodní konference, 

Brno, 23. 9. 2006; „Obranné styly osobnosti a proces smíření“, Čeká křesťanská 

akademie, Hradec Králové, 5. 10. 2006 aj; 

• T. Mrňávek – přednášky „Modlitby pro nemocné podle Euchologium Sinaiticum 

Slavicum“, Institut ekumenický studií, 26. 1. 2006, „Byzantské ikony narození Páně“, 

Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci, 28. 12. 2006; pořádání 

konference „Příslušnost katolického křesťana do církve sui iuris podle Kodexu 

kanonického práva z roku 1983 a Kodexu kánonů východních církví“, 29. 11. 2006; 

• A. Opatrný – přednášky na různá témata z oboru pastorální péče, spirituality a 

katechetiky: „Zasvěcená osoba v pastoraci“, cyklus přednášek v rámci programu 

Teologie a spiritualita zasvěceného života na CMTF UP, Olomouc, 2.– 4. 2. 2006; 

„Etapy manželského života“, cyklus plzeňského biskupství pro manžele a rodiny, 

Plzeň, 15. 2. 2006; „Podněty encykliky Deus caritas est pro pastoraci“, Kněžský den, 

Arcibiskupství pražské, Praha 23. 2. 2006; „Situace církve dnes“, Česká křesťanská 

akademie, Milevsko, 12. 3. 2006; „Práce s Písmem ve farní pastoraci“, „Teologická 

konference o Božím slově“, Hradec Králové, 15. 3. 2006; „Dnešní přístup ke Starému 

zákonu“, 2. celodiecézní setkání seniorů, Hradec Králové, 17. 6. 2006; „Problematika 

sekt v pastoraci“, pastorační kurz pro trvalé jáhny, Nové Hrady, 26. 6. 2006; 

„Pastorace v současné společnosti“, Bioetická konference Moravskoslezské 

křesťanské akademie, Olomouc, 21. 10. 2006; „Zrání víry“, Metodický den pro 

katechety, Arcibiskupství pražské – Katechetické středisko, Praha, 25. 11. 2006; 

„Pastorační péče o nemocné a umírající“, přednáška pro pracovníky hospicu, Most, 

26. 11. 2006 aj.  
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• K. Plavec – přednášky ze Speciální teologické etiky, TF JU České Budějovice; duben 

– květen 2006; 

• J. Šturma – přednáška „Jesle a nové poznatky psychologie“, Psychologické dny, 

Olomouc, 10. 9. 2006; 

• J. Brož – přednášky na různá témata z novozákonní teologie, exegeze, teologie 

apoštola Pavla a novozákonních apokryfů: „Boží slovo jako východisko novozákonní 

teologie“ a „Principy biblické exegeze u církevních otců“ na „Teologické konferenci o 

Božím slově“, Diecézní teologický institut, Hradec Králové 13.–15. 3. 2006; „Víra a 

vyznání – Řím 10,9-15. Exegeze, teologie a spiritualita“, přednáška na kněžském dnu 

plzeňské diecéze, Plzeň, 16. 5. 2006; „Panna Maria v evangeliích a pavlovských 

listech“, v rámci přednáškového cyklu „Bible – stůl slova Božího“, Diecézní 

teologický institut, Hradec Králové, 20. 5. 2006 aj.; 

• M. Koronthályová – „Sermones in Cantica canticorum (Kázání na Píseň písní)“, s 

komentářem o životě a díle Bernarda z Clairvaux, Letní škola klasických studií XIV. 

na téma „Klášterní vzdělanost“, Brno, 1.– 4. 7. 2006; 

• M. Ryšková – přednášky „Marie Wardová – kritická poslušnost“, Unie katolických 

žen, Praha, 23. 11. 2006; „Úloha ženy v rané církvi“, Plzeň, Křesťanská akademie, 8. 

12. 2006; „Úvod do Nového zákona (historické pozadí), úvod do teologie apoštola 

Pavla“ v rámci studijního oboru Teologie křesťanských tradic na UK ETF (září, 

listopad 2006). Téma je také zpracováno v „Einige Aspekte der Missionstätigkeit des 

Apostels Paulus“, Ryšková M., Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 

Theologica Olomucensia, vol. 7, 2006;  

• J. Šimandl – spolupořadatelství a přednáška na konferenci mezinárodní společnosti 

pro latinský jazyk „Seminarium latinitatis vivace“, Praha, 31. 7.–6. 8. 2006; 

• R. P. Větrovec – přednáška „Prameny Božího zjevení ve Starém zákoně“ na kněžském 

dnu, České Budějovice, 10. 10. 2006; 

• P. Burda – organizace sympozia Ars Poetica 2006 s přednáškami „Aktualita krásného 

v moderní umělecké senzibilitě nihilistických proudů“, „Psychologizace tvůrčí 

individuality“, „Homo Patiens: Franklovo hledání smyslu“, „Horkheimerův stesk po 

zcela Jiném a motivika stesku v moderní poezii, Kandinskij, Malevič a Mondrian: 

Abstrakce – příchod zcela Jiného“, Zábřezí, 29. 7.–7. 8. 2006;  

• M. Horyna – předseda přípravného výboru konference a garant odborné části 

konference „Jezuité v Českých zemích“, přednáška „Die Prager St.-Nikolas-Kirche 
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auf der Prager Kleinseite und ihre Bedeutung für die mitteleuropäische 

Kirchenarchitektur des ersten Drittels des 18. Jahrhunderts“, Praha, 25.–27. 4. 2006; 

• P. Kubín – referát „Kanonizační proces v českých zemích“ na konferenci „Sacri 

canones servandi sunt“, Praha, 22.–24. 11. 2006; 

• M. Rakušanová – příspěvek „Úvod do problematiky pojmu a teorie expresionismu. 

Možnosti nových teoretických a metodologických přístupů“ na konferenci „Aktuální 

proměny českých dějin umění – Re/vize a reklama/ce tradičního“, konference studentů 

doktorských programů dějin umění v ČR, Brno, 21.–23. 4. 2006; příspěvek „Od 

křesťanského chrámu k pěticípé hvězdě. Od Fillova Čtenáře Dostojevského 

k Foltýnovu Dostojevskému“ na konferenci „Proměny dějin umění“, 2. sjezd historiků 

umění, 21.–22. 9. 2006. 

