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ÚVOD
Katolická teologická fakulta je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy
v Praze; kanonicky ji dne 26. ledna 1347 ustavil papež Klement VI., z moci
římského a českého krále ji dne 7. dubna 1348 založil Karel IV. Její právní
existence je nepřetržitá; přetrvala i vynětí ze svazku Univerzity Karlovy v Praze
v roce 1950 (existovala jako Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká
fakulta v Praze, od roku 1953 se sídlem v Litoměřicích) a byla do něj znovu
začleněna v roce 1990.
Právní postavení
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je fakulta součástí
veřejnoprávní Univerzity Karlovy v Praze. Tento zákon, vnitřní předpisy
univerzity a vnitřní předpisy fakulty jsou právním podkladem pro její činnost.
Na fakultě se také realizuje právo církve římskokatolické vyučovat a vychovávat
své duchovní i laické pracovníky (§ 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb.,
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností).
Z kanonického hlediska má fakulta statut „církevní fakulty (facultas
ecclesiastica)“; její působení upravuje Kodex kanonického práva z roku 1983,
Apoštolská konstituce Jana Pavla II. Sapientia christiana ze dne 15. dubna 1979
s připojenými prováděcími předpisy (Ordinationes) a další ustanovení
Apoštolského stolce.
Poslání
Poslání fakulty je shodné s posláním univerzity: „šíření vzdělanosti a ochrana poznaného, pěstování svobodného myšlení, nezávislého vědeckého bádání i svébytné
umělecké tvorby a všestranná podpora tvůrčího ducha lidské společnosti“ (Statut
UK, čl. 2 odst. 1). Na KTF je toto poslání specifikováno péčí o to, aby „křesťanské
myšlení bylo veřejně, stále a všeobecně přítomno v celém úsilí o vyšší kulturu“
(2. vatikánský koncil, Gravissimum Educationis, 10). Fakulta je plní v rámci
rozličných vědních disciplín, zejména katolické teologie, a to vědeckým bádáním,
vzděláváním studentů a úsilím o uplatnění svých poznatků v celé evangelizační
praxi. Význačnou součástí její činnosti je péče o vědeckou formaci duchovních
i laických pracovníků církve a o jejich celoživotní vzdělávání. Fakulta proto
uskutečňuje akreditované studijní programy, programy celoživotního vzdělávání
a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.
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Studijní programy
V akademickém roce 2009/2010 zabezpečuje fakulta tyto akreditované studijní
programy:
•

bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní
obor Dějiny křesťanského umění, prezenční forma studia, standardní doba
studia 3 roky

•

navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění
a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění, prezenční forma studia,
standardní doba studia 2 roky

•

bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky,
kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 roky

•

navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické
nauky, kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky

•

magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie,
prezenční forma studia, standardní doba studia 5 let

•

doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie,
prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky

•

doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní
obor Dějiny křesťanského umění, prezenční a kombinovaná forma studia,
standardní doba studia 3 roky

•

doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Církevní a obecné
dějiny, prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky.
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SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY
Děkan
Akademický senát
Předsedkyně:
Místopředseda:
Členové:

Vědecká rada
Předseda:
Členové:

Disciplinární komise
Předseda:
Členové:

prof. PhDr. Ludvík Armbruster
Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D. (akademický pracovník)
Mgr. Daniel Feranc (student)
PhDr. Josef Bartoň, Th.D. (akademický pracovník)
prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. (akademický pracovník)
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. (akademický pracovník)
Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D. (akademický pracovník)
ThLic. Karel Sládek, Th.D. (akademický pracovník)
ThLic. Jan Kotas (akademický pracovník)
Hana Puková (studentka)
PhDr. Radim Cigánek (student)
Ing. Josef Mudra (student)
kontakt:
senat@ktf.cuni.cz
senat-st@ktf.cuni.cz (studentská kurie)

prof. PhDr. Ludvík Armbruster
prof. Pavel Ambros, Th.D.
Mons. ThLic. Dominik Duka
doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.
doc. Petr Chalupa, Th.D.
Ing. Tomáš Machula PhD., Th.D.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Mons. Ing. František Radkovský
prof. Dr. Albert-Peter Rethmann
prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.
prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Mlada Mikulicová, Ph.D. (akademický pracovník)
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (akademický pracovník)
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (akademický pracovník)
ThLic. Lukáš Nosek (student)
Hana Puková (student)
Mgr. Pavel Jäger (student)
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Náhradníci:
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Eva Pavlíková, Ph.D. (akademický pracovník)
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. (akademický pracovník)
Mgr. Jaroslav Havrlant (student)
Josef Pavol (student)

Základní údaje

VEDENÍ FAKULTY
Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5
116 36 Praha 1
tel. 224 491 111; fax 224 210 695
http://www.cuni.cz

Katolická teologická fakulta

Thákurova 3
160 00 Praha 6
tel. 220 181 211; fax 220 181 234
http://www.ktf.cuni.cz

Děkan

dekan@ktf.cuni.cz
prof. PhDr. Ludvík Armbruster
220 181 244

Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy
relations@ktf.cuni.cz
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
220 181 433
Proděkanka pro studium

studium@ktf.cuni.cz
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
220 181 395

Proděkan pro rozvoj, statutární zástupce děkana
rozvoj@ktf.cuni.cz
Dr. Vojtěch Eliáš
220 181 394
Proděkan pro vědu

science@ktf.cuni.cz
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
220 181 392

Tajemnice

tajemnice@ktf.cuni.cz
Mgr. Jana Benešová
220 181 425
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SPRÁVA FAKULTY
Kancelář děkana

dekanat@ktf.cuni.cz

Asistentka:

Mgr. Eva Loubová
220 181 244, loubova@ktf.cuni.cz

Studijní oddělení

studijni@ktf.cuni.cz

Vedoucí:

Mgr. Marie Chalupecká
220 181 402, chalupecka@ktf.cuni.cz

Zaměstnanci:

Anna Pincová, DiS.
220 181 383, pincova@ktf.cuni.cz

Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy
science@ktf.cuni.cz
relations@ktf.cuni.cz
Zaměstnanci:

ThDr. Noemi Bravená
220 181 384, bravena@ktf.cuni.cz
Mgr. Sylva Ondrejičková
220 181 384, ondrejickova@ktf.cuni.cz

Ekonomické oddělení

ekonom@ktf.cuni.cz

Vedoucí:

Ing. Eva Procházková
220 181 400, prochazkova@ktf.cuni.cz

Zaměstnanci:

Mgr. Lidmila Bednaříková
220 181 401, bednarikova@ktf.cuni.cz

Technicko-hospodářské oddělení
Zaměstnanci:

František Jedlička
220 181 361, jedlicka@ktf.cuni.cz
skolnik@ktf.cuni.cz
Stanislav Fišer
220 181 361, fiser@ktf.cuni.cz
skolnik@ktf.cuni.cz
Zdeňka Trojanová; 220 181 361
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Knihovna

knihovna@ktf.cuni.cz
výpůjčka – 220 181 304

Vedoucí:

Mgr. Jiří Kelbl
220 181 512, kelbl@ktf.cuni.cz

Zaměstnanci:

Bc. Kamil Bouška
Mgr. Zdeněk Dvořák
Ing. Aleš Kolodrubec
Jaroslav Milota
Ing. Jan Plechatý
Mgr. Alexandra Surá
PhDr. Ludmila Šimůnková
PhDr. Marie Válková

Správa počítačové sítě

helpdesk@ktf.cuni.cz
220 181 312, Roman Štec (správu zajišťuje
externí firma)

Studijní informační systém

sis@ktf.cuni.cz
Ing. Petr Mikeš
220 181 394, mikes@ktf.cuni.cz

Univerzita třetího věku

u3v@ktf.cuni.cz
Barbora Vernerová
220 181 394, vernerova@ktf.cuni.cz

Referenti

Běla Wagnerová
220 181 394, wagnerova@ktf.cuni.cz

Kaplan

kaplan@ktf.cuni.cz
ThLic. Prokop Brož, Th.D.
220 181 529

Ústav dějin křesťanského umění
Zaměstnanci:

udku@ktf.cuni.cz
PhDr. Zdeňka Čekalová (sekretariát)
220 181 279, cekalova@ktf.cuni.cz
Helena Kodalíková (laboratoř)
220 181 264, kodalikova@ktf.cuni.cz
Miroslav Šmied
220 181 428, smied@ktf.cuni.cz
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Centrum dějin české teologie
Vedoucí:

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
220 181 358, ventura@ktf.cuni.cz

Zaměstnanci:

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
220 181 561, novotny@ktf.cuni.cz

Centrum pro studium migrace
Vedoucí:

cms@ktf.cuni.cz
ThLic. Petr Štica
220 181 269, stica@ktf.cuni.cz

Zaměstnanci:

Bc. Hana Knoppová
220 181 583, knoppova@ktf.cuni.cz

Centrum teologie a filosofie výtvarného umění a architektury
Vedoucí:
Dr. Norbert Schmidt
220 181 583, schmidt@ktf.cuni.cz
Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
220 181 374, kuthan@ktf.cuni.cz
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KATEDRY
Katedra filosofie
Vedoucí:

neobsazeno
vedením pověřen:
Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.

Profesor:

prof. PhDr. Ludvík Armbruster
220 181 244, dekan@ktf.cuni.cz
prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.
220 181 328, sousediks@ktf.cuni.cz

Odborný asistent:

Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
220 181 328, prokop.sousedik@ktf.cuni.cz

Asistent:

Mgr. David Svoboda
220 181 328, svoboda@ktf.cuni.cz

Externí učitel:

PhDr. Karel Šprunk
220 181 328, sprunk@ktf.cuni.cz

Vědečtí pracovníci:

Mgr. Nora Cuhrová
Mgr. Daniel Heider, Ph.D.
Mgr. Lukáš Novák
BPhil. David Novotný
Mgr. David Peroutka
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Katedra fundamentální a dogmatické teologie
Vedoucí:

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Profesor:

prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
220 181 315, pospisil@ktf.cuni.cz

Docent:

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
220 181 358, ventura@ktf.cuni.cz

Odborný asistent:

ThLic. David Bouma
220 181 315, bouma@ktf.cuni.cz
Prokop Brož, Th.D.
220 181 529, prokop.broz@ktf.cuni.cz
Tomáš B. Mohelník, Th.D.
220 181 529, mohelnik@ktf.cuni.cz
doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
220 181 561, novotny@ktf.cuni.cz

Externí učitel:
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ThLic. Mgr. Denisa Červenková
220 181 358, cervenkova@ktf.cuni.cz

Základní údaje

Katedra teologické etiky a spirituální teologie
Vedoucí:

neobsazeno
vedením pověřen:
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

Profesor:

prof. Dr. Albert-Peter Rethmann
220 181 583, aprethmann@ktf.cuni.cz

Odborný asistent:

ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
220 181 360, kohut@ktf.cuni.cz
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman
220 181 269, lorman@ktf.cuni.cz
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
220 181 266, ovecka@ktf.cuni.cz
ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
220 181 360, sladek@ktf.cuni.cz
ThLic. Petr Štica
220181 269, petr.stica@ktf.cuni.cz

Externí učitel:

ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
220 181 266, tomas.holub@ ktf.cuni.cz
MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D.
220 181 583, jaromir.matejek@ktf.cuni.cz
doc. ThDr. Jiří Skoblík
220 181 266, skoblik@ktf.cuni.cz
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Katedra biblických věd
Vedoucí:

doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

Docent:

doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.
220 181 409, hrebik@ktf.cuni.cz
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
220 181 395, ryskova@ktf.cuni.cz

Odborný asistent:

Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
220 181 409, broz@ktf.cuni.cz
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.
220 181 395, scarano@ktf.cuni.cz

Externí učitel:

Ing. R. Pavel Větrovec, Th.D., S.S.L.
220 181 409, vetrovec@ktf.cuni.cz

Oddělení starých jazyků
Zástupce vedoucího katedry:

PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

Odborný asistent:

PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
220 181 608, barton@ktf.cuni.cz
Mlada Mikulicová, Ph.D.
220 181 274, mlada@ktf.cuni.cz
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
220 181 274, simandl@ktf.cuni.cz

Lektor:

PhDr. Markéta Koronthályová
220 181 323, koronthalyova@ktf.cuni.cz
PhDr. Milena Přecechtělová
220 181 323, precechtelova@ktf.cuni.cz
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Katedra pastorálních oborů a právních věd
Vedoucí:

prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.

Profesor:

prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.
220 181 391, hrdina@ktf.cuni.cz

Docent:

doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
220 181 639, opatrny@ktf.cuni.cz

Odborný asistent:

MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková
220 181 563, bartuskova@ktf.cuni.cz
Dr. Vojtěch Eliáš
220 181 394, elias@ktf.cuni.cz
ThLic. Jan Kotas
220 181 639, kotas@ktf.cuni.cz
ThLic. Mariusz Kuźniar
220 181 563, kuzniar@ktf.cuni.cz
ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D.
220 181 271, matejek@ktf.cuni.cz

Externí učitel:

prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
220 181 395, bednar@ktf.cuni.cz
Mgr. Peter Daniel Janáček
220 181 391, janacek@ktf.cuni.cz
PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.
220 181 639, lachmanova@ktf.cuni.cz
ThLic. Vladimír Málek
220 181 754, malek@ktf.cuni.cz
Mgr. Bc. Terezie Minářová Výborná
220 181 563, vyborna@ktf.cuni.cz
ThLic. ICLic. Karel Plavec, Th.D.
220 181 391, plavec@ktf.cuni.cz
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Lektor:

doc. PhDr. Ing. Karel Kozel, CSc.
220 181 563, kozel@ktf.cuni.cz

Emeritní profesor:

prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček
zednicek@ktf.cuni.cz
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Ústav dějin křesťanského umění
Vedoucí:

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

Profesor:

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
220 181 538, benes@ktf.cuni.cz
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
220 181 310, homolka@ktf.cuni.cz
prof. PhDr. Mojmír Horyna
220 181 310, horyna@ktf.cuni.cz
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
220 181 374, kuthan@ktf.cuni.cz
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
220 181 310, royt@ktf.cuni.cz

Docent:

doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
220 181 283, med@ktf.cuni.cz

Odborný asistent:

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
220 181 309, kubik@ktf.cuni.cz
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
220 181 433, kubin@ktf.cuni.cz
PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.
220 181 309, mudra@ktf.cuni.cz
Dr.Phil. Karel Otavský
220 181 297, otavsky@ktf.cuni.cz
PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
220 181 309, ottova@ktf.cuni.cz
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
220 181 428, oulikova@ktf.cuni.cz
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
220 181 433, petracek@ktf.cuni.cz
Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.
220 181 263, rakusanova@ktf.cuni.cz
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Mgr. Stefan Scholz
220 181 297, scholz@ktf.cuni.cz
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
220 181 392, zlatohlavek@ktf.cuni.cz
Asistent:

PhDr. Milan Buben
220 181 373, buben@ktf.cuni.cz
Petronilla Čemus M.A.
220 181 428, cemus@ktf.cuni.cz
Mgr. Eva Novotná
220 181 373, novotna@ktf.cuni.cz
Mgr. Marek Pučalík
220 181 538, pucali@ktf.cuni.cz

Lektor:

PhDr. Helena Milcová
220 181 263, milcova@ktf.cuni.cz

Externí učitel

doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.
220 181 297, mzykova@ktf.cuni.cz

Vědecký pracovník:

Mgr. Magdaléna Hamsíková
220 181 373, hamsikova@ktf.cuni.cz
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VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY
Záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k veřejné
vysoké škole upravují ve smyslu § 33 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
vnitřní předpisy fakulty. Tyto předpisy navazují zejména na citovaný zákon, jeho
novely a na vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze. V míře přípustné zákony
České republiky zohledňují též kanonické předpisy římskokatolické církve, která na
fakultě realizuje své právo vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracov-níky
(§ 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností).
Vnitřními předpisy fakulty jsou:
1. Statut KTF
2. Volební a jednací řád Akademického senátu KTF
3. Jednací řád Vědecké rady KTF
4. Disciplinární řád pro studenty KTF
5. Řád KTF pro volby kandidáta na funkci děkana a postup
při odvolání děkana
6. Řád celoživotního vzdělávání KTF
7. Rigorózní řád KTF
8. Pravidla pro přiznávání stipendií na KTF
9. Pravidla pro organizaci studia na KTF
Studijní záležitosti upravuje Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze,
pravidla pro organizaci studia na KTF a příslušná opatření děkana.
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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010
1. Společné termíny pro všechny studijní obory
slavnostní zahájení
Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem
imatrikulace v Karolinu

29. září 2009
11:00 hod.
13:00 hod.

slavnostní ukončení
Te Deum
zahradní slavnost

28. května 2010
15:30 hod.
17:00 hod.

výjezdní kurz
pro studenty 1. ročníku prezenčního studia
(bak. studijní obor Dějiny křesťanského umění
a magistr. stud. obor Katolická teologie)

30 září - 1. října 2009

zimní semestr
výuka
vánoční prázdniny
řádné zkouškové období
předběžné zápisy prostřednictvím internetu
(mimo 1. ročník)
oznámení změn zápisu
části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)
- všechny studijní obory
letní semestr
výuka

30. září 2009
– 17. ledna 2010
21. prosince 2009
– 3. ledna 2010
18. ledna – 21. února 2010
31. srpna – 22. září 2009
do 8. října 2009
25. ledna – 5. února 2010

další zkouškové období

22. února
– 30. května 2010
12. května 2010
1. - 6. dubna 2010
31. května
– 4. července 2010
5. července
– 5. září 2010
6. – 20. září 2010

předběžné zápisy prostřednictvím internetu
oznámení změn zápisu
termín pro splnění studijních povinností

5. – 19. února 2010
do 25. února 2010
20. září 2010

rektorský den
velikonoční odborná praxe, studijní volno
řádné zkouškové období
letní prázdniny
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části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)
- všechny obory
části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)
- dějiny kř. umění
opravný termín státní závěrečné zkoušky
na teologických oborech

1. – 11. června 2010
6. - 10. září 2010
6. - 10. září 2010

2. Katolická teologie
(magisterské prezenční studium)
zimní semestr
zápis – záznam do indexu:
1. ročník
od 2. ročníku

11. září 2009 v 9:00 hodin
v úředních hodinách od 1. září do 23. září 2009

letní semestr
zápis – záznam do indexu:

v úředních hodinách od 5. do 18. února 2010

3. Teologické nauky
(bakalářské i navazující magisterské kombinované studium)
zápis – záznam do indexu:
1. ročník bc.
1. ročník nav. mgr.

4. září 2009 v 9:00 hodin
11. září 2009 ve 14:00 hodin

od 2. ročníku v úředních hodinách od 1. září do 23. září 2009
termíny kontaktní výuky
3.10., 17.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 12.12., 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 27.2.; 13.3.,
27.3., 10.4., 24.4., 15.5., 29.5., 5.6.

4. Dějiny křesťanského umění
(bakalářské i navazující magisterské prezenční studium)
zimní semestr
zápis – záznam do indexu:
1. ročník bc.
1. ročník nav. mgr.
od 2. ročníku

21. září 2009 v 9:30 hodin
31. srpna 2009 v 9:30 hodin
21. září 2009 ve 14:00 hodin
v úředních hodinách od 1. září do 23. září 2009

letní semestr
zápis – záznam do indexu:

v úředních hodinách od 5. do 18. února 2010
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5. Doktorské prezenční a kombinované studium
(studijní obor Katolická teologie; studijní obor Církevní a obecné dějiny; studijní obor
Dějiny křesťanského umění)
termín pro odevzdání individuálního
studijního plánu nebo jeho aktualizace

12. října 2009

termíny pro odevzdání souborných nebo
disertačních prací

1. prosince 2009
1. dubna 2010
1. června 2010

zápis i záznam do indexu

od 21. - 25. září 2009
dle rozpisu
20. září 2010

termín pro splnění studijních povinností, odevzdání
závěrečných zpráv o činnosti doktoranda

6. Rigorózní řízení
(studijní obor Katolická teologie (ThLic.) a Dějiny křesťanského umění (PhDr.)
Termíny pro odevzdání rigorózních prací

1. prosince 2009;
1. dubna 2010
1. června 2010

Studentské mše svaté v akademickém roce 2009/2010:
3. listopadu - úterý - 18:00 hodin
8. prosince - úterý - poutní mše sv. v 18:00 hodin
12. ledna - úterý - 18:00 hodin
2. března – úterý (po 2. neděli postní) - 18:00 hodin
20. dubna – úterý (po 3. neděli velikonoční) - 18:00 hodin
Po mši svaté bude následovat agapé v klubu akademické obce.
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Výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2009/2010
Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) – 9
600,- Kč / za každých dalších započatých šest měsíců studia.
Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném
znění) – 2 800,- Kč / za rok.
Poplatek pro studijní program v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb.,
v platném znění) – 10.000,- USD/ semestr; 1 800 USD/ kurz.
Poplatek za přijímací řízení pro ak. rok 2009/10 (§ 58 odst. 5 Zákona
č. 111/1998 Sb. v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění)
– 550,- Kč (přihláška podána pouze v tištěné podobě)
– 500,- Kč (přihláška podána i elektronicky).
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STUDIJNÍ PŘEDPISY
IV. Úplné znění studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy
v Praze ze dne 28. dubna 2006
Akademický senát Univerzity Karlovy
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
usnesl na tomto Studijním a zkušebním řádu Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:

Část I.
Základní ustanovení
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento řád upravuje pravidla studia na Univerzitě Karlově (dále jen "univerzita"), jakož
i řízení v prvním stupni na fakultě a přezkumné řízení ve věci rozhodování
o právech a povinnostech studentů.
Čl. 2
Vysokoškolské vzdělání
1. Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního
programu podle studijního plánu stanovenou formou studia.
2. Studijní program může být
a) bakalářský,
b) magisterský,
c) doktorský.
3. Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání
a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se
bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též
v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně praxe je
nejméně tři a nejvýše čtyři roky.Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou
zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce.
4. Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků
založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje,
na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění
je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Magisterský studijní
program navazuje na bakalářský studijní program; standardní doba tohoto studia je
nejméně jeden a nejvýše tři roky. V případě, kdy magisterský studijní program
nenavazuje na bakalářský studijní program, je standardní doba studia nejméně čtyři a
nejvýše šest roků. Studium v magisterském studijním programu se řádně ukončuje
státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce; v oblasti
lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní
zkouškou.
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5. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí
práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba studia je nejméně tři roky
a nejvýše čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou
a obhajobou disertační práce. Disertační prací se prokazuje schopnost
a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo
k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti.Disertační práce musí obsahovat
původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.
6. Studijní program se může členit na studijní obory.
7. Studijní program, popř. studijní obor je konkretizován a prováděn studijními plány.
8. Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium
a) prezenční,
b) distanční,
c) kombinované.
9. Při prezenční formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu
předpokládá, že převážná část výuky je organizována formou přednášek, cvičení,
seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací, konzultací a dalších podobných forem
výuky, které se konají podle pravidelného, zpravidla týdenního, rozvrhu a během
nichž má student možnost přímo získávat poznatky.
10. Při distanční formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu
předpokládá, že studium probíhá multimediální formou výuky a učitelé jsou během
studia trvale nebo převážně odděleni od studentů.
11. Při kombinované formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu
předpokládá, že studium probíhá formou, v níž se uplatňují principy prezenčního
i distančního studia.
12. Doktorský studijní program musí fakulta vždy uskutečňovat jak prezenční formou
studia, tak i distanční nebo kombinovanou formou studia.
Čl. 3
Organizace studia
1. Akademický rok trvá dvanáct kalendářních měsíců. Jeho začátek stanoví rektor.
2. Akademický rok se dělí na zimní semestr, letní semestr a prázdniny. Začátky
semestrů a prázdnin stanoví rektor.
3. Začátek výuky, zkouškového období, praxí a další podrobnosti týkající se dělení
semestru stanoví po projednání s rektorem opatřením děkan fakulty. Děkani fakult,
které společně uskutečňují studijní program podle čl. 22 odst. 3 písm. c) Statutu
Univerzity Karlovy (dále jen "statut"), stanoví tyto podrobnosti po vzájemné dohodě.
4. Pokud tak stanoví studijní plán, lze po dobu prázdnin konat praxe, laboratorní práce,
tělovýchovné kurzy, exkurze, apod. Konání zkoušky po dobu prázdnin je podmíněno
souhlasem učitele (komise) a studenta..
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Část II.
Studium v bakalářském a magisterském studijním programu
Čl. 4
Průběh studia, kreditní systém
1. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu na univerzitu. Zápis se koná na fakultě,
která uskutečňuje příslušný studijní program, v případě studijního programu podle čl.
22 odst. 3 písm. c) statutu na fakultě, o které je tak stanoveno v tomto studijním
programu. Zápis probíhá ve lhůtě stanovené děkanem této fakulty.
2. Při zápisu vydá studentu fakulta výkaz o studiu. Průkaz studenta vydá studentu
univerzita podle pravidel stanovených opatřením rektora. Student skládá imatrikulační
slib (čl. 56 odst. 1 statutu); termíny slavnostních imatrikulací stanoví pro jednotlivé
fakulty rektor.
3. Studijní plány studijního programu, popřípadě studijního oboru stanoví zejména
časovou a obsahovou návaznost studijních předmětů, objem a formu výuky, počty
kreditů přiřazené jednotlivým předmětům a další podrobnosti a náležitosti týkající se
kreditního systému a způsobu ověřování výsledků studia.
4. Průběh studia v bakalářském a magisterském studijním programu se realizuje
pomocí kreditního systému.
5. Studium studijního programu je členěno do jednotlivých úseků studia tak, aby bylo
možné provádět průběžnou kontrolu studia a zápis do dalšího úseku studia; termíny
zápisů musí být v dostatečném předstihu zveřejněny na úřední desce fakulty. Úsekem
studia může být semestr nebo ročník; vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1
stanoví úseky každého studijního programu. Změny studijního plánu v části týkající se
daného úseku studia nemohou být účinné pro studenty, kteří mají tento úsek studia
aktuálně zapsaný.
6. Pokud se student v daném termínu nezapíše do příslušného úseku studia, zveřejní
fakulta na úřední desce výzvu, aby se dostavil k zápisu v náhradním termínu; tato
výzva musí být zveřejněna nejpozději deset pracovních dnů před tímto termínem.
Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost tak, že
nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b). Toto ustanovení se nepoužije tehdy,
nedostavil-li se student k zápisu v náhradním termínu ze závažných důvodů.
7. Studijní plány stanoví, které předměty jsou pro daný studijní program nebo studijní
obor povinné nebo povinně volitelné; ostatní předměty vyučované na univerzitě se pro
daný studijní program nebo studijní obor považují za předměty volitelné. Za předměty
volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich
součástech anebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak
smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo
institucí.
8. Každému předmětu a souborné zkoušce (čl. 6 odst. 8 písm. d)) je studijním plánem
příslušného studijního programu nebo studijního oboru přiřazen určitý celočíselný
počet
kreditů
vyjadřující
poměr
množství
práce
studenta
spojené
s absolvováním tohoto předmětu nebo souborné zkoušky vůči celkovému objemu
práce spojené s absolvováním všech předmětů a souborných zkoušek doporučených
studijním plánem pro daný semestr; přiřazený počet kreditů není závislý na kvalitě
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absolvování daného předmětu nebo souborné zkoušky. Studijní plán studijního
programu určuje doporučený průběh studia tak, aby při jeho dodržení získal student při
splnění všech studijních povinností v daném úseku studia třicet kreditů, je-li úsekem
studia semestr, nebo šedesát kreditů, je-li úsekem studia ročník.
9. Průběžnou kontrolou studia se rozumí kontrola celkového studentem získaného
počtu kreditů za dosavadní průběh studia. Získal-li student v dosavadních úsecích
studia alespoň takový počet kreditů, který odpovídá součtu kreditů při studijním
plánem doporučeném průběhu studia v těchto úsecích studia (dále jen „normální počet
kreditů“), má právo na zápis do dalšího úseku studia, v opačném případě se posuzuje
tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b), nejde-li o případ
podle odstavce 11.
10. Pokud počet kreditů získaný studentem za absolvování volitelných předmětů tvoří
více než patnáct procent z normálního počtu kreditů, rozhodne o započítání kreditů
nad rámec této hranice pro účely aktuální průběžné kontroly studia děkan. Vnitřní
předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 může pro jednotlivé studijní programy nebo
studijní obory uskutečňované na fakultě stanovit tento podíl vyšší.
11. Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 může stanovit minimální počet kreditů
nutný pro zápis do dalšího úseku studia. V takovém případě platí, že nezískal-li
student normální počet kreditů, ale získal-li alespoň minimální počet kreditů, má právo
na zápis do dalšího úseku studia. Opakování tohoto postupu může být vnitřním
předpisem fakulty podle čl. 19 odst. 1 vyloučeno nebo omezeno.
12. Na základě písemné žádosti studenta může děkan povolit absolvování jednoho
nebo více úseků studia podle individuálního studijního plánu, jehož průběh
a podmínky zároveň stanoví. Po absolvování individuálního studijního plánu děkan v
souladu se stanovenými podmínkami rozhodne o přidělení odpovídajícího počtu
kreditů. Ostatní ustanovení tohoto řádu nejsou tímto dotčena; podrobnosti může
upravit vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1.
13. Maximální doba studia ve studijním programu je standardní doba studia tohoto
studijního programu navýšená o pět let v případě magisterského studijního programu
nenavazujícího na bakalářský studijní program; v ostatních případech navýšená o tři
roky. Neukončí-li student řádně studium během maximální doby studia, posuzuje se
tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b).
14. Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 může stanovit další podrobnosti
o těch formách studia, ve kterých se na fakultě uskutečňují studijní programy,
a uskutečňuje-li fakulta alespoň jeden studijní program ve více formách studia, stanoví
dále podmínky, za jakých může děkan povolit studentu přestup z jedné formy studia
do jiné formy studia téhož studijního programu.
Čl. 5
Přerušení studia
1. Studium ve studijním programu může být i opakovaně přerušeno.
2. Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo z
vlastního podnětu v případě, kdy je toho zapotřebí k odvrácení újmy hrozící
studentovi,jestliže její původ nesouvisí s dosavadním plněním studijních povinností.
Pokud student o přerušení studia požádá poté, co prokázal splnění povinností v daném
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úseku studia a předtím, než se zapsal do dalšího úseku studia, a nebylo-li se studentem
zahájeno disciplinární řízení, děkan této žádosti vyhoví; takto lze studium přerušit
nejméně na dobu jednoho semestru. Ustanovení odstavce 8 tímto není dotčeno.
3. Děkan z vlastního podnětu též přeruší studentovi studium v případě, kdy student,
kterému vznikla povinnost uhradit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 3
nebo 4 zákona o vysokých školách, tento poplatek ve lhůtě 30 dnů od zaslání výzvy do
vlastních rukou k zaplacení poplatku nezaplatil; to neplatí, vyjde-li najevo, že existuje
závažná okolnost, která by jinak vedla děkana k doporučení snížení, prominutí nebo
odložení splatnosti poplatku, v takovém případě děkan se souhlasem rektora studium
z vlastního podnětu nepřeruší, důsledkem souhlasu rektora je prominutí lhůty pro
podání žádosti o přezkum rozhodnutí o vyměření poplatku. Požádá-li student o to, aby
byl před vydáním rozhodnutí slyšen, bude neprodleně pozván k ústnímu jednání.
4. Děkan z vlastního podnětu též přeruší studentovi studium v případě, kdy student,
kterému vznikla povinnost uhradit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 5
zákona o vysokých školách, tento poplatek ve lhůtě 30 dnů od zaslání výzvy
do vlastních rukou k zaplacení poplatku nezaplatil; to neplatí, vyjde-li najevo,
že existuje případ hodný zvláštního zřetele, který by jinak vedl děkana ke stanovení
odlišných podmínek pro splnění závazku uhradit poplatek. Požádá-li student o to, aby
byl před vydáním rozhodnutí slyšen, bude neprodleně pozván k ústnímu jednání.
5. Studium se podle odstavce 3 přerušuje na dobu, která studentovi zbývá do vyčerpání
maximální doby studia. Dojde-li k zaplacení poplatku a požádá-li osoba o ukončení
přerušení studia, děkan této žádosti vyhoví a rozhodne o ukončení přerušení studia, a
to nejpozději k poslednímu dni semestru, ve kterém byla žádost podána, nebo
k poslednímu dni akademického roku, byla-li žádost podána v průběhu letního
semestru nebo prázdnin.
6. Dnem přerušení studia student pozbývá postavení studenta podle zákona
o vysokých školách a lhůty pro vykonání studijních povinností nemohou započít ani
pokračovat. Po přerušení studia rozhodne děkan v případě potřeby o zařazení studenta
do odpovídajícího úseku studia. Pokud během přerušení studia došlo ke změně
studijního plánu, podle kterého student studoval, stanoví děkan v souladu
s vnitřním předpisem fakulty podle čl. 19 odst. 1 a příslušným studijním programem,
které studijní povinnosti musí student splnit a lhůty pro jejich splnění; v této
souvislosti může též studentu stanovit povinnost vykonat v dané lhůtě rozdílové
zkoušky.
7. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká tomu, jemuž bylo
studium přerušeno, právo na opětovný zápis do studia; pominou-li důvody pro
přerušení studia, může děkan na písemnou žádost toho, jemuž bylo studium přerušeno,
ukončit přerušení studia i před uplynutím stanovené doby přerušení studia. Pokud se
v daném termínu nezapíše, postupuje se jako v čl. 4 odst. 6.
8. S výjimkou velmi závažných, zejména zdravotních, důvodů lze studium přerušit
nejdříve po ukončení prvního úseku studia.
9. Nejdelší celková doba přerušení studia (§ 54 odst. 1 zákona o vysokých školách) je
taková nejdelší doba, která spolu se skutečnou dobou studia nepřesáhne maximální
dobu studia. Skutečná doba studia je doba, která uplynula od data zápisu na vysokou
školu bez započítávání doby, ve které bylo studium přerušeno.
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Čl. 6
Předměty a kontroly studia
1. Předmět může být uskutečňován v podobě přednášky, cvičení, semináře, kurzu,
praxe, stáže, laboratorní práce, exkurze, samostatné práce nebo konzultace. Předmět
může být v závislosti na svém charakteru uskutečňován prezenční, distanční nebo
kombinovanou podobou výuky.
2. Není-li tímto řádem nebo podle tohoto řádu vnitřním předpisem fakulty podle čl. 19
odst. 1 stanoveno jinak, má student právo zapsat si předmět vyučovaný na univerzitě
a poté se účastnit jeho výuky a podrobovat se kontrole studia tohoto předmětu.
Členové akademické obce univerzity mají právo účastnit se přednášek v rámci
univerzity.
3. Předmět je jednosemestrální, nebo dvousemestrální v rámci téhož akademického
roku. Každému předmětu je přiřazen identifikační kód, který je v rámci univerzity
jedinečný; systém přiřazování kódů je dán opatřením rektora.
4. Je-li předmět součástí více studijních plánů jednoho nebo více studijních programů,
nelze mu přiřadit různé počty kreditů.
5. Ve studijním plánu může být
a) zápis předmětu podmíněn předchozím absolvováním jiného předmětu nebo
předmětů
anebo současným zápisem jiného předmětu nebo předmětů,
b) absolvování předmětu podmíněno absolvováním jiného předmětu nebo předmětů,
c) zápis předmětu vyloučen současným zápisem jiného předmětu,
d) absolvování předmětu vyloučeno předchozím absolvováním jiného předmětu,
e) zápis předmětu vyloučen předchozím absolvováním jiného předmětu.
6. Vyžadují-li to kapacitní důvody, může fakulta omezit počet studentů, kteří si mohou
zapsat daný předmět; fakulta může též stanovit, že přednost při zápisu daného
předmětu mají studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním
plánem. Pokud tak stanoví obecně závazné předpisy, může být zápis předmětu
podmíněn předložením těmito předpisy vyžadovaného lékařského potvrzení.
7. Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 může omezit opakovaný zápis téhož
předmětu; je-li tímto omezením úspěšné absolvování povinného předmětu studentem
v daném studiu již vyloučeno, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ
uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b).
8. Formami kontroly studia jsou
a) kontrola studia předmětu,
b) průběžná kontrola studia (čl. 4 odst. 5 a 9),
c) rozdílová zkouška,
d) souborná zkouška,
e) státní závěrečná nebo státní rigorózní zkouška (dále jen "státní zkouška") nebo její
část.
9. Kontrolou studia předmětu se rozumí ověření úspěšného absolvování předmětu.
Formami této kontroly jsou
a) kolokvium,
b) zápočet,
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c) klauzurní práce,
d) klasifikovaný zápočet,
e) zkouška,
f) kombinace forem uvedených v písmenu a) až e) podle odstavce 10.
10. Kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce mohou mít povahu samostatné kontroly
studia předmětu, nebo předpokladu pro konání zkoušky z daného předmětu, přičemž
požadavky na jejich získání musí být stanoveny v dostatečném předstihu. Podrobnosti
může upravit vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1.
11. Kolokvium, zápočet a klauzurní práce jsou klasifikovány "prospěl" - "neprospěl"
nebo "započteno" - "nezapočteno".
12. Při klasifikovaném zápočtu se oproti zápočtu navíc hodnotí a způsobem jako
u zkoušky klasifikuje, jak student splnil požadavky zápočtu.
13. Zkouškou se prověřují vědomosti studenta nebo ověřují jeho schopnosti; základní
požadavky ke zkoušce stanoví studijní plán, podrobnosti musí být stanoveny
v dostatečném předstihu před začátkem zkouškového období. Ustanovení tohoto
odstavce, jakož i odstavců 14 až 16 se vztahují na soubornou zkoušku obdobně.
14. Podle způsobu provedení je zkouška ústní, písemná, praktická, nebo kombinovaná.
Ústní zkoušky a ústní části kombinovaných zkoušek jsou pro členy akademické obce
univerzity veřejné; z kapacitních důvodů lze účast veřejnosti přiměřeně omezit.
15. Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2),
"dobře" (3), "neprospěl/a" (4). V případě, že je nutné určit prospěchový průměr,
započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných
termínů. Na teologických fakultách může být klasifikace vnitřním předpisem fakulty
podle čl. 19 odst. 1 řádem řešena odlišně.
16. Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát,
tj. má právo na dva opravné termíny; mimořádný opravný termín se nepřipouští. Počet
vypsaných
termínů
musí
být
přiměřený
počtu
studentů
a nesmí být menší než tři; termíny musí být vypsány nejpozději ke dni začátku
zkouškového období. Nedostaví-li se student k termínu zkoušky, na který je přihlášen,
bez řádné omluvy, není klasifikován; ustanovení této ani první věty nezakládá nárok
na vypsání zvláštního termínu zkoušky.
17. Děkan může na základě písemné žádosti studenta uznat splnění kontroly studia
předmětu v případě, že student během posledních deseti let splnil obdobnou studijní
povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice anebo
v zahraničí; v případě uznání též rozhodne o případném přidělení odpovídajícího počtu
kreditů. Uznání lze vázat na vykonání rozdílové zkoušky nebo zkoušek ve stanoveném
termínu.
Čl. 7
Státní zkoušky
1. Státní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen "komise").
2. Státní zkouška se může skládat z více částí. Průběh a vyhlášení výsledků státní
zkoušky nebo její části jsou veřejné.
3. Předsedu a členy komise jmenuje děkan fakulty z profesorů, docentů
a odborníků schválených vědeckou radou fakulty; předseda je členem komise. Další
členy komise může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
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„ministerstvo“). O konání státní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který
podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové
komise; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Pro jeden studijní
program (studijní obor) lze zřídit více komisí.
4. Skládá-li se státní zkouška z více částí, stanoví komise výslednou klasifikaci
s přihlédnutím k průměru klasifikace jednotlivých částí s tím, že klasifikace
"neprospěl/a" je stanovena právě tehdy, je-li alespoň jedna část klasifikována
"neprospěl/a"; jsou-li všechny části klasifikovány "výborně", je i výsledná klasifikace
stanovena "výborně". Skládá-li se část státní zkoušky z více tématických okruhů, je
zpravidla podkladem její klasifikace hodnocení z těchto okruhů.
5. Části státní zkoušky a případně jejich tématické okruhy jsou dány studijním
programem. Je-li ve studijním programu stanoveno, že bakalářská, resp. diplomová
práce je součástí státní zkoušky, je obhajoba této práce částí státní zkoušky.
6. Státní zkoušku nebo její část nelze skládat, je-li se studentem vedeno disciplinární
řízení ve kterém disciplinární komise navrhla sankci vyloučení ze studia, děkan svým
rozhodnutím neuložil sankci mírnější, nebo věc nevrátil komisi zpět, ani rektor
rozhodnutí děkana nezrušil.
7. Předpokladem pro konání části státní zkoušky je absolvování povinných předmětů,
které pro konání této části státní zkoušky stanoví studijní plán. Předpokladem pro
konání poslední části státní zkoušky je též získání
a) minimálního počtu kreditů z povinně volitelných předmětů stanoveného studijním
plánem,
b) získání počtu kreditů odpovídajícímu šedesátinásobku standardní doby studia
studijního programu vyjádřené v letech.
Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 může též stanovit počet kreditů nutný pro
konání jiné než poslední části státní zkoušky a dále může stanovit pořadí,
v jakém lze části státní zkoušky skládat.
8. Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání
jednotlivých částí státní zkoušky v daném studijním programu spolu s minimálním
počtem kreditů z povinně volitelných předmětů nesmí činit více než devadesát procent
hodnoty uvedené v odstavci 7 písm. b); v případech hodných zvláštního zřetele může
vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 tuto hranici stanovit odlišně, ne však více
než devadesát pět procent.
9. Řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky nebo její části stanoví děkan.
Každý tento termín se nejméně měsíc předem zveřejní na úřední desce.
10. Státní zkoušku nebo její část má student právo absolvovat ve lhůtě dvou let. Lhůta
začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy splnil
předpoklady pro to, aby mohl konat státní zkoušku nebo její část. Jestliže student státní
zkoušku nebo její část v této lhůtě neabsolvuje, posuzuje se tato skutečnost tak, že
nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b); splnění předpokladů pro konání státní
zkoušky nebo její části fakulta studentovi oznámí.
11. V případě, že žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo
klasifikována známkou "dobře", výsledná klasifikace je "výborně", prospěchový
průměr za celé studium je nejvýše 1,5 a v průběhu studia byly splněny i případné další