 

Projekty realizované vně KTF 

• V. Ventura – zapojení v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními 

texty CMTF UP; 

• V. Eliáš – zapojení do Výzkumu REFLEX – Výzkum uplatnění absolventů KTF na 

trhu práce pod vedením Střediska vzdělávací politiky; 

• T. Mrňávek – zapojení do projektu na Institutu Kosmy a Damiána při Apoštolském 

exarchátu řeckokatolické církve v ČR; spolupráce s Kongregací pro východní církve 

při přípravě nového vydání Oriente Cattolico; 

• A. Opatrný – zapojení do projektů „Nemocniční kaplan“ (UK ETF), „Příprava širšího 

pojetí spirituální péče ve zdravotnických zařízeních“ ve spolupráci Ekumenické rady 

církví, České biskupské konference, Purkyňovy společnosti a Ministerstva 

zdravotnictví ČR; 

• M. Koronthályová – interní projekt „Slovník středověké latiny v českých zemích 

(Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum)“, AV ČR, Kabinet pro klasická studia 

FLÚ, odd. středověké lexikografie; zapojení ve Výzkumném záměru „Hermeneutika 

křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy (Bible, 

její výklady a jejich dějinně kulturní působení): komentovaný překlad díla Bernarda z 

Clairvaux Sermones in Cantica canticorum (86 kázání)“, UK ETF;  

• J. Šimandl – člen řešitelského týmu projektu „Kapitoly z české gramatiky“, Ústav pro 

jazyk český AV ČR. 
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Katolická teologická fakulta spolupořádala mezinárodní vědeckou konferenci 

„BOHEMIA JESUITICA 1556–2006 – Jezuité v Českých zemích“, která se konala ve dnech 

25.–27. dubna 2006 u příležitosti 450. výročí příchodu jesuitského řádu do Prahy a 450. 

výročí úmrtí sv. Ignáce z Loyoly. Konference se konala pod vedením L. Armbrustera, M. 

Horyny a P. Čemus za Katolickou teologickou fakultu a provinciála F. Hylmara SJ za Českou 

provincii Tovaryšstva Ježíšova. Jednacími jazyky konference byly čeština, němčina a 

angličtina. Na konferenci vystoupilo 108 referentů z 13 evropských zemí, z Kanady, USA a 

Austrálie. Příspěvky byly rozděleny do sedmi sekcí: Ignác z Loyoly a jeho spiritualita, Dějiny 

SJ a univerzita, Filosofie a teologie, Literatura a rétorika, Divadlo, Hudba a Výtvarné umění. 

Ve dvou následujících dnech, 28. a 29. dubna 2006, se konaly exkurse po pražských a 

mimopražských jesuitských památkách. Setkání odborníků doprovázel další program jako 

mše sv. na zahájení v kostele Nejsv. Salvátora, latinské divadlo v Zrcadlové kapli Klementina 

a vernisáž výstavy Jezuité a Klementinum v Galerii Klementinum. Organizátoři konference 

vytvořili vlastní webové stránky konference, připravili vícejazyčný Sborník abstraktů a 

dalších konferenčních materiálů a s Karmelitánským nakladatelstvím i dva knižní průvodce 

chrámem Sv. Ignáce a Nejsv. Salvátora v Praze, každý ve třech jazykových variantách. 

V roce 2006 bylo na KTF UK založeno Centrum dějin české teologie. Vedoucí centra 

V. Ventura a vědecký pracovník V. Novotný se zaměřili na badatelskou práci, organizační 

činnost, uspořádání a katalogizaci dokumentačního střediska (fond Jaroslav Beneš, fond Oto 

Mádr, fond Antonín Mandl, fond Jan Merell, fond Jiří Reinsberg, fond Karel Sahan, fond 

Antonín Salajka, fond Antonín Stříž, fond Karel Vrána, fond Josef Zvěřina). 

C. V. Pospíšil rozšířil 3. vydání monografie „Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel“ 

(Kostelní Vydří, 2006) o více než 30 procent textu. První část monografie mapuje biblickou 

christologii a dějiny patristické christologie. Čtvrtá kapitola představuje intellectus fidei 

v oblasti christologie v úzkém slova smyslu a pátá zase intellectus fidei v oblasti křesťanské 

soteriologie. 

J. Skoblík pojednal v knize „Morálka v dialogu“ (Kostelní Vydří, 2006) 

problematizovaná místa individuální morálky a témata kulturně společenská i politická, např. 

otázky etnických alternativ, dialog a kultura argumentace, právní řád a odpovědné občanství, 

ekumenismus a misie, východiska katolické sexuální etiky, teologický pohled na gay-les 

orientaci. V díle „Transseuxualismus, morálně a duchovně teologické aspekty“ (Praha, 2006) 

autor pojednává o spirituální pomoci určené osobám s poruchou pohlavní identity.  
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V. Ventura se ve své publikaci „Spiritualita křesťanského mnišství I. Od prapočátků 

po svatého Jana Zlatoústého“ (Praha, 2006) zabývá jednotlivými etapami vzniku mnišství a 

jeho konstituováním.  

J. Brož a M. Mikulcová připravili sborník Katolické teologické fakulty k 100. výročí 

narození významného biblisty-novozákoníka prof. ThDr. Jana Merella, (Praha, 2006), který 

obsahuje mj. příspěvky pedagogů z Katedry biblických věd J. Bartoně „Jak 2,18: řecký 

konektor α´λλα´ a moderní české novozákonní překlady“, J. Brože „Některé přístupy k otázce 

„historického Ježíše“ a jejich zhodnocení“, J. Hřebíka „Žaltář mezi tmou a světlem. Kontrast 

a přechod, realita i symbol“, M. Mikulicové „Scénická podoba nebeského soudu 

v Micheášově vizi (1 Král 22,19–23)“, A. Scarana „Narativní analýza podobenství o boháči a 

Lazarovi (Lk 16,19–31)“, a dále příspěvek T. Petráčka z Ústavu dějin křesťanského umění 

s názvem „Dominikánská biblická škola v Jeruzalémě a dvojí tvář církevní politiky 

Francouzské republiky v letech 1880 až 1922“.  

J. Brož, J. Hřebík, M. Mikulcová se podíleli na vydání prvního svazku Českého 

katolického překladu Bible „Pentateuch – Pět knih Mojžíšových“. Jedná se o revidovaný a 

dokončený překlad V. Bognera užívaný v liturgických čteních a opatřený zevrubnými 

výkladovými poznámkami (Kostelní Vydří, 2006).  

V. Eliáš a T. Kotrlý prezentovali výsledky svého projektu v publikaci „Přehled 

veřejných a neveřejných pohřebišť v České republice“. Výsledky projektu by měly pomoci 

k vzájemnému hlubšímu porozumění mezi zástupci národnostních menšin a vlastníky 

pohřebišť v České republice a mohou tak předejít možnému zablokování vzájemné 

komunikace a následné segmentaci společnosti.  

A. Hrdina publikoval první díl chrestomatie věnovaný území Evropy a Spojených 

států „Texty ke studiu konfesního práva. I. Evropa a USA“ (Praha, 2006). V knize přináší 

chronologicky řazené dokumenty týkající se konfesního, tedy státně církevního práva. 

Zahrnuje dokumenty od 2. poloviny 1. století po Kristu až do současnosti a podává přehled o 

vývoji této problematiky. Jednotlivým textům předchází úvod a popis čtyř epoch vztahu státu 

a církve.  

A. Opatrný ve své knize „Cesty pastorace v pluralitní společnosti“ (Kostelní Vydří, 

2006) popisuje pojetí pastorace, která na jedné straně přijímá pluralitu, ale na straně druhé 

neztrácí vlastní substanci křesťanství. 

Ústav dějin křesťanského umění spolu s AV ČR ve dnech 9.–13. května 2006 pořádal 

mezinárodní konferenci „Kunst als Herrschaftsinstrument unter den Luxemburgen. Böhmen 

und das Heilige Römische Reich im europäischen Kontext“ ve Velké míčovně Pražského 
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hradu u příležitosti výstavy „Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády 

posledních Lucemburků 1347–1437“. Konference se zúčastnilo takřka 40 badatelů z České 

republiky, Německa, Rakouska, Maďarska, Polska, Slovinska, Velké Británie a USA. Za 

ÚDKU zazněly tyto referáty: J. Kuthan „Michael Parler – 1359: Nürnberg und Goldenkron 

(Zlatá Koruna)“; K. Otavský „Drei wichtige Reliquienschätze im luxemburgischen Prag“; J. 

Royt „Wenzels Kanzler Václav Kralik von Buřenice als Mäzen?“ 

Ústav dějin křesťanského umění vydal dva vědecké sborníky, které vyšly jako čtvrtý a 

pátý svazek řady historické a umělecko-historické: Opera Facultatis Theologicae Catholicae 

Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. První sborník obsahuje 416 

stran příspěvků z mezinárodní konference „Světci a jejich kult ve středověku“ a prezentuje 

výsledky hagiografického bádání 26 odborníků, především ze střední Evropy. Editorské práce 

se ujal P. Kubín za spolupráce H. Pátkové (FFUK) a T. Petráčka. Druhý sborník „Ars videndi 

k poctě životního jubilea Prof. PhDr. Jaromíra Homolky“, obsahuje 26 příspěvků českých a 

evropských medievistů zabývajících se především otázkami středověkého umění a historie, 

ale též širších otázek kulturních a kulturně historických. Editorské práce se ujali A. Mudra a 

M. Ottová.  

V rámci realizace Výzkumného záměru „České země uprostřed Evropy v minulosti a 

dnes“ byla zpracována celá řada umělecko-historických a příbuzných problémů. Za rok 2006 

bylo vydáno nebo připraveno pro tisk přes 90 českých i zahraničních publikací, studií, článků, 

příspěvků a recenzí. Odborníci soustředili svůj zájem na několik nově otevřených témat: 

Husitská revoluce a umění, Poznámky k ikonografii a kultu českých zemských patronů v 17. a 

18. století, Ikonografie Ludmily, Barokní slezské nebe v Čechách a české nebe ve Slezsku, 

Díla středověkého umění s vazbou na klášter ve Zlaté Koruně, Mariánská ikonografie 

v Čechách, Jesuité, Mariánský kult a zemský patriotismus.  

J. Kuthan publikoval česko-německý sborník „Gloria Sacri ordinis cisterciensis“ 

(České Budějovice, 2006) prezentující středověkou architekturu cisterciáckých klášterů 

střední Evropy. 

J. Royt napsal „Slovník biblické ikonografie“ (Praha, 2006). Do slovníku byla vedle 

osob a událostí Starého a Nového zákona zařazena ikonografická hesla související s biblickou 

výpovědí, jako například andělé či alegorie ctnosti a neřestí. Heslo ve slovníku je profilováno 

tak, že jsou v něm uvedeny biblické události, k nímž se bezprostředně vztahují náměty děl a 

dále odkazy na umělecká díla. Doprovodné kresby jsou dílem D. Hamsíkové. 

J. Med publikoval práci „Od skepse k naději. Studie a úvahy o české literatuře“ 

(Svitavy, 2006). 
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T. Petráček sepsal první kritický životopis Vincenta Zapletala OP, progresivního 

katolického exegety a absolventa Biblické školy v Jeruzalémě. Kniha s názvem „Výklad 

Bible v době (anti-)modernistické krize – Život a dílo Vincenta Zapletala OP“ (Praha, 2006) 

obsahuje výsledky archivních výzkumů v Římě, Fribourgu, Praze, Vyškově a ve Vídni. 

 Dne 14. června 2006 se na Evangelické teologické fakultě UK uskutečnilo setkání 

akademických pracovníků Evangelické teologické fakulty a Katolické teologické fakulty UK 

v Praze, kde zazněla mj. i přednáška L. Ovečky „Identita osoby a pokrok biologie a dalších 

věd“. 

 

 

 V. ZAHRANIČNÍ VZTAHY 

 

Fakulta je začleněna do standardních meziuniverzitních dohod uzavřených 

Univerzitou Karlovou v Praze, v jejichž rámci se realizují zejména krátkodobé pobyty. 