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podmínky vnitřním předpisem fakulty podle čl. 19 odst. 1, student absolvuje
s vyznamenáním.
Část III.
Studium v doktorském studijním programu
Čl. 8
Studijní plán
1. Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada
ustanovená podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách a čl. 23 odst. 5 a 6 statutu.
2. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele
a zpravidla za účasti konzultanta. Školitele a konzultanta pro daného studenta
na návrh oborové rady jmenuje a odvolává děkan.
3. Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu
hodnocení, které schvaluje oborová rada. Závěrem hodnocení je konstatování, že
student
a) plní individuální studijní plán,
b) bez závažných důvodů neplní některé části individuálního studijního plánu,
c) nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu; tato skutečnost se posuzuje tak,
že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b).
Bližší zásady hodnocení může stanovit opatření děkana, ke kterému se vyjadřuje
akademický senát fakulty.
4. Podle odstavce 3 písm. a) je hodnocen i student, který z důvodů hodných zvláštního
zřetele individuální studijní plán splnil neúplně.
Čl. 9
Průběh, formy kontroly a přerušení studia
1. Maximální doba studia v doktorském studijním programu je osm let, prezenční
formou studia je možné studovat po dobu odpovídající délce standardní doby studia
studijního programu. Studentovi doktorského studijního programu se standardní dobou
studia tři roky, který byl v aktuálním a předchozím hodnocení hodnocen podle čl. 8
odst. 3 písm.
a), může děkan povolit studium v prezenční formě i po vyčerpání tří let, nejdéle však
na dobu jednoho roku; příslušná písemná žádost musí být odůvodněna, doporučena
školitelem a schválena oborovou radou. Neukončí-li student řádně studium během
maximální doby studia, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl.
12 odst. 1 písm. b).
2. Podá-li student písemnou žádost o přestup z jedné formy studia do jiné formy studia
téhož studijního programu, ve které je studijní program též uskutečňován, děkan této
žádosti vyhoví; tímto není dotčeno ustanovení odstavce 1. Podrobnosti může stanovit
opatření děkana podle čl. 8 odst. 3.
3. Pokud student písemně požádá o přerušení studia a nebylo-li se studentem zahájeno
disciplinární řízení, děkan této žádosti vyhoví; takto lze studium přerušit nejméně na
dobu jednoho semestru; ustanovení odstavce 4 tímto není dotčeno.
4. Nejdelší celková doba přerušení studia je pět let.
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5. Student doktorského studijního programu může konat zkoušku ze zapsaného
předmětu nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín. Výsledky zkoušky
jsou klasifikovány "prospěl/a" - "neprospěl/a ".
6. Nestanoví-li odstavce 1 až 5 jinak, platí pro průběh, formy kontroly a přerušení
studia v doktorském studijním programu část II. tohoto řádu.
Čl. 10
Disertační práce, státní doktorská zkouška
1. Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška se klasifikuje "prospěl/a" "neprospěl/a" a lze je opakovat jen jednou.
2. Předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku jmenuje děkan fakulty též
po projednání v oborové radě, členem komise je zpravidla školitel, alespoň jeden člen
komise není členem akademické obce fakulty, jinak pro konání státní doktorské
zkoušky platí ustanovení čl. 7 s výjimkou odst. 7, 8, 10 a 11 a s tím, že se tato zkouška
skládá z jedné části.
3. Pro jmenování předsedy a členů komise pro obhajobu disertační práce platí
ustanovení odstavce 2 obdobně. Komise ustanoví dva oponenty, kteří vypracují
posudek předložené disertační práce. Pokud komise stanovila klasifikaci
"neprospěl/a", určí, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby
je možné nejdříve za šest měsíců. Obhajoba disertační práce je veřejná. Pro to, aby
student mohl konat obhajobu disertační práce, platí obdobně ustanovení čl. 7 odst. 6.
Část IV.
Ukončení studia
Čl. 11
Řádné ukončení studia
1. Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu.
Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška nebo její poslední
část, nebo den, kdy byla vykonána státní doktorská zkouška, pokud již byla obhájena
disertační práce, nebo kdy byla obhájena disertační práce, pokud již byla vykonána
státní doktorská zkouška; pořadí je stanoveno ve studijním programu.
2. Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je
vysokoškolský diplom, který absolventům s uvedením studijního programu, popř.
studijního oboru, vydá při promoci univerzita a dodatek k diplomu.. Nedostaví-li se
absolvent k promoci, vydá mu univerzita tyto doklady způsobem stanoveným
rektorem. Podoba a údaje obsažené ve vysokoškolském diplomu a v dodatku k
diplomu jsou stanoveny opatřením rektora.
3. Absolventům studia v bakalářských studijních programech na univerzitě se uděluje
akademický titul "bakalář" (ve zkratce "Bc." uváděné před jménem).
4. Absolventům studia v magisterských studijních programech na univerzitě se udělují
tyto akademické tituly:
a) v oblasti lékařství "doktor medicíny" (ve zkratce "MUDr." uváděné před jménem),
b) v oblasti zubního lékařství "zubní lékař" (ve zkratce "MDDr." uváděné před
jménem),
c) v ostatních oblastech "magistr" (ve zkratce "Mgr." uváděné před jménem).
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5. Absolventům studia v doktorských studijních programech na univerzitě se udělují
tyto akademické tituly:
a) v oblasti teologie "doktor teologie" (ve zkratce "Th.D." uváděné za jménem),
b) v ostatních oblastech "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).
Čl. 12
Jiné ukončení studia
1. Studium se dále ukončuje
a) zanecháním studia; dnem ukončení studia je den, kdy bylo fakultě, kde je student
zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia,
b) nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu (čl. 19 odst. 1); dnem
ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci,
c) odnětím akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, kdy uplynula
lhůta stanovená v rozhodnutí ministerstva,
d) zánikem akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, ke kterému
univerzita oznámila zrušení studijního programu,
e) vyloučením ze studia podle disciplinárního řádu; dnem ukončení studia je den, kdy
rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci.
2. V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) a d) je povinností univerzity zajistit
studentovi možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního
programu na téže nebo jiné vysoké škole.
3. Studentovi, který studium ukončil z důvodů uvedených v odstavci 1, vydá děkan na
jeho žádost výpis o splněných studijních povinnostech, kde se současně uvede, jak
dlouho student studoval, a že student studium řádně neukončil.
Část V.
Práva a povinnosti studentů, řízení v prvním stupni
Čl. 13
Práva a povinnosti studentů
1. Práva a povinnosti studentů stanoví § 62 a 63 zákona o vysokých školách, statut
a další vnitřní předpisy univerzity.
2. V mezích předpisů uvedených v odstavci 1 může další práva a povinnosti studentů,
kteří jsou na fakultě zapsáni 1), stanovit vnitřní předpis fakulty. 1) § 51 odst. 2 zákona
o vysokých školách.
Čl. 14
Příslušnost fakulty
Řízení ve věci práv a povinností studenta (dále jen "řízení") probíhá v prvním stupni
na fakultě, na které je student zapsán1).
Čl. 15
Zahájení řízení, rozhodnutí děkana
1. Řízení o přerušení studia zahajované z vlastního podnětu děkana (čl. 5 odst. 2
a 3), řízení ve věci vyloučení ze studia podle § 67 zákona o vysokých školách
a řízení ve věci předepsání rozdílových zkoušek podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona
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o vysokých školách je zahájeno dnem, kdy bylo studentu doručeno oznámení o
zahájení příslušného řízení.
2. Řízení o nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle
studijního a zkušebního řádu (čl. 12 odst. 1 písm. b) ) podle § 68 odst. 3 písm. g)
zákona o vysokých školách je zahájeno až dnem vydání rozhodnutí; toto rozhodnutí se
vydává bez zbytečného odkladu poté, co nastal případ uvedený
v čl. 12 odst. 1 písm. b).
3. Řízení ve věcech, které nejsou uvedeny v odstavci 1 a 2, se zahajuje dnem, kdy
student písemně podal příslušnou žádost na studijním oddělení fakulty. Tato žádost
musí obsahovat údaje, které jsou potřebné pro vydání rozhodnutí.
4. V případě potřeby vyzve děkan studenta, aby žádost doplnil nebo podal potřebná
vysvětlení. K těmto úkonům stanoví přiměřenou lhůtu.
5. Rozhodnutí vydá děkan ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení; do této lhůty se
nezapočítává doba, kdy běžela lhůta podle odstavce 4. Rozhodnutí podle § 68
odst. 3 zákona o vysokých školách musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat
výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.
6. Nejde-li o rozhodnutí podle druhé věty odstavce 5, obdrží student informaci
o vyřízení žádosti v úředních hodinách na studijním oddělení; sdělení této informace
se vyznačí do dokumentace vedené o studentovi fakultou.
Část VI.
Přezkumné řízení a opatření děkana
Čl. 16
Přezkumné řízení
1. Student sám, nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému udělil písemnou plnou
moc, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana podle čl. 15 odst. 5
druhé věty požádat o přezkoumání rozhodnutí; žádost o přezkoumání (dále jen
"žádost") se podává děkanovi. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo
rozhodnutí děkana studentu doručeno.
2. Rektor může prominout zmeškání lhůty k podání žádosti, k němuž došlo ze
závažných důvodů, pokud jej o to student prostřednictvím děkana písemně požádá
nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí původní lhůty, v jejímž rámci měla být žádost
podána.
3. Děkan může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit.
4. Nerozhodne-li děkan podle odstavce 3, předá žádost spolu se spisovým materiálem
včetně všech potřebných podkladů neodkladně rektorovi.
5. Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně nebo byla podána
neoprávněnou osobou. Rektor jinak změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno
v rozporu se zákonem o vysokých školách nebo vnitřním předpisem univerzity, jinak
žádost zamítne a původní rozhodnutí děkana potvrdí.
6. Rozhodnutí rektora musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok,
odůvodnění a poučení o tom, že je konečné.
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7. Zruší-li rektor rozhodnutí děkana, může podle okolností vrátit věc děkanovi
k novému projednání. Právním názorem rektora je děkan vázán; toto platí i opatřeních
podle čl. 17.
Čl. 17
Opatření děkana
Děkan v návaznosti na rozhodnutí rektora přijme taková opatření, aby byla odstraněna
nebo alespoň zmírněna újma, která studentovi vznikla vadným rozhodnutím.
Část VII.
Doplňující, společná a závěrečná ustanovení
Čl. 18
Doplňující ustanovení
1. Ustanovení části V. a VI. tohoto řádu se nevztahují na rozhodování podle § 68 odst.
3 písm. a), e), f) a h) zákona o vysokých školách.
2. Rozhodnutí děkana podle čl. 15 odst. 5 druhé věty a rektora podle čl. 16 odst. 6
a oznámení podle čl. 15 odst. 1 se doručují do vlastních rukou podle čl. 35 statutu,
u rozhodnutí děkana podle § 68 odst. 3 písm. g) a i) je však náhradní doručení
(čl. 35 odst. 4 statutu) vyloučeno.
3. Rozhodnutí děkana a rektora podle části V. a VI. se vyznačují do dokumentace,
vedené o studentovi fakultou.
4. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem poté, kdy marně uplyne lhůta pro podání
žádosti o přezkoumání, nebo dnem poté, kdy se student písemně vzdal práva podat
tuto žádost, anebo dnem poté, kdy bylo doručeno rozhodnutí rektora.
Čl. 18a
Zveřejňování závěrečných prací
1. Bakalářská, diplomová a disertační práce (dále jen „závěrečná práce“) podaná
k obhajobě se zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti nejméně pět pracovních dní
před konáním obhajoby, a to v místě určeném opatřením děkana fakulty, na které se
obhajoba koná; v tomto opatření se rovněž stanoví doba, po kterou je závěrečná práce
zpřístupněna a případné další organizačně administrativní náležitosti.
2. V opatření děkana podle odstavce 1 se rovněž stanoví kalkulace nákladů na
pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin a způsob jejich pořizování
v případě, že závěrečná práce nebo její část nemá písemnou podobu.
3. Osoba, která nahlíží do závěrečné práce, musí být poučena o tom,
že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za
studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. Fakulta může
požadovat písemné prohlášení o tom, že osoba, která nahlíží, si je těchto omezení
vědoma.
4. Opatření děkana podle odstavce 1 se zveřejňuje na úřední desce fakulty. Na úřední
desce fakulty se též zveřejňují jména studentů, kteří práci k obhajobě předložili, názvy
závěrečných prací a termíny konání obhajob.
5. Zveřejňování závěrečných prací, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků
oponentů a výsledků obhajoby se uskutečňuje prostřednictvím věcné nebo
elektronické databáze.
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6. Organizačně administrativní náležitosti nahlížení prostřednictvím věcné databáze
stanoví opatření děkana, které se zveřejňuje na úřední desce fakulty a na jehož obsah
se přiměřeně vztahují ustanovení odstavců 1 a 3. Tímto způsobem se závěrečné práce
a údaje podle odstavce 5 zpřístupňují nejpozději dvacet jeden den po konání obhajoby
s tím, že musí být zpřístupněny nejméně po dobu, kdy nejsou zpřístupněny
prostřednictvím elektronické databáze.
7. Podrobnosti o zpřístupnění prostřednictvím elektronické databáze se stanoví
opatřením rektora podle čl. 17 odst. 4 statutu.
8. Závěrečnou práci určenou k obhajobě student odevzdá i v elektronické podobě ve
lhůtě stanovené děkanem, nevylučuje-li to její povaha.
9. Nejde-li o bakalářskou práci, musí závěrečná práce obsahovat abstrakt. V takovém
případě student ve lhůtě a způsobem podle odstavce 8 též zvlášť odevzdá abstrakt
závěrečné práce v českém a anglickém jazyce, nebo v jazyce,
ve kterém je uskutečňován studijní program, ve kterém je student zapsán; tento
abstrakt musí být obsahově shodný s abstraktem uvedeným v závěrečné práci.
Čl. 19
Společná a závěrečná ustanovení
1. Vnitřním předpisem fakulty, kterým se stanoví požadavky studijního programu podle čl. 4
odst. 5, čl. 4 odst. 10 až 12, čl. 4 odst. 14, čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 7, čl. 6 odst. 10,
čl. 6 odst. 15, čl. 7 odst. 7 a 8 a čl. 7 odst. 11 se rozumí vnitřní předpis podle § 33 odst. 2 písm.
e) zákona o vysokých školách, zpravidla nazvaný „Pravidla pro organizaci studia na fakultě “.
2. Požadavky studijního programu uvedené v odstavci 1 jsou po řadě upraveny v části prvé
vnitřního předpisu fakulty podle odstavce 1, a to pro všechny studijní programy akreditované na
fakultě, nebo pro každý studijní program zvlášť. V části druhé vnitřního předpisu fakulty podle
odstavce 1 mohou být upraveny podrobnosti o organizaci studia na dané fakultě, které
a) nejsou upraveny tímto studijním a zkušebním řádem univerzity,
b) nejsou vyhrazené části první tohoto vnitřního předpisu fakulty,
c) nezakládají povinnosti studentů v oblasti studia.
V části druhé nebo samostatně v části třetí tohoto vnitřního předpisu fakulty anebo v opatření
děkana
fakulty
mohou
být
upraveny
podrobnosti
o
organizaci
studia
v doktorských studijních programech na dané fakultě; omezení podle předchozí věty platí
obdobně.
3. Nemá-li fakulta vnitřní předpis podle odstavce 1, stanoví do doby, než takový předpis nabude
účinnosti, požadavky studijního programu podle odstavce 1 opatření rektora vydané na návrh
děkana fakulty, je-li rektorovi takový návrh předložen.
4. Nevyplývá-li z čl. 26 statutu něco jiného, vztahuje se tento řád také na studenty, kteří jsou
cizinci.
5. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 22. ledna 1999*).
6. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace ministerstvem2).
7. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 1999/2000.
*) Změny provedené v rámci registrace byly akademickým senátem univerzity schváleny dne
16. dubna 1999.
Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v.r. Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v.r.
předseda akademického senátu rektor
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Vybraná ustanovení změn
Čl. 2 Změny Studijního a zkušebního řádu ze dne 14. března 2005 (třetí změna) Přechodná ustanovení
1. Fakulty předloží návrhy věcně odpovídajících změn studijních a zkušebních řádů do 30. června 2005, popřípadě do dvou
týdnů ode dne schválení podle § 33 odst. 4 zákona o vysokých školách tak, aby studijní a zkušební řády fakult byly uvedeny
v soulad s platnými vnitřními předpisy univerzity.
2. V návrzích podle odstavce 1 může být přechodným ustanovením omezena nebo vyloučena účinnost předkládané změny
studijního a zkušebního řádu fakulty vůči těm stávajícím studentům, u nichž by jinak došlo ke změně dosavadních
podmínek studia spočívající v neúměrném navýšení studijních povinností, nebo vůči všem stávajícím studentům kromě
těch, kteří se pro akademický rok 2006/2007 budou zapisovat do prvního úseku studia.
3. Stanoví-li tak platná akreditace studijního programu a jde-li o případ hodný zvláštního zřetele, může být ve studijním a
zkušebním řádu fakulty stanoveno, že formou kontroly studia je též postupová zkouška; v takovém případě studijní a
zkušební řád fakulty stanoví podrobnosti o této zkoušce včetně podmínek, za kterých ji student může skládat. Účinnost
tohoto ustanovení studijního a zkušebního řádu fakulty však musí být omezena nejdéle na dobu platnosti akreditace.
4. S výjimkou případů podle odstavce 2 nebo odstavce 3 se ode dne účinnosti čl. 1 této změny Studijního a zkušebního řádu
Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) podle stávajícího studijního a zkušebního řádu fakulty nepostupuje. 2) § 36
zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 26. 4. 1999.
Čl. 2 Změny Studijního a zkušebního řádu ze dne 28. dubna 2006 (čtvrtá změna)
Zvláštní ustanovení
Přechodná ustanovení Změny Studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 14. března 2005 se zrušují.
Čl. 3 Změny Studijního a zkušebního řádu ze dne 28. dubna 2006 (čtvrtá změna)
Přechodná ustanovení
1. Orgány fakult předloží návrhy vnitřního předpisu podle čl. 19 odst. 1 studijního a zkušebního řádu do univerzity 25.
května 2006.
2. U vybraných stávajících studentů, vždy však u všech, nebo žádného studenta studujícího v daném úseku studia daného
studijního programu, může fakulta stanovit, že jejich práva a povinnosti v oblasti studia, popřípadě též organizaci jejich
studia, upravují dosavadní předpisy. Ustanovení čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 18a studijního
a zkušebního řádu univerzity se však vztahují i na tyto studenty.
3. Stanoví-li tak platná akreditace studijního programu a jde-li o případ hodný zvláštního zřetele, může být ve vnitřním
předpise fakulty podle čl. 19 odst. 1 též stanoveno, že formou kontroly studia je též postupová zkouška; v takovém případě
se zde též stanoví podrobnosti o této zkoušce včetně podmínek, za kterých ji student může skládat. Účinnost tohoto
ustanovení však musí být omezena nejdéle na dobu platnosti akreditace.
4. S výjimkou případu podle odstavce 2 se ode dne účinnosti této změny studijního a zkušebního řádu univerzity podle
stávajícího studijního a zkušebního řádu fakulty, popřípadě podle vnitřního předpisu fakulty, který upravuje obdobné otázky
pro oblast studia v doktorských studijních programech, nepostupuje.
*****
Změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem
Univerzity Karlovy v Praze dne 28. června 2000. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 21. července 2000 a účinnosti nabyla pět dní po nabytí platnosti. Změna
Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla
schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 19. ledna 2001, změny provedené v rámci registrace byly
schváleny dne 23. března 2001. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, registrována byla dne 19. června 2001 a účinnosti nabyla pět dní po nabytí platnosti.
Změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (třetí změna) byla schválenaAkademickým senátem
Univerzity Karlovy v Praze dne 25. února 2005. Tato změna nabylaplatnosti dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, registrována byladne 14. března 2005 a účinnosti nabývá prvním dnem akademického roku
2006/2007,s výjimkou přechodných ustanovení (viz Vybraná ustanovení změn), která nabyly účinnostipět dní po nabytí
platnosti.
Změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (čtvrtá změna) bylaschválena Akademickým senátem
Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. Tatozměna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,registrována byla dne 28. dubna 2006 a účinnosti nabývá prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po dni, kdy nabyla platnosti, s výjimkou čl. 1 bodů 2 až 8, 12 až 16 a 18 až 20 této změny, které nabývají
účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007.
Za správnost IV. úplného znění:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. RNDr. Tomáš Jelínek, předseda Legislativní komise AS UK kancléř UK
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Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě
Akademický senát Katolické teologické fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. e) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
usnesl na těchto Pravidel pro organizaci studia na Katolické teologické fakulty,
jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě (dále jen
„předpis“) stanoví podle čl. 19 odst. 1, odst. 2 a souvisejících ustanovení Studijního a
zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) požadavky
studijních programů uskutečňovaných na Katolické teologické fakultě (dále jen
„fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě.
Část I
Požadavky bakalářského a magisterského studijního programu
Podle Studijního a zkušebního řádu univerzity
Čl. 2
Úseky studijních programů
(K čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Úsekem studia je ročník.
Čl. 3
Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia
(K čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Pro účely průběžné kontroly studia se započítávají všechny kredity získané
absolvováním předmětů v daném úseku studia, včetně předmětů volitelných.
Čl. 4
Minimální počty kreditů
(K čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity)
1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku prezenční formy studia
v bakalářských studijních programech jsou:
a)
30 kreditů pro zápis do druhého úseku studia,
b)
60 kreditů pro zápis do třetího úseku studia,
c)
90 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia,
d) 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia,
e) 180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia .
41