 Krátkodobé cesty za účelem plnění výzkumných záměrů fakulty, grantových projektů, 

doplnění knižního fondu či navázání spolupráce realizovali v roce 2006 tito pracovníci: 

• D. Svoboda – studijně-badatelský pobyt v Kolíně nad Rýnem, Thomas-Institut an der 

Universität Köln, 1. 1.–30. 9. 2006 (za podpory Fondu mobility); 

• Centrum pro studium migrace – jednání o přípravě trinacionálního projektu o 

hraničním prostoru s prof. M. Gabelem (Erfurt, Německo) a prof. T. Węcławskim 

(Poznaň, Polsko); 

• A.-P. Rethmann, E. Pavlíková, H. Knoppová, P. Štica, L. Ovečka, M. Ryšková – účast 

na konferenci „Catholic Theological Ethics in the World Church“, Padova, Itálie, 8.–

11. 7. 2006; 

• P. Brož – studijně-badatelský pobyt v Tübingen, Německo, 20.–26. 11. 2006; 

• P. Burda – studijně-badatelský pobyt v Biblioteca centrale dell´Universitá degli Studi 

di Trento a v Libera Universitá di Bolzano, 15.– 29. 7. a 9. 8.–5. 10. 2006; 

• E. Pavlíková – studijní jazykový pobyt v Görlitz, Německo; 

• C. V. Pospíšil – přednáška „Utrpení člověka ve světle teologie kříže“ na 

mezinárodním ekumenickém sympóziu „Božia prozretelnosť a zlo vo svetě (Problém 

teodicey)“, Bratislava, 3.–4. 5. 2006; 

• M. Mikulicová – studijně-badatelské pobyty v Káhiře a Luxoru, Egypt; chrámy a 

hrobky Nové říše, leden 2006; křesťanství v Egyptě, červen 2006; 
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• Katedra pastorálních oborů a právních věd KTF – jednání o přípravě přednášek 

byzantské liturgie na Pontificio Istituto Orientale v Římě v zimním semestru 2007 a o 

možnosti spolupráce v anglickém programu s Katolickou univerzitou v Lovani 

(Katholieke Universiteit Leuven), 6.–9. 12. 2006; 

• V. Eliáš – přednáška „Cyrill und Method – Heilige für Europa. Vermittler zwischen 

Ost und West“, výroční setkání pořádané Ackermann-Gemeide, Norimberk, 18. 2. 

2006; studijně-badatelský pobyt za účelem studia liturgické hudby, Řecko – mnišská 

republika Athos, 26. 4.–4. 5. 2006; účast na konferenci „Chiese d’Europa per la 

ricerca sull’IR“, Řím, Itálie, 10.–11. 7. 2006; přednáška „Křesťanská literatura na 

českém knižním trhu, výsledky výzkumu“ na konferenci „Kresťanské masmédiá 

v štátoch V4“ pořádaná Prešovskou univerzitou v Prešove, Gréckokatolickou 

teologickou fakultou dne 14. 11. 2006; 

• K. Lachmanová – účast na konferenci „EMEA Conference (mezinárodní setkání 

vedoucích pastoračního projektu Alpha Courses)“, Holy Trinity Brompton, Londýn, 

Anglie, 19.–25. 11. 2006; 

• T. Mrňávek – studijně-badatelské pobyty za účelem studia byzantské liturgie, Řím, 2.–

14. 2. a 15.–25. 6. 2006; přednáška „Malý trebnik a iniciačné sviatosti v Pražskom 

exarcháte“, Mezinárodní vědecká konference „Vysluhovanie sviatostí podľa Malého 

trebnika (Recensione ruthena)“, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka 

teologická fakulta, Katedra praktickej teológie, Prešov, 25.–26. 4. 2006; příprava 

odborné exkurze pro studenty KTF UK v Římě zaměřené na křesťanské dějiny umění 

a liturgii pořádané 11.–20. 5. 2007 ve spolupráci s prof. V. Ruggierim a Pontificia 

Università Gregoriana a Pontificio Istituto Orientale; 

• A. Opatrný – přednáška „Religionskritik und totalitäre Ideologien in Europa als 

Herausforderung fűr die monoteistischen Religionen (Kritika náboženství a totalitární 

ideologie v Evropě jako výzva pro monoteistická náboženství)“ na symposiu 

„Religionen und plurale Gesellschaft.“, pořadatel: Kontaktstelle fűr Weltreligionen, 

Wien. Forum für Weltreligionen, Wien. Goldziher Institut, Budapest. Békés Gellért 

Ecumenical Institute, Pannonhalma. Katholische Pázmány Péter Universität, Piliscaba, 

Hungary, 6–8. 7. 2006; 

• J. Šturma – přednášky „Tísňové znaky v dětském písmu“ na konferenci „Evropský 

kongres psychologie písma“, Lindau, Německo, květen 2006; „Nové poznatky 

v oblasti psychologického výzkumu dětské kresby“, Mezinárodní seminář o 
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grafognostice, Mnichov, Německo, 28. 10. 2006; účast na víkendovém semináři 

„Psychologie a hodnoty“, Katolická Universita Ružomberok, 24.–25. 11. 2006;  

• P. Čemus – studijní cesty Chemnitz, Německo, 11. 3. 2006; Bonn, Německo, 17.–19. 

3. 2006; Budapešť, Maďarsko, 9.–12. 6. 2006; přednášky na Summer University 

Seggau, Austria „State – Society – Religions. Layers of European Identity“ pořádané 

diecézí Graz-Seckau (biskup E. Kapellari) a Karl-Franzens-Universität Graz za 

podpory Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) v „Seminar 

National and European Identity in the Arts“ s tématem „The Figure of Saint 

Wenceslas as a paradigm of the struggle for national and transnational identity in 

Bohemia“, 2.–16. 9. 2006;  

• J. Homolka – studijně-badatelské pobyty v Maďarsku a Itálii; 

• M. Horyna – přednáška „Die Architekten / Baumeister in Prag um 1700: Künstler und 

Zunfbaumeister zur Zeit des Hochsbarocks“, Internationaler Barocksommerkurs, 

Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln, 8.–13. 7. 2006; 

• P. Kubín – referát „Kanonizace sv. Vojtěcha“ na konferenci „Církev v době Piastovců 

a Přemyslovců“, Hnězdno, Polsko, 21.–24. 9. 2006; 

• M. Ottová, A. Mudra – účast na mezinárodní konferenci „Śląsk i Czechy. Wspólne 

drogi sztuki“, Wrocław – Legnica, 26.–30. 4. 2006. 