Studijní předpisy

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku prezenční formy studia
v navazujících magisterských studijních programech jsou:
a) 20 kreditů pro zápis do druhého úseku studia
b) 40 kreditů pro zápis do třetího úseku studia
c) 80 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia
d) 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia
Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku prezenční formy studia
magisterského oboru Katolická teologie jsou:
a) 30 kreditů pro zápis do druhého úseku studia,
b) 60 kreditů pro zápis do třetího úseku studia,
c) 90 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia,
d) 160 kreditů pro zápis do pátého úseku studia,
e) 240 kreditů pro zápis do šestého úseku studia,
f)
300 kreditů pro zápis do sedmého úseku studia.
g) 300 kreditů pro zápis do osmého úseku studia
h) 300 kreditů pro zápis do devátého úseku studia
i)
300 kreditů pro zápis do desátého úseku studia
Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku kombinované formy
studia v bakalářských studijních programech jsou:
a) 20 kreditů pro zápis do druhého úseku studia,
b) 50 kreditů pro zápis do třetího úseku studia,
c) 80 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia,
d) 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia,
e) 180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia .
f)
180 kreditů pro zápis do sedmého úseku studia
Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku kombinované formy
studia v navazujících magisterských studijních programech jsou:
a) 20 kreditů pro zápis do druhého úseku studia
b) 40 kreditů pro zápis do třetího úseku studia
c) 80 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia
d) 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia
Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního
počtu kreditů není nijak omezen.
Ve zcela výjimečných případech (zejména z důvodů zdravotních, např. kvůli
vážnému úrazu, vážné nemoci apod.) může děkan na základě řádně doložené
písemné žádosti snížit počet minimálních kreditů.
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Čl. 5
Individuální studijní plán
(K čl. 4 odst. 12 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Na základě žádosti studenta může děkan v odůvodněných případech povolit
absolvování jednoho úseku studia, a to i probíhajícího, podle individuálního studijního
plánu. Zároveň stanoví i jeho průběh a podmínky, jakož i lhůty pro splnění studijních
povinností a minimální počet kreditů, které musí získat po dobu jeho platnosti.
Důvodem pro individuální studijní plán je zejména studium v zahraničí, závažné
zdravotní důvody či jiné závažné důvody hodné zvláštního zřetele. Tento postup lze
během studia uplatnit nejvýše dvakrát.
Čl. 6
Formy studia, přestupy
(K čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož nebo obdobného
studijního programu je možný na základě odůvodněné žádosti po splnění studijních
povinností v daném úseku studia.
Čl. 7
Změna studijního plánu během přerušení studia
(K čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního
plánu, podle kterého student studoval, stanoví děkan.
Čl. 8
Právo na zápis předmětu
(K čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno
a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud
tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl.
6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li
o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním
programu,
b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu
univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného
předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním
plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je
dán opatřením děkana.
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Čl. 9
Opakovaný zápis předmětu
(K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity)
1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního
programu stanoven jako povinný nebo povinně volitelný, je možné pouze jednou.
2. Zápis povinného nebo povinně volitelného předmětu potřetí z velmi vážných
důvodů (např. sociálních nebo zdravotních) může v těchto výjimečných případech
povolit děkan. Žádost o výjimku je třeba řádně zdůvodnit a doložit.
3. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní
program předmětem volitelným, je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu
uvedeno jinak.
Čl. 10
Kolokvium, zápočet a klauzurní práce
(K čl. 6 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Je-li kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce předpokladem pro konání zkoušky
z daného předmětu, musí být požadavky na jejich získání stanoveny písemně
nejpozději do konce druhého týdne příslušného semestru.
Čl. 11
Skládání částí státních závěrečných zkoušek
(K čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky (dále
jen „státní zkouška“) se nestanoví, s výjimkou státní závěrečné zkoušky navazujícího
magisterského oboru dějiny křesťanského umění (studijního programu Obecná teorie
a dějiny umění). Pro každou z obou částí této státní závěrečné zkoušky se požaduje
splnění všech povinností v rámci povinných předmětů a dosažených 120 kreditů.
Čl. 12
Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty
(K čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání
jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na
fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně
oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity
nestanoví.
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Čl. 13
Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním
(K čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním je řádné ukončení studia v době
nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok.
Část II
Organizace studia v bakalářském a magisterském studijním programu
Čl. 14
Další podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních
programech
Další podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních
programech upravuje opatření děkana.
Část III
Organizace studia v doktorském studijním programu
Čl. 15
Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech
Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje
opatření děkana.
Část IV.
Závěrečná ustanovení
Čl. 16
Závěrečná ustanovení
1.

Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 4. března
2008.Tento předpis nabývá platnosti dne schválení akademickým senátem
univerzity. * Tento předpis nabývá účinnosti pátým dnem po nabytí platnosti.

*

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis
dne 23.5.2008
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Opatření děkana k Pravidlům pro organizaci studia
Část I
Úvodní ustanovení
Toto opatření navazuje na Studijní a zkušební řád UK (část II. a III.) a Pravidla
pro organizaci studia na KTF UK a upřesňuje a doplňuje je pro potřeby KTF.
Část II
Organizace studia v bakalářském a magisterském studijním programu
Čl. 1
Studentský informační systém
Ke kontrole studijních výsledků, zapisování předmětů, komunikaci a uchovávání
základních identifikačních údajů studenta slouží Studentský informační systém (SIS),
který je jednotný pro celou Univerzitu Karlovu v Praze. K jeho dobrému
a spolehlivému fungování je nezbytné, aby:
1. studenti uváděli správné a aktuálně platné údaje při zápisu na KTF a aktualizovali
je při každé změně, a to tak, že změnu kontaktní adresy, telefonního čísla
a emailové adresy provedou sami elektronicky, změnu trvalé adresy, rodinného
stavu apod. nahlásí a doloží úředním dokladem na studijním odd. fakulty;
2. studenti sami kontrolovali, zda souhlasí zápis získané atestace v SIS a ve výkazu
o studiu;
3. vyučující zapisovali výsledky do SIS v nejbližším možném termínu od dne, kdy
student konal danou atestaci. Do SIS se zapisují výsledky všech pokusů o získání
příslušné atestace. Neúspěšný pokus o získání atestace se při zkoušce hodnotí
známkou 4.
Čl. 2
Pedagogický poradce
1.
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Pokud to vyžaduje organizace studia, jmenuje děkan některého z akademických
nebo vědeckých pracovníků fakulty pedagogickým poradcem pro jednotlivé
studijní programy, skupiny studentů nebo úseky studia. Pedagogický poradce
usnadňuje studentům orientaci ve studiu po stránce organizační a informační,
zejména tam, kde vznikají nejasnosti a komplikace (např. zajišťování exkurzí,
zapisování do seminářů, jazykových kursů apod.), a při zavádění nových oborů,
úprav a změn ve studijním plánu.
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2.

3.

Úkolem pedagogického poradce je zejména:
a) informovat studenty o podrobnostech příslušného studijního programu
a možnostech volby předmětů a poskytovat jim konzultace při přípravě
individuálního studijního plánu,
b) zodpovídat studentům dotazy ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UK,
k sylabům předmětů a podobně,
c) připravovat rozvrh a další podklady týkající se organizace studia (např.
přijímacího řízení, státních závěrečných zkoušek, studijních plánů a dalších
dokumentů pro rektorát i jiné instituce),
d) organizačně se podílet na zabezpečování zápisů studentů,
e) upozorňovat příslušného vedoucího katedry či proděkana na případné
problémy ve výuce a studijních záležitostech,
f)
vyžádá-li si to děkan, vyjadřovat se k žádostem studentů,
g) spolupracovat se studijním oddělením fakulty a s proděkanem pro studium.
Není-li jmenován pedagogický poradce, zabezpečuje v případě nutnosti tuto
činnost proděkan pro studium.
Čl. 3
Diplomová (magisterská) práce a její obhajoba

1.
2.

3.

4.

5.

Cílem diplomové práce (dále jen „práce“) je, aby student prokázal schopnost
samostatné vědecké práce v oblasti studijního programu, do nějž se zapsal.
Student zpracovává práci samostatně pod vedením vedoucího práce, který věnuje
pozornost zejména řešení otázek teoretické, metodické a formální povahy. Řídí se
pokyny o požadované úpravě práce, jež jsou zveřejněny na webových stránkách
fakulty.
Student volí téma své práce na základě individuální dohody s příslušným
pedagogem; může ji volit ze zveřejněné nabídky, pokud ji vyučující pro daný
akademický rok vypisují. Téma práce musí navazovat na obsah předmětů
vyučovaných na fakultě v rámci daného studijního programu, nemusí však přímo
souviset s žádnou částí státní závěrečné zkoušky. Má být voleno tak, aby je bylo
možno zpracovat v průběhu tří semestrů.
Práci zadává a vede zpravidla takový pedagog, který patří k akademickým
pracovníkům fakulty (dále jen „vedoucí práce“) a má dostatečné zkušenosti
ze své vlastní odborné a pedagogické práce. Výjimky povoluje vedoucí katedry.
Student si po dohodě s vedoucím práce vybere téma práce. Vedoucí práce
v součinnosti se studentem zadá práci do SIS, kde upřesní požadavky na obsah,
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metodiku práce a povinnou literaturu. Vedoucí práce v průběhu přípravy práce
dbá na dodržování těchto požadavků. Za den zadání diplomové práce se pokládá
den, kdy je elektronicky vyplněný formulář (SIS) potvrzen studijním oddělením.
Vedoucí kateder mohou rozhodnout, zda je pro zadání práce na jejich katedře
nutné i schválení vedoucího katedry. V tomto případě vedoucí práce předloží
vyplněný elektronický formulář v tištěné podobě vedoucímu katedry, který jej
v případě souhlasu podepíše a předá studijnímu oddělení. Studijní oddělení poté
potvrdí zadání práce v SIS. Práce musí být zadána minimálně dva semestry před
odevzdáním.
6. Student může ze závažných důvodů požádat děkana o změnu tématu nebo změnu
vedoucího práce nebo změnu tématu i vedoucího práce, a to nejvýše jednou.
7. Vedoucí práce může ze závažných důvodů požádat děkana o uvolnění z vedení
zadané práce. Jestliže děkan žádosti učitele vyhoví, stanoví po dohodě
s vedoucím katedry zároveň studentovi jiného vedoucího práce.
8. Vypracovanou práci odevzdá student v požadované úpravě studijnímu oddělení
ve stanoveném termínu, a to nejpozději pět týdnů před datem obhajoby.
Odevzdání práce studijnímu oddělení se společně s vyplněným formulářem
přihlášky považuje za přihlášku k obhajobě. Studijní odd. předá práce vedoucím
kateder, kteří po dohodě s vedoucími práce stanoví oponenty.
9. Vedoucí práce a oponent písemně posoudí práci a navrhnou klasifikaci. Své
posudky předloží studijnímu oddělení v takovém termínu, aby se s nimi student
i předseda komise mohli seznámit nejpozději pět pracovních dní před datem
obhajoby. Náležitosti zveřejnění práce jsou upraveny čl. 18a Studijního
a zkušebního řádu UK. Jsou-li oba posudky negativní, tj. práci k obhajobě
nedoporučují, student nemůže přistoupit k obhajobě své práce a musí vypracovat
práci novou na nově zadané téma, pokud posudky nedoporučují pouze její
dopracování. V případě dvou negativních posudků může pouze děkan vzhledem
k okolnostem udělit výjimku a připustit studenta k obhajobě.
10. V rámci obhajoby student krátce představí téma své práce a odpoví na námitky
a připomínky obsažené v posudcích. K obhajobě má být přizván kromě
vedoucího práce i oponent.
11. Komise stanoví klasifikaci za tuto část státní zkoušky podle stávajících předpisů;
přihlíží ke klasifikaci navržené vedoucím a oponentem práce, jakož i k průběhu
obhajoby.
12. Jestliže student práci neobhájí, rozhodne komise o tom, zda je možné práci
přepracovat, nebo zda si student musí zvolit nové téma.
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13. Vztah mezi bakalářskou a diplomovou prací v navazujících magisterských
oborech je definován v interním předpisu fakulty o úpravě práce. Při
zpracovávání stejného tématu nesmí být diplomová práce pouhým rozšířením
práce bakalářské, nýbrž musí přinášet kvalitativně nové výsledky, musí být
prokazatelně dalším krokem na vyšším stupni v bádání o předmětu ze strany
autora.
14. V případě, že budou v práci zjištěny závažné nedostatky v odkazech na zdroje,
z nichž student čerpal (nepřiznané citace z publikovaných i nepublikovaných či
internetových zdrojů), bude práce nejen odmítnuta, ale případ bude děkanem
předán disciplinární komisi fakulty, která podle závažnosti případu může
rozhodnout o vyloučení studenta ze studia.
Čl. 4
Bakalářská práce
1.
2.

3.

1.

Cílem bakalářské práce je, aby student prokázal schopnost definovat a řešit
základní teoretické i praktické otázky studijního programu, do nějž se zapsal.
Téma práce musí být voleno tak, aby ho bylo možno zpracovat v průběhu dvou
semestrů. Pro zadávání, formální náležitosti a odevzdání bakalářské práce platí
stejná pravidla jako pro práci diplomovou.
Pro zadávání, odevzdávání a hodnocení prací stejně jako pro obhajobu platí stejná
pravidla jako pro práci diplomovou.
Čl. 5
Státní závěrečné zkoušky
Ke státní závěrečné zkoušce nebo její části se student přihlašuje písemně
k datu zveřejněnému studijním oddělením.

Část III
Organizace studia v doktorském studijním programu
Čl. 6
Návaznost na magisterské studium
1.

2.

Doktorské studijní programy navazují na předchozí magisterské studium,
rozvíjejí schopnost samostatné vědecké práce na vysoké úrovni a prohlubují
znalosti.
Doktorský studijní program fakulta uskutečňuje vždy jak prezenční, tak
i kombinovanou formou studia. Úprava podmínek kombinovaného studia,
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tj. podíl prezenční a distanční formy, bude stanovena v rámci individuálního
studijního plánu.
Čl. 7
Oborová rada
1.

Oborová rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích
členů. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina
přítomných. Usnesení je zasíláno děkanovi, proděkanovi pro studium
a proděkanovi pro vědu a výzkum.
a) navrhuje děkanovi složení komise pro postupovou zkoušku,
b) navrhuje děkanovi složení komise pro státní doktorskou zkoušku
a obhajobu disertační práce,
c) stanovuje podmínky přijímacích zkoušek do doktorského studijního
programu.
Čl. 8
Studijní plán

1.

Uchazeč předkládá spolu s přihláškou také žádost o specializaci uvnitř daného
oboru. Žádost obsahuje také návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.
Individuální studijní plán stanoví zejména specializaci, téma a cíle studentova
výzkumu, objem a formy studia, způsob ověřování výsledků studia, jejich
časovou posloupnost a všechny další předepsané studijní povinnosti.
Individuální studijní plán nelze v průběhu daného úseku studia měnit bez
souhlasu oborové rady.
Čl. 9
Školitel a konzultant
Školitel zejména:
a) vede studenta při formulování tématu a cílů výzkumu,
b) sestavuje spolu se studentem individuální studijní plán pro celou standardní
dobu studia i jeho každoroční aktualizaci a předkládá ho oborové radě,
c) upřesňuje téma disertační práce a metodicky vede její zpracování,
d) sleduje odbornou přípravu studenta a průběh jeho vědecké práce,
e) navrhuje oborové radě pravidelné, nejdéle však roční hodnocení studenta,
f)
navrhuje oborové radě ustanovení konzultanta.
Konzultant pomáhá studentovi v určitém věcném nebo časovém úseku jeho
vědecké práce. Může dočasně nebo v rozsahu, který schvaluje oborová rada,
zastupovat školitele. Konzultantem může být pracovník jiného domácího nebo
zahraničního odborného pracoviště.

2.

3.

1.

2.
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3.

Průběh a kontrola studia se realizuje podle akreditačních spisů v jednotlivých
oborech.
Čl. 10
Ukončení studia

Požadavky ke státní doktorské zkoušce a odborné podmínky ke zpracování disertační
práce stanoví v souladu s platnými akreditacemi příslušených studijních programů
oborová rada. Klasifikace „prospěl/a“ je udělena právě tehdy, vysloví-li se takto
v neveřejném hlasování nadpoloviční většina členů komise pro státní doktorskou
zkoušku nebo členů komise pro obhajobu disertační práce.
Část IV
Závěrečná ustanovení
1.

Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování Části I tohoto opatření je Studijní
oddělení a za kontrolu dodržování Části II Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční
vztahy.
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BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM OBECNÁ TEORIE
A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY,
STUDIJNÍ OBOR DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ
Základní charakteristika
Bakalářský studijní obor Dějiny křesťanského umění (8109R001) je součástí
studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109). Standardní doba
studia je 3 roky, forma studia je prezenční. Studijní obor Dějiny křesťanského umění
je zaměřen na poznání dějin výtvarného umění (architektury, sochařství, malířství,
kresby, grafiky a uměleckého řemesla) se zvláštním zřetelem ke křesťanskému
sakrálnímu umění, a to v kontextu teologickém, historickém a kulturním. Vedle dějin
umění, zejména sakrálního, zahrnuje proto studium obory důležité pro poznání
duchovních zdrojů, z nichž křesťanské umění vyrůstalo. Program představuje
koncepční celek, vnitřně však tíhne k tomu, aby bylo studium doplněno
v rámci stejnojmenného programu a oboru magisterského, který fakulta zabezpečuje.
Absolvent získává zevrubné znalosti z dějin českého umění od počátků
až po současnost, se zvláštním zaměřením na umění sakrální, z dějin umění
evropského s týmž zaměřením (do r. 1800) a světového v 19. a 20. století; zná základy
pomocných věd historických, základy křesťanského učení a církevní dějiny; je
jazykově vybaven pro odbornou činnost. Je připraven zejména pro práci v institucích
zabývajících se výzkumem a ochranou kulturních památek.
Uplatnění získaného vzdělání
Vzdělání v oboru dějin křesťanského umění poskytuje intelektuální předpoklady
pro práci v institucích památkové péče, v muzeích a galeriích, v institucích
a privátních firmách zabývajících se archeologií středověku, obnovou a restaurováním
památek; v institucích a zařízeních církevních (biskupství, klášterů atp.), zejména
pokud jde o oblast ochrany, údržby a obnovy památek a sbírkových fondů;
v institucích státní správy, ve státních a veřejných institucích kulturního zaměření,
v publicistice.
Studijní povinnosti
Student si zapisuje ve shodě s harmonogramem akademického roku v době
předběžných zápisů povinné, povinně volitelné a volitelné předměty podle svého
výběru a specializace. Z volitelných předmětů budou zapsány pouze ty,
ve kterých bude v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů. Volitelné
předměty s menším počtem zapsaných nebudou v tomto akademickém roce otevřeny,
pokud děkan nestanoví jinak.
Jako volitelný předmět má student právo si zapsat jakýkoliv předmět vyučovaný
na Univerzitě Karlově v Praze.
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Minimálním počtem kreditů nutným pro zápis do druhého úseku studia je 30,
do třetího 60 a do čtvrtého 90. Úsekem studia je akademický rok.
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou rozdělenou na část ústní a obhajobu
bakalářské práce. Před poslední částí státní závěrečné zkoušky musí student
absolvovat všechny povinné předměty, povinně volitelné předměty dle předepsaných
skupin a volitelné předměty dle vlastního výběru; celkový počet kreditů musí
dosahovat minimálně 180.
Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce o rozsahu cca 40
normostran textu a z ústní komisionální zkoušky z dějin českého umění, z dějin
evropského umění a z metodologie dějin umění. Pořadí skládání částí státních
závěrečných zkoušek není předepsáno. Pro skládání některé z částí státní závěrečné
zkoušky je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů
podle jednotného studijního plánu. Student je povinen splnit danou část státní
závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část
státní zkoušky.
Doporučuje se studium latinského jazyka, protože usnadňuje postup do navazujícího
magisterského studia, jelikož součástí přijímacího řízení je zkouška z latinského
jazyka v rozsahu probrané látky. Studenti, kteří získají výše uvedený zápočet, jsou
od této části přijímací zkoušky osvobozeni.
Užívaná terminologie „ko/pre-rekvizity“ znamená:
• Korekvizita je označení předmětu, který musí být zapsán současně se zvoleným
předmětem nebo již úspěšně absolvován v minulosti. Zápočet nebo zkoušku
ze zvoleného předmětu je možno získat až po úspěšném absolvování korekvizity.
V tabulce je korekvizita vždy uváděna v závorce. Je-li předmět vyučován ve dvou
semestrech, má druhý semestr obvykle jako korekvizitu předmět prvního
semestru.
• Prerekvizita je označení předmětu, který musí být absolvován (tj. získán zápočet
nebo zkouška) před zapsáním zvoleného předmětu. Bez úspěšného absolvování
prerekvizity nelze zvolený předmět zapsat.
Jestliže předmět nemá žádnou prerekvizitu ani korekvizitu, je možno si jej zapisovat
bez omezení kdykoliv během studia (v termínech řádného zápisu).
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Jednotný studijní plán bakalářského studijního oboru
Dějiny křesťanského umění
Povinné předměty:
hod. kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

Základní předměty uměleckohistorické
KDKU001 Úvod do dějin umění
2
KDKU002 Proseminář dějin křesťanského umění 1
3
KDKU010 Proseminář dějin křesťanského umění 2
3
KDKU003 Základy křesťanské ikonografie 1
2
KDKU011 Základy křesťanské ikonografie 2
2
KDKU016 Metodologie a historiografie dějin umění 1 2
KDKU029 Metodologie a historiografie dějin umění 2 2
KDKU018 Přehledné dějiny středověkého umění 1
2
KDKU019 Přehledné dějiny středověkého umění 2
2
KDKU030 Přehledné dějiny středověkého umění zk KDKU020 Přehledné dějiny renesančního umění 1
2
KDKU021 Přehledné dějiny renesančního umění 2
2
KDKU031 Přehledné dějiny renesančního umění zk KDKU032 Přehledné dějiny barokního umění 1
2
KDKU033 Přehledné dějiny barokního umění 2
2
KDKU034 Přehledné dějiny barokního umění zk
KDKU035 Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1 2
KDKU036 Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2 2
KDKU037 Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 3 -

3
5
5
2
3
3
3
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1

Zk
Z
Z
Z
Zk
Zk
Zk
Z
Z
Zk
Z
Z
Zk
Z
Z
Zk
Z
Z
Zk

zs
zs
ls
zs
ls
zs
zs
zs
ls
z/l
zs
ls
z/l
zs
ls
z/l
zs
ls
z/l

Předměty uměleckohistorické
KDKU004 Počátky křesťanského umění
KDKU005 Středověké sochařství 1
KDKU012 Středověké sochařství 2
KDKU007 Gotická architektura 1
KDKU014 Gotická architektura 2
KDKU017 Úvod do církevního užitého umění
KDKU022 Evropské a české baroko 1
KDKU023 Evropské a české baroko 2

2
2
2
2
2
2
2
2

3
2
2
2
3
3
2
3

Zk
Z
Z
Z
Zk
Zk
Z
Zk

zs
zs
ls
zs
ls
zs
zs
ls

Praktické předměty uměleckohistorické
KDKU009 Studijní exkurze
KDKU028 Muzea, galerie a sbírky
KVAR001 Metodika bakalářské práce
KDKU056 Památková péče – historie a legislativa

2
2

4
2
4
2

Z ls
Z ls KDKU010
Z z/l
Z zs
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(KDKU002)
(KDKU003)
KDKU010
(KDKU016)
(KDKU018)
(KDKU019)
(KDKU020)
(KDKU021)
(KDKU032)
(KDKU033)
(KDKU035)
(KDKU036)

KDKU010
(KDKU005)
KDKU010
(KDKU007)
KDKU010
KDKU010
(KDKU022)
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hod. kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

Historie
KHIS009 Historický proseminář 1
KHIS010 Historický proseminář 2
KHIS003 Církevní a obecné dějiny světové 1
KHIS002 Církevní a obecné dějiny světové 2
KHIS004 Církevní a obecné dějiny české

2
2
4
4
4

3
3
5
5
5

Z
Z
Zk
Zk
Zk

zs
ls (KHIS009)
zs
ls
zs

Filosofické a teologické předměty
KSTE023 Úvod do křesťanství 1
KSTE031 Úvod do křesťanství 2
KBIB018 Úvod do Starého a Nového zákona 1
KBIB019 Úvod do Starého a Nového zákona 2
KLTG005 Liturgika

2
2
2
2
2

2
3
2
3
3

Z
Zk
Z
Zk
Zk

zs
ls (KSTE023)
zs
ls (KBIB018)
ls

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 126

Skupiny povinně volitelných předmětů:
skupina 1: Dějiny um. bc. - volitel. semináře 1
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 2: Dějiny um. bc. - volitel. semináře 2
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 3: Dějiny um. bc. - uměleckohist. cv.
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 4: Dějiny um. bc. - obecný jazyk 1
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 5: Dějiny um. bc. - obecný jazyk 2
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 6: Dějiny um. bc. - odborný jazyk 1
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 7: Dějiny um. bc. - odborný jazyk 2
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 8: Dějiny um. bc. - vedlejší jazyk 1
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 9: Dějiny um. bc. - vedlejší jazyk 2
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
Pozn.: Podrobný předpis o studiu cizích jazyků je zveřejněn na stránkách fakulty.
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Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám:
SZA: KSUB004 Dějiny českého umění, Dějiny evropského umění, Metodologie dějin
umění
Povinné předměty:
KDKU007, KDKU014, KDKU022, KDKU023, KDKU028, KHIS004, KDKU004,
KDKU005, KDKU012, KDKU017, KHIS003, KHIS002, KDKU018, KDKU019,
KDKU030, KDKU020, KDKU021, KDKU031, KDKU032, KDKU033, KDKU034,
KDKU035, KDKU036, KDKU037, KDKU001, KDKU002, KDKU010, KDKU003,
KDKU011, KDKU016, KDKU029, KDKU009, KHIS009, KHIS010, KDKU056,
Povinně volitelné předměty:
skupiny 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9
SZD: KBAK000 Bakalářská práce
Povinné předměty:
KSTE023, KSTE031, KBIB018, KBIB019, KLTG005, KVAR001
Povinně volitelné předměty:
skupina 1 a 2

Informace ke studiu latiny:
Studentům se doporučuje v rámci volitelných předmětů navštěvovat kurzy latinského
jazyka, neboť znalost latinského jazyka je nutnou podmínkou pro studium
v navazujícím magisterském programu. Studenti nastupující do magisterského studia
v roce 2009/2010 mají povinnou zkoušku z odborné latinské četby (historické nebo
kunsthistorické). Pro přípravu jsou vypisovány tyto předměty:
KJAZ105 Latinský jazyk 1 (morfologie) (T nebo H)
KJAZ106 Latinský jazyk 2 (morfologie) (T nebo H)
KJAZ107 Latinský jazyk 3 (syntax) (T nebo H)
KJAZ168 Latinský jazyk 4 (syntax) (H)

hod. kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

2
2
2
2

Z
Z
Z
Z

4
4
4
4

zs
ls (KJAZ105)
zs KJAZ106
ls (KJAZ107)

Předmět KJAZ168 je zajišťován a vypisován v rozvrhu jako předmět KJAZ108, ale
liší se od něho zakončením (nekončí zkouškou, pouze zápočtem).
Latinské kurzy H jsou primárně zaměřeny na historické texty, kurzy T na texty
teologické. Jsou koncipovány jako prostupné, tj. např. po předmětu KJAZ106T lze
pokračovat jak předmětem KJAZ107T, tak předmětem KJAZ107H. Studenti si mohou
zvolit kurz dle vlastního zájmu. Podrobněji viz anotace na webu.
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Doporučený studijní plán
v akademickém roce 2009/2010
1. ročník – zimní semestr
hod. kr.