 

Přednášky zahraničních odborníků na KTF:  

• M. Babo (Katolická teologická fakulta Univerzity Luzern, Švýcarsko) – přednáška 

„Mezi individuální svobodou a státními zájmy. Detence žadatelů o azyl a iregulárních 

imigrantů“ na konferenci „Migrační politika v evropském kontextu. Společenské a 

etické výzvy“, 13.– 14. 2. 2006; 

• B. Balogová (Filozofická fakulta Univerzity Prešov, Slovensko) – přednáška 

„Integrace a desintegrace Romů ve slovenské společnosti“ na konferenci „Migrační 

politika v evropském kontextu. Společenské a etické výzvy“, 13.– 14. 2. 2006; 

• J. E. Brower (Purdue University Indiana, USA) – Aquinas` Hylomorphism; 14. 12. 

2006; 

• C. Bührle, RSCJ (Jesuit Refugee Service, Brusel) – přednáška „Nové aspekty v 

evropské uprchlické politice se zvláštním zřetelem na detenci uprchlíků“ na 

konferenci „Migrační politika v evropském kontextu. Společenské a etické výzvy“, 

13.– 14. 2. 2006; 
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• M. Gabel (Erfurt, Katolická teologická fakulta) – “Náboženství – Identita – Evropa”, 

1.–4. 12. 2006; 

• J. Jurina (Fakulta zdravotnictví Katolické university Ružomberok, Slovensko) –

„Postmodernismus“, 12. 12. 2006; 

• G. Kruip (Forschungsinstitut für Philosophie, Hannover) – přednáška „Ekonomicky 

motivovaná migrace“ na konferenci „Migrační politika v evropském kontextu. 

Společenské a etické výzvy“, 13.– 14. 2. 2006 (za podpory Fondu mobility); 

• M. Pribula – přednáška „Tvorivá osobnosť a mediálna gramotnosť ako nutné kvality 

katechétu“ na katechetické konferenci „Katecheze – realita a vize“, 15. 9. 2006; 

• V. Ruggieri (Pontificia Università Gregoriana a Pontificio Istituto Orientale, Řím, 

Italie) – přednášky na téma „Mozaiky v pozdně římském a byzantském období“, 13. a 

15. 12. 2006; „Liturgicko-spirituální význam mozaiky: Ravena, Řím a Istanbul“, 14. a 

16. 12. 2006 (za podpory Fondu mobility); 

• T. Węcławski (Teologická fakulta Univerzity Adama Mickiewicze, Poznaň, Polsko) – 

“Náboženství – Identita – Evropa”, 1.– 4. 12. 2006. 

 

V rámci programu Sokrates/Erasmus fakulta uzavřela devět bilaterálních dohod se 

zahraničními univerzitami v Bonnu, Dortmundu, Drážďanech, Erfurtu, Churu, Poznani, 

Prešově, Ružomberku a Vídni, na jejichž základě přijeli i vyjeli pedagogičtí pracovníci a 

studenti. V rámci učitelské mobility vyjeli celkem 2 pedagogové, S. Scholz na tři krátké 

pobyty na Univerzitu do Vídně a V. Eliáš hostoval na Prešovské univerzitě na Slovensku. 

Celkem vyjelo 6 studentů, 2 studentky na jednosemestrální pobyt a 1 na dvousemestrální 

pobyt do Drážďan, 2 studentky na dvousemestrální pobyt do Erfurtu a 1 student na 

dvousemestrální pobyt do Vídně. Ze zahraniční, z Erfutu a Poznaně, k nám přijeli dva 

pedagogové a ke studiu se zapsalo celkem 5 studentů; z Poznaňské Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza přijela 1 studentka a 1 student na dvousemestrální pobyt, z Prešovské univerzity 

1 studentka na jednosemestrální pobyt, z Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu 

1 student na jednosemestrální pobyt a z Universität Wien 1 studentka na jednosemestrální 

pobyt. 

V rámci stipendijního programu Herberta Quandta/Altana vyjela 1 studentka na roční 

studijní pobyt na univerzitu do Kostnice, za podpory Fondu mobility přijeli 4 zahraniční 

pedagogové a byl realizován pobyt 1 studenta. 
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 VI. MÉDIA A INFORMACE 

 
 Fakulta je připravena poskytovat informace k aktuálním otázkám dění ve společnosti i 

v církvi médiím i široké veřejnosti, spolupracuje přitom zejména s Tiskovým střediskem 

České biskupské konference a s Odborem vnějších vztahů Univerzity Karlovy. V 

předloňském akademickém roce (9. 12. 2005) se na fakultě uskutečnila tisková konference u 

příležitosti zveřejnění Prohlášení církví a náboženských společností v ČR k problematice 

eutanazie a doprovázení umírajících, na které byly zastoupeny ČTK, Právo, Lidové noviny, 

MF Dnes, Česká televize a řada dalších menších mediálních subjektů. Také konference k 

vydání první encykliky papeže Benedikta XVI. "Deus caritas est" a volba děkana KTF UK se 

setkala s velkým zájmem. 

 V centru pozornosti sdělovacích prostředků se v rámci celosvětového jezuitského 

jubilea a u příležitosti výročí příchodu jezuitů do Prahy ocitlo i působení jezuitského řádu v 

Českých zemích. Katolická teologická fakulta se role spolupořadatele velké mezinárodní 

konference na téma "Jezuité v českých zemích" zhostila dobře. 

 Pro veřejnost, pracovníky a studenty jsou základním informačním pramenem o 

událostech na fakultě její webové stránky. 

 

 

 VII. VÝPOČETNÍ TECHNIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

 Fakulta používá informační systémy kompatibilní s univerzitou a vývojem 

informačních systémů na univerzitě. Rychlost připojení k Internetu je 1Gbps a k jednotlivým 

počítačovým stanicím 100Mbps. Od podzimu 2006 dochází k systémovým změnám ve 

struktuře sítě, jež vedou k zefektivnění správy celé sítě i jednotlivých uživatelů. Také se 

podařilo úspěšně zrealizovat napojení fakultní databáze studentů na rektorátní databázi.  