KDKU001 Úvod do dějin umění
2
PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.
KDKU002 Proseminář dějin křesťanského umění 1
3
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D., PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.,
PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
KDKU003 Základy křesťanské ikonografie 1
2
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
KDKU004 Počátky křesťanského umění
2
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
KDKU018 Přehledné dějiny středověkého umění 1
2
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D., PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
KDKU020 Přehledné dějiny renesančního umění 1
2
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., Mgr. Magdalena Hamsíková
KDKU032 Přehledné dějiny barokního umění 1
2
Mgr. Marek Pučalík
KDKU035 Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1
2
Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.
KHIS009 Historický proseminář 1
2
Mgr. Stefan Scholz
KSTE023 Úvod do křesťanství 1
2
ThLic. David Bouma

exam.

3

Zk

5

Z

2

Z

3

Zk

2

Z

2

Z

2

Z

2

Z

3

Z

2

Z

ko/prerekvizity

doporučené povinně volitelné kurzy:
povinně volitelný obecný jazyk 1

2

4

Z

povinně volitelný vedlejší jazyk 1

2

4

Z
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1. ročník – letní semestr
hod. kr.

KDKU011 Základy křesťanské ikonografie 2
2
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
KDKU010 Proseminář dějin křesťanského umění 2
3
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D., PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.,
PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
KDKU019 Přehledné dějiny středověkého umění 2
2
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D., PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
KDKU030 Přehledné dějiny středověkého umění – zkouška Ph.Dr. Viktor Kubík, Ph.D., PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
KDKU021 Přehledné dějiny renesančního umění 2
2
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., Mgr. Magdalena Hamsíková
KDKU031 Přehledné dějiny renesančního umění – zkouška PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., Mgr. Magdalena Hamsíková
KDKU033 Přehledné dějiny barokního umění 2
2
Mgr. Marek Pučalík
KDKU034 Přehledné dějiny barokního umění – zkouška
Mgr. Marek Pučalík
KDKU036 Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2
2
Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.
KDKU037 Přehledné dějiny umění 19. a 20. století – zkouška Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.
KDKU009 Studijní exkurze
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
KHIS010 Historický proseminář 2
2
Mgr. Stefan Scholz
KSTE031 Úvod do křesťanství 2
2
ThLic. David Bouma

exam.

3

Zk

(KDKU003)

5

Z

(KDKU002)

2

Z

(KDKU018)

1

Zk

(KDKU019)

2

Z

(KDKU020)

1

Zk

(KDKU021)

2

Z

(KDKU032)

1

Zk

(KDKU033)

2

Z

(KDKU035)

1

Zk

(KDKU036)

4

Z

3

Z

(KHIS009)

3

Zk

(KSTE023)

doporučené povinně volitelné kurzy:
povinně volitelný obecný jazyk 2

2

4

Z

povinně volitelný vedlejší jazyk 2

2

4

Z
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2. ročník – zimní semestr
KDKU005 Středověké sochařství 1
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
KDKU007 Gotická architektura 1
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
KDKU016 Metodologie a historiografie dějin umění 1
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
KDKU017 Úvod do církevního užitého umění
Dr.Phil. Karel Otavský
KDKU022 Evropské a české baroko 1 (Benátské malířství
1. pol. 18. století a jeho vliv na Zaalpí)
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
KBIB018 Úvod do Starého a Nového zákona 1
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
KHIS002 Církevní a obecné dějiny světové 1
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
KLTG005 Liturgika (letos se neotevírá)
ThLic. Jan Kotas

hod. kr.

exam.

ko/prerekvizity

2

2

Z

KDKU010

2

2

Z

KDKU010

2

3

Zk

KDKU010

2

3

Zk

KDKU010

2

2

Z

KDKU010

2

2

Z

4

5

Zk

2

3

Zk

doporučené povinně volitelné kurzy:
povinně volitelný seminář 1

2

4

Z

povinně volitelné uměleckohistorické cvičení 1

2

2

Z

povinně volitelný odborný jazyk 1

2

4

Z
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2. ročník – letní semestr
hod. kr.

exam.

2

2

Z

(KDKU005)

2

3

Zk

(KDKU007)

2

3

Zk

(KDKU022)

2

2

Z

2

3

Zk

4

5

Zk

povinně volitelný seminář 2

2

4

Z

povinně volitelné uměleckohistorické cvičení 2

2

2

Z

povinně volitelný odborný jazyk 2

2

4

Z

KDKU012 Středověké sochařství 2
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
KDKU014 Gotická architektura 2
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
KDKU023 Evropské a české baroko 2 (Benátské malířství
1. pol. 18. století a jeho vliv na Zaalpí)
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
KDKU028 Muzea, galerie a sbírky
doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.
KBIB019 Úvod do Starého a Nového zákona 2
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
KHIS003 Církevní a obecné dějiny světové 2
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
doporučené povinně volitelné a volitelné kurzy:
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KDKU010

(KBIB018)
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3. ročník – zimní semestr
KDKU029 Metodologie a historiografie dějin umění 2
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
KDKU056 Památková péče – historie a legislativa
PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.
KHIS004 Církevní a obecné dějiny české
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
KVAR001 Metodika bakalářské práce *
vedoucí bakalářské práce

hod. kr.

exam. ko/prerekvizity

2

3

Zk

2

2

Z

4

5

Zk

-

4

Z

2

4

Z

(KDKU016)

doporučené povinně volitelné a volitelné kurzy:
povinně volitelný seminář 1

3. ročník – letní semestr
hod. kr.

exam.

2

Z

doporučené povinně volitelné a volitelné kurzy:
povinně volitelný seminář 2

4

* KVAR001 – zápočet do indexu zapisuje vedoucí bakalářské práce. Po jeho zapsání
do indexu se student co nejdříve (v úředních hodinách) dostaví na studijní odd., kde mu bude
na základě předloženého indexu zadán do elektronického informačního systému.
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Povinně volitelné předměty:
hod.

kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

skupina 1: Dějiny um. bc. - volitel. semináře 1
KDKU024 Seminář středověkého umění 1
2 4 Z
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D., PhDr. Aleš Mudra,Ph.D.,
PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
KDKU026 Seminář novověkého umění 1
2 4 Z
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., Mgr. Magdalena Hamsíková
KDKU038 Seminář umění 19. a 20. stol. 1
2
Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D
KDKU040 Výběrový seminář středověkého umění 1 2
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.,
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
KDKU050 Seminář renesančního umění 1
2
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

KDKU042 Restaurování uměleckých děl 1+2
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
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zs KDKU021
KDKU033

4

Z

zs (KDKU036)

4

Z

zs KDKU019

4

Z

zs KDKU021

skupina 2: Dějiny um. bc. - volitel. semináře 2
KDKU025 Seminář středověkého umění 2
2 4 Z
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D., PhDr. Aleš Mudra,
Ph.D., PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
KDKU027 Seminář novověkého umění 2
2 4 Z
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., Mgr. Magdalena Hamsíková
KDKU039 Seminář umění 19. a 20. stol. 2
2 4 Z
Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D
KDKU041 Výběrový seminář středověkého umění 2 2 4 Z
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.,
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
KDKU051 Seminář renesančního umění 2
2 4 Z
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
skupina 3: Dějiny um. bc. - uměleckohist. cv.
KDKU008 Interdisciplinární cvičení 1
Mgr. Stefan Scholz
KDKU015 Interdisciplinární cvičení 2
Mgr. Stefan Scholz

zs KDKU019

ls

(KDKU024)

ls

(KDKU026)

ls

(KDKU038)

ls

(KDKU040)

ls

(KDKU050)

2

2

Z

zs

2

2

Z

ls

hod.

kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

4

4

Z

ls

KDKU008

Dějiny křesťanského umění (Bc.)

skupina 4: Dějiny um. bc. - obecný jazyk 1
KJAZ133 Obecná angličtina 1
PhDr. Milan Buben
KJAZ129 Obecná němčina 1
skupina 5: Dějiny um. bc. - obecný jazyk 2
KJAZ134 Obecná angličtina 2
PhDr. Milan Buben
KJAZ130 Obecná němčina 2
skupina 6: Dějiny um. bc. - odborný jazyk 1
KJAZ156 Odborná angličtina (dějiny umění) 1
PhDr. Milan Buben
KJAZ137 Odborná němčina (dějiny umění) 1
PhDr. Helena Milcová
skupina 7: Dějiny um. bc. - odborný jazyk 2
KJAZ157 Odborná angličtina (dějiny umění) 2
PhDr. Milan Buben
KJAZ138 Odborná němčina (dějiny umění) 2
PhDr. Helena Milcová
skupina 8: Dějiny um. bc. - vedlejší jazyk 1
KJAZ131 Základy anglického jazyka 1
PhDr. Milan Buben
KJAZ127 Základy německého jazyka 1
skupina 9: Dějiny um. bc. - vedlejší jazyk 2
KJAZ132 Základy anglického jazyka 2
PhDr. Milan Buben
KJAZ128 Základy německého jazyka 2

2

4

Z

zs

2

4

Z

zs

2

4

Z

ls

(KJAZ133)

2

4

Z

ls

(KJAZ129)

2

4

Z

zs

2

4

Z

zs

2

4

Z

ls

(KJAZ156)

2

4

Z

ls

(KJAZ137)

2

4

Z

zs

2

4

Z

zs

2

4

Z

ls

(KJAZ131)

2

4

Z

ls

(KJAZ127)
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Doporučené volitelné předměty:
hod.

kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

3

Z

zs

2

Z

zs

2

Z

ls

8

Zk ls

2

Z

2

4

Z zs

2

4

Z

ls

2

4

Z

zs KJAZ106

2

4

Z

ls

2

4

Z

zs

2

4

Zk ls

2

4

Z

2

4

Zk ls

uměleckohistorické předměty:
KBIB113 Biblický text a výtvarné dílo
2
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
KDKU057 Církevní a šlechtická titulatura
2
PhDr. Milan Buben
KDKU058 Základy heraldiky
2
PhDr. Milan Buben
KDKU106 Česká desková malba 14. století (pokrač.) 2
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
KDKU107 Vybrané kapitoly z církevního užitého
umění
2
Dr.Phil. Karel Otavský
latinský jazyk:
KJAZ105 Latinský jazyk 1 (T nebo H)*
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Milena
Přecechtělová, PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ106 Latinský jazyk 2 (T nebo H)*
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Milena
Přecechtělová, PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ107 Latinský jazyk 3 (T nebo H) *
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Milena
Přecechtělová, PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ168 Latinský jazyk 4 (H)
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Milena
Přecechtělová, PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ154 Latinská četba k dějinám umění 1
Petronila Čemus M.A.
KJAZ155 Latinská četba k dějinám umění 2
Petronila Čemus M.A.
KJAZ172 Latinská četba k historii 1
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ173 Latinská četba k historii 2
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.

*

Viz informace ke studiu latinského jazyka, str. 56
64

ls

zs

(KJAZ105)

(KJAZ107)

(KJAZ154)
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KJAZ162 Interaktivní překládání z latiny

2

4

Z

zs/ls

PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.

filozoficko-teologické předměty:
KFIL 123 Kant: Základy metafyziky mravů
prof. PhDr. Stanislav Sousedík

2

4 Z

zs

KFIL124 Hermeneutika jako filozofický problém 2
Mgr. David Svoboda
KHIS200 Život a doba papeže Pia XII. (1876-1958):
vrchol a konec jedné epochy
2
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
KHIS107 Inkvizice, index a cenzura. (neotvírá se)
K dějinám duchovní kontroly a represe
2
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
KHIS103 Středověké křesťanství 1
2
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
KHIS108 Středověké křesťanství 2
2
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
KHIS104 Diplomní seminář z novověkých
2
církevních dějin 1
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
KHIS109 Diplomní seminář z novověkých
církevních dějin 2
2
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
KFIL114 Filosofie umění 1
2
PhDr. Karel Šprunk
KFIL115 Filosofie umění 2
2
PhDr. Karel Šprunk
KVAR108 Duchovní proudy v české a světové
literatuře 19. – 20. století 1
2
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
KVAR109 Duchovní proudy v české a světové
literatuře 19. – 20. století 2
2
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.

4 Z

ls

4

Z

ls

4

Z

ls

4

Z

zs

4

Z

ls

4

Z

zs

4

Z

ls

2

Z

zs

2

Z

ls

2

Z

zs

2

Z

ls

Pozn. Seminář se bude konat na půdě FF UK

(KFIL114)

ostatní předměty:
KVAR118 Tělesná výchova (plavání)
2 2 Z z/l
doc. PhDr. Ing. Karel Kozel, CSc. (předmět lze zapsat opakovaně)
KVAR123 Duchovní hudba ve sborové praxi
2 2 Z z/l
Mgr. Bc. Terezie Minářová Výborná (předmět lze zapsat opakovaně)
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Nabídka dalších volitelných předmětů též v seznamu předmětů pro ostatní studijní obory.
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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM OBECNÁ
TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY,
STUDIJNÍ OBOR DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ
Základní charakteristika
Navazující magisterský studijní obor Dějiny křesťanského umění (8109T001)
je součástí studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109);
ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném
znění „navazuje“ na stejnojmenný bakalářský studijní program a obor
zabezpečovaný Ústavem dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze (B8109). Standardní doba studia je 2 roky, forma
studia je prezenční. Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké
a badatelské práci, k invenčnímu zpracovávání závažných problémů oboru dějin
výtvarného umění, se zvláštním zřetelem ke křesťanskému umění. Cílem je
rozvinout u studentů schopnost samostatným a tvůrčím způsobem přistupovat
k uměleckohistorickým problémům.
Vedle studia dějin umění se zvláštním zaměřením na díla umění křesťanského
zahrnuje studijní program obory důležité pro poznání duchovních zdrojů, z nichž
křesťanské umění vyrůstalo. Speciálním zaměřením uměleckohistorických oborů
a skladbou oborů pomocných se toto studium výrazně odlišuje od zaměření studia
dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Uplatnění získaného vzdělání
Absolvent magisterského studia dějin křesťanského umění bude mít důkladné
znalosti z dějin českého umění od počátků až po současnost se zvláštním
zaměřením na umění sakrální, z dějin umění evropského s týmž zaměřením
(do r. 1800) a světového v 19. a 20. století. Studium jej připravuje k samostatné
vědecké a badatelské práci, k invenčnímu zpracovávání závažných problémů oboru
a směřuje k jeho přípravě pro práci ve vědeckých institucích, institucích státní
správy, ve státních a veřejných institucích kulturního zaměření, v publicistice,
v oblasti péče o sakrální a jiné památky, pro pedagogické působení na středních
a vysokých školách. Cílem je nejen dovést studenta k důkladnému poznání dějin
umění v širokém kontextu, ale i k samostatnému a tvůrčímu přístupu
k uměleckohistorickým problémům.
Do studijního programu jsou zařazeny předměty připravující k výkonu zaměstnání
v oboru památkové péče, v muzeích, galeriích a v dalších kulturních institucích.
Jsou připravováni pro práci v institucích a zařízeních církevních, zejména pokud
jde o oblast ochrany, údržby a obnovy památek a sbírkových fondů, ať už jde
o biskupství, kláštery, vikariáty ad.
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Studijní povinnosti
Student si zapisuje ve shodě s harmonogramem akademického roku v době
předběžných zápisů povinné, povinně volitelné a volitelné předměty podle svého
výběru a specializace. Z volitelných předmětů budou zapsány pouze ty, ve kterých
bude v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů. Volitelné předměty
s menším počtem zapsaných nebudou v tomto akademickém roce otevřeny, pokud
děkan nestanoví jinak.
Jako volitelný předmět má student právo si zapsat jakýkoliv předmět vyučovaný
na Univerzitě Karlově v Praze.
Minimálním počtem kreditů nutným pro zápis do druhého úseku studia je 20,
do třetího 40. Úsekem studia je akademický rok.
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou rozdělenou na dvě části.
Před státní závěrečnou zkouškou musí student absolvovat všechny povinné
předměty, povinně volitelné předměty dle předepsaných skupin a volitelné
předměty dle vlastního výběru; celkový počet kreditů musí dosahovat minimálně
120.
Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce o rozsahu cca 80
normostran textu a z ústní komisionální zkoušky z dějin českého umění, z dějin
evropského umění a z metodologie dějin umění. Pořadí skládání částí státních
závěrečných zkoušek není předepsáno. Pro skládání některé z částí státní závěrečné
zkoušky je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů
podle jednotného studijního plánu. Student je povinen splnit danou část státní
závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto
část státní zkoušky.
Užívaná terminologie „ko/pre-rekvizity“ znamená:
• Korekvizita je označení předmětu, který musí být zapsán současně se
zvoleným předmětem nebo již úspěšně absolvován v minulosti. Zápočet nebo
zkoušku ze zvoleného předmětu je možno získat až po úspěšném absolvování
korekvizity.
V tabulce je korekvizita vždy uváděna v závorce. Je-li předmět vyučován
ve dvou semestrech, má druhý semestr obvykle jako korekvizitu předmět
prvního semestru.
• Prerekvizita je označení předmětu, který musí být absolvován (tj. získán
zápočet nebo zkouška) před zapsáním zvoleného předmětu. Bez úspěšného
absolvování prerekvizity nelze zvolený předmět zapsat.
Jestliže předmět nemá žádnou prerekvizitu ani korekvizitu, je možno si jej
zapisovat bez omezení kdykoliv během studia (v termínech řádného zápisu).
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Jednotný studijní plán navazujícího magisterského studijního
oboru Dějiny křesťanského umění
Povinné předměty:
Základní kurzy uměleckohistorické
KDKU044 Speciální otázky křesťanské ikonografie 1
KDKU045 Speciální otázky křesťanské ikonografie 2
KDKU046 Studijní exkurse I
KVAR008 Metodika diplomové práce