V průběhu roku 2006 se výrazně zvýšila kvalita poskytovaného IT zázemí pro 

studenty otevřením studovny fakultní knihovny s 20 počítačovými stanicemi napojenými na 

internet a dalšími 32 studijními místy s možností napojení vlastního notebooku. Dále je na 

fakultě 95 osobních počítačů určených pro zaměstnance a 5 stanic v pracovně doktorandů; 

všechny jsou napojeny na internet. Na Ústavu dějin křesťanského umění je vedle laboratoře i 

skenovací centrum. V prostorách fakulty jsou 3 kopírovací stroje s hardwarovým a 

softwarovým vybavením pro napojení na fakultní počítačovou síť. Dva kopírovací stroje jsou 
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umístěny v knihovně a jsou užívány studenty i příchozí veřejností a jeden je určen pro potřeby 

vyučujících a administrativních pracovníků fakulty. 

 Fakulta se v roce 2006 podílela na integrovaném rozvojovém celouniverzitním 

programu pro oblast distančního vzdělávání „Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek 

a integrace e-learningu na Univerzitě Karlově v Praze; multimediální kurz latiny III.“, řešitel 

V. Eliáš. 

 

 

 VIII. KNIHOVNA 

 

V roce 2006 pokračovala proměna fakultní knihovny KTF započatá již v roce 

předcházejícím. Prvním zásadním krokem byl přechod na nový automatizovaný knihovnický 

systém – ALEPH, jehož producentem je společnost ExLibris Ltd. a výlučným distributorem 

pro Českou Republiku Ústav výpočetní techniky UK. Tento systém je postupně zaváděným 

standardem pro všechny fakultní knihovny UK. Oproti systémům, se kterými knihovna 

pracovala v minulých letech (KPwin a TSeries), tato změna představuje výrazný posun 

zejména díky tomu, že v rámci UK jde o jednu instalaci, knihovníci všech fakult pracují 

společně v jednom prostředí a fondy všech fakultních knihoven jsou spojeny v jednu centrální 

bázi. Tato skutečnost významně navyšuje komfort uživatelů služeb knihovny, klade ovšem 

také zvýšené nároky na zodpovědnost a kvalitu práce knihovníků. 

Druhým přelomovým okamžikem roku 2006 bylo otevření nové výpůjčky a studovny 

ve 3. patře budovy. Vzhledem k vybavenosti a velikosti těchto prostor šlo o významný 

kvalitativní skok, který knihovně umožnil plnit daleko lépe její základní poslání, tedy vytvářet 

odpovídající zázemí pro vědeckou práci a studium na KTF.  

 

Služby 

Knihovna zajišťuje pro své uživatele především standardní knihovnické služby – 

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

rešeršní a konzultační služby, zhotovování xerokopií atd. Knihovna poskytuje své služby na 

dvou místech. Tím hlavním je nově vybudovaná výpůjčka ve třetím patře, kde se nachází i 

studovna. Ta nabízí 52 studijních míst, z nichž 20 je vybaveno počítači s přístupem na 

internet a zbylých 32 umožňuje 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 zamykatelných skříněk. 
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Knihovna své služby v omezeném rozsahu poskytuje také v prostorách bývalé 

výpůjčky CKK. Otevírací doba výpůjčky/studovny ve třetím patře představuje 42 hodin 

týdně, výpůjčka v přízemí 28 hodin. O sobotách, kdy probíhá výuka kombinovaného studia, 

má výpůjčka/studovna ve třetím patře otevřeno od 9 do 18 hodin. 

V roce 2006 navštívilo knihovnu 11949 čtenářů a bylo realizováno 6523 běžných 

absenčních, 89 meziknihovních a 9 mezinárodních výpůjček. 

 

Akvizice 

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

církevních dějin, práva a umění. V dalším plánu je získávání knih všech humanitních a 

společenskovědních oborů.  

V roce 2006 byly nakoupeny knihy a časopisy v celkové ceně cca 1 000 000 Kč. 

Nákupy byly hrazené především z těchto zdrojů: 

• úspěšné žádosti o neinvestiční účelovou dotaci dle ukazatele F (Částečné 

dovybavení knižního fondu fakultní knihovny KTF UK, řešitel J. Kelbl; Nákup 

literatury pro předměty dogmatické teologie a dějiny teologie, řešitel V. Novotný); 

• projekty vědeckých pracovníků a doktorandů fakulty (zejména Grantová 

agentura UK); 

• z běžného rozpočtu fakulty. 

Na akvizici se dále svými prostředky podílely další útvary fakulty (Centrum pro 

studium migrace, Ústav dějin křesťanského umění). 

 

Katalogizace 

Je nutné zajišťovat dva základní režimy katalogizace, jednak průběžné zpracovávání 

nových přírůstků a dále také retrospektivní katalogizaci, tedy vytváření záznamů těch 

dokumentů, které již jsou ve fondu knihovny, ale ještě nejsou evidovány v automatizovaném 

systému. V roce 2006 probíhala katalogizace v systému ALEPH podle platných 

knihovnických standardů (formát MARC21, katalogizační pravidla ISBD a AACR2); 

katalogizátoři vytvořili cca 8500 záznamů, které se staly součástí Centrálního katalogu UK. 

Knihovna dále participuje na tvorbě těchto bází: 

• Souborný katalog ČR (v roce 2006 přidáno 4746 záznamů) 

• Databáze národních autorit NK ČR (v roce 2006 přidáno 99 záznamů) 
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IX. HOSPODAŘENÍ 

 
Údaje o hospodaření fakulty přináší Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy 

v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006. 

 

 

X. ZÁVĚR 

 
Rok 2006 lze hodnotit jako úspěšný. Proces stabilizace a rozvoje fakulty pokročil dále 

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

nových základech položených v minulých letech, úspěšně proběhlo sloučení knihoven, 

vybudování nové studovny knihovny i zpracovávání fakultního strategického plánu. 

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 

2006 byla schválena Akademickým senátem KTF UK dne 24. dubna 2007. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – PERSONALIA 

 

1. 1. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KATEDER 

Katedra filosofie působila v průběhu roku 2006 v tomto složení:  

1. odb. as. Mgr. Ing. Prokop Sousedík, PhD. (pověřený vedením katedry) 

2. prof. PhDr. Ludvík Armbruster  

3. prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.  

4. as. Mgr. David Svoboda 

5. PhDr. Karel Šprunk (externí) 

Další personální změny katedra v r. 2006 nezaznamenala.  

 

Katedra systematické teologie působila pod vedením prof. Dr. Alberta-Petera Rethmanna 

v tomto složení:  

Oddělení fundamentální a dogmatické teologie: 

1. prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (vedoucí oddělení) 

2. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

3. odb. as. ThLic. Prokop Brož  

4. odb. as. Stanislav Drobný, Th.D. 

1. odb. as. Tomáš B. Mohelník, Th.D. – na katedře jen v akademické roce 2006/07 

5. odb. as. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

6. odb. as. Dr. Bogdan Pelc 

7. Alberto Giralda Cid (externí) – na fakultě jen v akademické roce 2005/06 

 

Oddělení teologické etiky a spirituální teologie působilo v tomto složení: 

1. prof. Dr. Albert-Peter Rethmann (vedoucí oddělení i celé katedry) 

2. doc. ThDr. Jiří Skoblík – na fakultě jen v akademické roce 2005/06 

3. odb. as. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut 

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

5. odb. as. Eva Pavlíková, Ph.D. 

6. Mgr. Tomáš Holub (externí) 

7. Mgr. Petra Kopecká (externí) – na fakultě jen v akademické roce 2006/07 

Další personální změny katedra v r. 2006 nezaznamenala.  
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Katedra biblických věd působila v tomto složení:  

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

2. odb. as. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (v akademickém roce 2006/2007 pověřen vedením 

katedry) 

3. Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 

4. odb. as. Angelo Scarano S.S.L. 

5. Ing. R. Pavel Větrovec, Th.D., S.S.L. (externí) – na fakultě jen v akademickém roce 

2006/07 

 

Oddělení starých jazyků působilo v tomto složení: 

1. odb. as. PhDr. Josef Bartoň (vedoucí oddělení) 

2. odb. as. Mgr. Mlada Mikulicová 

3. odb. as. PhDr. Josef Šimandl 

4. PhDr. Markéta Koronthályová – v akademickém roce 2005/2006 odborná asistenka, 

v 2006/2007 lektorka 

5. PhDr. Milena Přecechtělová – v akademickém roce 2005/2006 odborná asistenka, 

v 2006/2007 lektorka 

Další personální změny katedra v r. 2006 nezaznamenala.  

 

Katedra pastorálních oborů a právních věd působila v tomto složení:  

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

2. emer. prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček  

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

4. odb. as. Dr. Vojtěch Eliáš 

5. odb. as. Tomáš Mrňávek, Th.D.  

6. Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (externí) 

7. doc. PhDr. Ing. Karel Kozel, CSc. – v akademické roce 2005/2006 externí, v 2006/2007 

lektor 

8. PhDr. Petr Goldmann (externí) 

9. ThLic. Petr Kubíček, JC.D. (externí) – na fakultě jen v akademickém roce 2005/06 

10. PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D. (externí) 

11. ThLic. Vladimír Málek (externí) 

12. Tomáš B. Mohelník, Th.D., OP. (externí) – na katedře jen v akademickém roce 2005/06 

13. JCLic. Karel Plavec, Th.D. (externí) 
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14. PhDr. Jaroslav Šturma (externí) 

Další personální změny katedra v r. 2006 nezaznamenala.  

 

Ústav dějin křesťanského umění působil v tomto složení:  

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

2. prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. 

3. prof. PhDr. Mojmír Horyna 

4. prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.  

5. odb. as. PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. – na fakultě jen v akademickém roce 2006/2007 

6. odb. as. Petronilla Čemus, M. A. 

7. odb. as. Mgr. Viktor Kubík 

8. odb. as. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.  

9. odb. as. PhDr. Jaroslav Med, CSc.  

10. odb. as. Mgr. Aleš Mudra 

11. odb. as. Dr. Phil. Karel Otavský – v akademickém roce 2005/06 externí učitel 

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

13. odb. as. Petra Oulíková, Ph.D.  

14. odb. as. Tomáš Petráček, Ph.D.  

15. odb. as. Mgr. Marie Rakušanová  

16. odb. as. Mgr. Stefan Scholz 

17. odb. as. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. – v akademickém roce 2005/06 externí, 

2006/2007 odborný asistent  

18. lektor PhDr. Milan Buben 

19. lektor PhDr. Vratislav Slezák  

20. doc. PhDr. Jiří Kropáček, CSc. (externí) 

21. doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc. (externí) 

22. vědecký pracovník Magdaléna Hamsíková 

Jiné personální změny katedra v r. 2006 nezaznamenala. 
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1. 2. STATISTICKÉ ÚDAJE 

 
 
Tab. I – Počet a přepočtený počet akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav 
ke dni 31. 12. 2006 
 
a) Podle akademické hodnosti 
 
akademická hodnost počet 

fyzických 
osob 

přepočtený 
počet 

počet 
plných úvazků 

profesor 8 6,3 3 

docent 4 3,3 2 

doktor 24 18,95 11 
inženýr 2 1,7 1 
licenciát 2 2 2 
magistr 6 5,25 4 
celkem 46 37,5 23 
 
 
Graf k tab. Ia) – Kvalifikační struktura akademických a vědeckých pracovníků a 
lektorů podle přepočteného počtu, stav ke dni 31. 12. 2006 
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b) Podle pracoviště 
 
pracoviště počet 

fyzických 
osob 

přepočtený 
počet 

počet plných 
úvazků 

katedra filosofie 4 2,95 1 

katedra biblických věd 9 7,5 6 

katedra systematické 
teologie 

10 9,4 7 

katedra pastorálních 
oborů a právních věd 

5 4,2 3 

ÚDKU 18 13,45 6 

celkem 46 37,5 23 
 
 
Graf k tab. Ib) – Katedry podle přepočteného počtu akademických a vědeckých 
pracovníků a lektorů, stav ke dni 31. 12. 2006 
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Tab. II – Průměrný věk akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav ke dni 
31. 12. 2006 
 
akademická hodnost průměrný věk 

profesor 62 

docent 60 

doktor  46 

inženýr 52 
licenciát 35 
magistr 34 
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Tab. III – Přepočtený počet administrativních a technicko-hospodářských pracovníků, 
stav ke dni 31. 12. 2006 
 
pracoviště přepočtený počet 
tajemník 1,0  
kancelář děkana 1,0 
studijní oddělení  2,0 
oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy 1,5 
ekonomické oddělení 2,0 
právní poradce 0,125 
knihovna 9,25 
správa počítačové sítě 0,4 
školník – údržbář 1,5 
úklid 0,85 
referentky na katedrách 1,5 
laboratoř 1,0 
projekty 6,6 
projektová manažerka 1,0 
celkem 29,725 
 
 
Tab. IV – Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený, stav ke dni 31. 12. 2006 
 
zařazení přepočtený počet 
pedagogicko-vědecký pracovník 39,414 
   z toho: pedagogická činnost 16,229 
               vědecká činnost 23,185 
administrativní a technicko-hospodářští 
pracovníci 

29,618 

celkem 69,032 
 
Graf k tab. IV – Struktura pracovníků fakulty podle přepočteného průměrného 
evidenčního počtu pracovníků, rok 2006 
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 Tab. V – Počet pracovníků na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce, stav ke 
dni 31. 12. 2006 
 
pracoviště DPČ DPP 
katedra filosofie 1 0 
katedra biblických věd 0 1 
katedra systematické teologie 0 2 
katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

0 4 

ÚDKU 0 0 
knihovna 1 0 
údržbářské práce 2 1 
úklid 1 0 
projekty a CŽV 1 17 
celkem 5 26 
 
Tab. VI – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2006 
 
zařazení průměrná tarifní mzda (Kč) 
AP4 26.000,- 
AP3 21.000,- 
AP2 17.000,- 
AP1 14.000,- 
VP1 15.000,- 
L2 18.000,- 
L1 13.000,- 
administrativní a technicko-hospodářští pracovníci 13.872,- 
 
Graf k tab. VI – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců 
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Tab. VII – Akademičtí a vědečtí pracovníci a lektoři KTF s cizí státní příslušností, stav 
ke dni 31. 12. 2006 
 
akademická hodnost státní příslušnost 

Rakousko profesor  
Německo 

doktor  Polsko 

magistr Rakousko 
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PŘÍLOHA Č. 2 – STUDIUM 
 
 
Tab. VIII – Počet uchazečů o studium (Bc.+Mgr.) pro akademický rok 2006/2007 
 

prezenční studium kombinované studium 
celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci 

celkem 

229 18 169 8 398 
 
 
Tab. IX – Počet uchazečů o studium pro akademický rok 2006/2007 dle typu studijního 
programu (Bc., Mgr., Th.D.). 
 

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

celkem 

164 65 9 238 116 53 7 176 414 
 
 
Tab. X – Počet uchazečů o studium, kteří neuspěli v přijímacím řízení pro studium v 
akademickém roce 2006/2007 
 

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

celkem 

41 6 1 48 12 3 1 16 64 
 
 
Tab. XI – Počet uchazečů o studium, kteří se nedostavili k přijímacímu řízení pro 
studium v akademickém roce 2006/2007 
 

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

celkem 

32 5 - 37 14 13 - 27 64 
 
 
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 celkem z toho cizinci celkem 
cizinci PZ BPZ 

229 18 145 10 132 13 
 
b) Kombinované studium (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

přihlášení přijatí 
z toho celkem z toho cizinci celkem 
cizinci PZ BPZ 

169 8 127 6 90 37 



 39 

c) Celkem (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

přihlášení přijatí 
z toho celkem z toho cizinci celkem 
cizinci PZ BPZ 

398 26 272 16 222 50 
 
 
Tab. XIII – Počet zapsaných studentů s nepřerušeným studiem 2006/2007 
 
název st. programu typ st. programu prezenční 

studium 
kombinované 

studium 
celkem 

magisterský 129 - 129 
bakalářský - 284 284 
navazující magisterský - 82 82 

teologie 
 

doktorský 12 11 23 
bakalářský 199 - 199 
navazující magisterský 17 - 17 

obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

doktorský 2 - 2 
historické vědy doktorský 2 3 5 
Celkem 361 380 741 
 
 
Tab. XIV – Počet absolventů v akademickém roce 2005/2006 
 

název st. programu typ st. programu prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

bakalářský - 33 
magisterský 17 - 
navazující magisterský - 22 

teologie 

doktorský 1 - 
obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

bakalářský 21 - 

 
 
Tab. XV – Počet přihlášených a přijatých studentů do doktorandského studia, program 
teologie, v akademickém roce 2006/2007 
 

Přihlášeno Přijato 
 

Prezenční 
studium 

Kombinované 
studium 

Celkem Prezenční 
studium 

Kombinované 
studium 

Celkem 
 

9 7 16 8 6 14 
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Tab. XVI – Přehled akreditovaných studijních programů, stav k 31. 12. 2006 
 
KKOV název 

studijního  
programu 

název 
studijního oboru 

typ 
studijního  
programu 

forma 
studia 

standardní 
doba 

studia 

Akreditace 
udělena do 

6141R teologie náboženské nauky 
 

Bc. kombinovaná 4 roky 31. 7. 2007 

6141T teologie náboženské nauky Mgr. 
navazující 

kombinovaná 2 roky 31. 3. 2007 

6141T teologie katolická teologie 
 

Mgr. prezenční 5 let 31. 7. 2008 

8109R obecná teorie 
a dějiny 
umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského 
umění 

Bc. prezenční 3 roky 1. 3. 2014 

8109T obecná teorie 
a dějiny 
umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského 
umění 

Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 1. 3. 2014 

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

doktorský  prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 28. 4. 2008 

7105V historické 
vědy 

církevní a obecné 
dějiny 

doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 20. 10. 2009 

8109V obecná teorie 
a dějiny 
umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského 
umění 

doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 1. 12. 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 