hod. kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

2
2
-

Z
Z
Z
Z

6
6
6
4

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 22

zs
ls
z/l
z/l KJAZ010
nebo KJAZ011
nebo KJAZ012
nebo KJAZ013

Skupiny povinně volitelných předmětů:
skupina 1: Dějiny um. mgr. - uměleckohistorické kurzy 1
Minimální počet kreditů ze skupiny: 12
skupina 2: Dějiny um. mgr. - uměleckohistorické kurzy 2
Minimální počet kreditů ze skupiny: 16
skupina 3: Dějiny um. mgr. - historické kurzy
Minimální počet kreditů ze skupiny: 12
skupina 4: Dějiny um. mgr. - specializované uměleckohistorické kurzy
Minimální počet kreditů ze skupiny: 8
skupina 5: Dějiny um. mgr. - diplomní a volitelné semináře 1
Minimální počet kreditů ze skupiny: 12
skupina 6: Dějiny um. mgr. - diplomní a volitelné semináře 2
Minimální počet kreditů ze skupiny: 12
skupina 7: Dějiny um. mgr. – zkouška z odborného jazyka
Minimální počet kreditů ze skupiny: 5
skupina 8: Dějin um. mgr. – zkouška z latinské četby
Minimální počet kreditů ze skupiny: 5
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Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám:
SZA: KSUM001 Dějiny českého umění, Dějiny evropského umění, Metodologie
dějin umění
Povinné předměty:
KDKU044, KDKU045, KDKU046, KVAR008
Povinně volitelné předměty:
skupiny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
SZD: KDIP000 Diplomová práce
Povinné předměty:
KDKU044, KDKU045, KDKU046, KVAR008
Povinně volitelné předměty:
skupiny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
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Doporučený studijní plán
v akademickém roce 2009/2010
1. ročník – zimní semestr
hod. kr.

exam.

2

6

Z

diplomní a volitelný seminář 1

2

6

Z

uměleckohistorický kurz 1

2

6

Z

historický kurz

2

6

Z

specializovaný uměleckohistorický kurz

2

8

Zk

zkouška z odborného jazyka

-

5

Zk

KDKU044 Speciální otázky křesťanské ikonografie 1
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
doporučené povinně volitelné kurzy:

1. ročník – letní semestr
hod. kr.

exam.

2

6

Z

KDKU046 Studijní exkurze I
- 6
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
KVAR008 Metodika diplomové práce *
- 4
vedoucí diplomové práce

Z

KDKU045 Speciální otázky křesťanské ikonografie 2
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Z

KJAZ010

nebo KJAZ011
nebo KJAZ012
nebo KJAZ013

doporučené povinně volitelné kurzy:
diplomní a volitelný seminář 2

2

6

Z

uměleckohistorický kurz 2

2

8

Zk

historické kurzy

2

6

Z

specializovaný uměleckohistorický kurz

2

8

Zk

5

Zk

zkouška z latinské četby

* KVAR008 – zápočet do indexu zapisuje vedoucí diplomové práce. Po jeho zapsání
do indexu se student co nejdříve (v úředních hodinách) dostaví na studijní odd., kde mu
bude na základě předloženého indexu zadán do elektronického informačního systému.
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2. ročník – zimní semestr
KDKU044 Speciální otázky křesťanské ikonografie 1
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

hod. kr.

exam.

2

Z

6

doporučené povinně volitelné kurzy:
diplomní a volitelný seminář 1

2

6

Z

uměleckohistorický kurz 1

2

6

Z

historický kurz

2

6

Z

specializovaný uměleckohistorický kurz

2

8

Zk

2. ročník – letní semestr
hod. kr.

exam.

2

6

Z

diplomní a volitelný seminář 2

2

6

Z

uměleckohistorický seminář 2

2

8

Zk

historický kurz

2

6

Z

specializovaný uměleckohistorický kurz

2

8

Zk

KDKU045 Speciální otázky křesťanské ikonografie 2
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
doporučené povinně volitelné kurzy:
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Povinně volitelné předměty:
hod.

kr.

skupina 1: Dějiny um. mgr. – uměleckohistorické kurzy 1
KDKU200 Výběrová přednáška: Historická kultura
a její vývoj 1
2 6
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
KDKU202 Sochařství baroka v Čechách 1
2 6
prof. PhDr. Mojmír Horyna
KDKU204 Výběrová přednáška: Umění 19.
a 20. století 1
2 6
Mgr. Eva Novotná
KDKU231 Architektura 19. a 20. století 1
2 6
Mgr. Eva Novotná (předmět lze zapsat opakovaně)
skupina 2: Dějiny um. mgr. – uměleckohistorické kurzy 2
KDKU201 Výběrová přednáška: Historická kultura
a její vývoj 2
2 8
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
KDKU203 Sochařství baroka v Čechách 2
2 8
prof. PhDr. Mojmír Horyna
KDKU205 Výběrová přednáška: Umění 19.
a 20. století 2
2 8
Mgr. Eva Novotná
KDKU232 Architektura 19. a 20. století 2
2 8
Mgr. Eva Novotná (předmět lze zapsat opakovaně)

exam. sem. ko/prerekvizity

Z

zs

Z

zs

Z

zs

Z

zs

Zk ls
Zk ls

Zk ls
Zk ls

skupina 3: Dějiny um. mgr. - historické kurzy
KDKU049 Pomocné vědy historické – středověk 2 2 6 Z
PhDr. Petr Kubín, Ph.D. (jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
KDKU048 Pomocné vědy historické – středověk 1 2 6 Z
Mgr. Stefan Scholz (jednou za 2 roky – letos se neotevírá)

KDKU053 Pomocné vědy historické – novověk 1
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
KDKU054 Pomocné vědy historické – novověk 2
Mgr. Stefan Scholz

zs
ls

hod.

kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

2

6

Z

zs

2

6

Z

ls
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skupina 4: Dějiny um. mgr. - specalizované uměleckohistorické semináře
KDKU233 Byzantské umění
2 8 Zk zs
PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
KDKU234 Obraz a kult (neotvírá se)
2 8 Zk ls
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
KDKU106 Česká desková malba 14. století (pokrač.) 2 8 Zk ls
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
skupina 5: Dějiny um. mgr. - diplomní a volitelné semináře 1
KDKU206 Výběrový seminář: Křesťanské umění
v době raného a vrcholného středověku 1
2 6
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.,
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
KDKU208 Seminář umění středověku 1
2 6
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.,
PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
KDKU210 Výběrový seminář: Křesťanské umění
v době renesance a baroka 1
2 6
prof. PhDr. Mojmír Horyna,
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
KDKU212 Seminář baroka 1
2 6
Mgr. Marek Pučalík
KDKU214 Výběrový seminář dějin umění 19.
a 20. století 1
2 6
Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.
KDKU216 Seminář umění 19. a 20. století 1
2 6
Mgr. Eva Novotná, Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.

Z

zs

Z

zs

Z

zs

Z

zs

Z

zs

Z

zs

skupina 6: Dějiny um. mgr. - diplomní a volitelné semináře 2
KDKU207 Výběrový seminář: Křesťanské umění
v době raného a vrcholného středověku 2
2 6 Z
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.,
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

ls
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KDKU209 Seminář umění středověku 2
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.,
PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
KDKU211 Výběrový seminář: Křesťanské umění
v době renesance a baroka 2
prof. PhDr. Mojmír Horyna,
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
KDKU213 Seminář baroka 2
Mgr. Marek Pučalík
PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
KDKU215 Výběrový seminář dějin umění
19. a 20. století 2
Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.
KDKU217 Seminář umění 19. a 20. století 2
Mgr. Eva Novotná, Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.

hod.

kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

2

6

Z

ls

2

6

Z

ls

2

6

Z

ls

2

6

Z

ls

2

6

Z

ls

skupina 7: Dějiny um. mgr. – zkouška z odborného jazyka
KJAZ010 Zkouška z anglického jazyka
- 5
PhDr. Milan Buben, Mlada Mikulicová, Ph.D.
KJAZ011 Zkouška z německého jazyka
- 5
PhDr. Helena Milcová
KJAZ012 Zkouška z francouzského jazyka
- 5
KJAZ013 Zkouška z italského jazyka
- 5
Prokop Brož, Th.D., doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.
skupina 8: Dějiny um. mgr. – zkouška z latinské četby
KJAZ176 Zkouška z latinské četby k historii
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ177 Zkouška z latinské četby k dějinám umění Petronila Čemus MA

Zk z/l
Zk z/l
Zk z/l
Zk z/l

5

Zk z/l

5

Zk z_l

Doporučené volitelné předměty:
uměleckohistorické:
KVAR003 Příprava diplomové práce
vedoucí diplomové práce
KDKU047 Studijní exkurze II (volitelná)
KDKU055 Studijní exkurze III (volitelná)

-

10 Z

z/l (KVAR008)

-

6
6

z/l
z/l

Z
Z
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KDKU235 Středoevropská renesance 1
Mgr. Magdalena Hamsíková
KDKU236 Středoevropská renesance 2
Mgr. Magdalena Hamsíková
KDKU218 Odborné kolokvium ze středověké
architektury
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
KDKU219 Odborné kolokvium ze středověkého
sochařství
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
KDKU220 Odborné kolokvium ze středověkého
malířství
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
KDKU221 Odborné kolokvium z barokní
architektury
prof. PhDr. Mojmír Horyna
KDKU222 Odborné kolokvium z barokního
sochařství
prof. PhDr. Mojmír Horyna
KDKU223 Odborné kolokvium z barokního
malířství
prof. PhDr. Mojmír Horyna
KDKU224 Odborné kolokvium z architektury
19. a 20. století
Mgr. Eva Novotná
KDKU225 Odborné kolokvium ze sochařství
19. a 20. století
Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.
KDKU226 Odborné kolokvium z malířství
19. a 20. století
Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.

hod.

kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

2

6

Z

2

8

Zk ls

-

6

Z

ls

(K#UM500)

-

6

Z

ls

(K#UM500)

-

6

Z

ls

(K#UM500)

-

6

Z

ls

(K#UM501)

-

6

Z

ls

(K#UM501)

-

6

Z

ls

(K#UM501)

-

6

Z

ls

(K#UM502)

-

6

Z

ls

(K#UM502)

-

6

Z

ls

(K#UM502)

zs

korekvizity – vysvětlení:
K#UM500 - Okruh středověk: jeden z KDKU206, KDKU207, KDKU208,
KDKU209
K#UM501 - Okruh baroko a renesance: jeden z KDKU210, KDKU211,
KDKU212, KDKU213
K#UM502 - Okruh 19. a 20. století: jeden z KDKU214, KDKU215, KDKU216,
KDKU217
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hod. kr. exam.

filozoficko-teologické:
KFIL 123 Kant: Základy metafyziky mravů
Prof. PhDr. Stanislav Sousedík

2

4 Z

sem.

ko/prerekvizity

zs

Pozn. Seminář se bude konat na půdě FF UK

KFIL124 Hermeneutika jako filozofický problém
2 4 Z ls
Mgr. David Svoboda
KHIS200 Život a doba papeže Pia XII. (1876-1958):
vrchol a konec jedné epochy
2 4 Z zs
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
KHIS107 Inkvizice, index a cenzura.
K dějinám duchovní kontroly a represe
2 4 Z zs
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
KHIS103 Středověké křesťanství 1
2 4 Z zs
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
KHIS108 Středověké křesťanství 2
2 4 Z ls
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
KHIS104 Diplomní seminář z novověkých
církevních dějin 1
2 4 Z zs
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
KHIS109 Diplomní seminář z novověkých
církevních dějin 2
2 4 Z ls
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
KSTE200 Dějiny křesťanských spiritualit 1
2 6 Z zs
ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
KSTE201 Dějiny křesťanských spiritualit 2
2 8 Zk ls (KSTE200)
ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
KSTE203 Spiritualita v kulturní tradici
křesťanského východu 1
2 6 Z zs
ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
KSTE204 Spiritualita v kulturní tradici
křesťanského východu 2
2 8 Zk ls (KSTE203)
ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
KVAR200 Evropská a česká literatura jako
zdroj inspirace uměleckých děl 1
2 4 Z zs
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
KVAR201 Evropská a česká literatura jako
zdroj inspirace uměleckých děl 2
2 6 Zk ls
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
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jazykové semináře:
KJAZ154 Latinská četba k dějinám umění 1
Petronila Čemus M.A.
KJAZ155 Latinská četba k dějinám umění 2
Petronila Čemus M.A.
KJAZ172 Latinská četba k historii 1
PhDr. Josef Šimandl Ph.D.
KJAZ173 Latinská četba k historii 2
PhDr. Josef Šimandl Ph.D.
KJAZ178 Vybrané kapitoly z latinských textů1
Petronila Čemus M.A.
KJAZ179 Vybrané kapitoly z latinských textů 2
Petronila Čemus M.A.
KJAZ180 Německá četba k dějinám umění 1
Petronila Čemus M.A.
KJAZ181 Německá četba k dějinám umění 2
Petronila Čemus M.A.

2

4

Z

2

4

(KJAZ108 nebo 168)
Z ls (KJAZ154)

zs

2

4

Z

zs

2

4

Z

ls

2

4

Z

zs

2

4

Z

ls

2

4

Z

zs

2

4

Z

ls

ostatní předměty:
KVAR118 Tělesná výchova (plavání)
2 2 Z z/l
doc. PhDr. Ing. Karel Kozel, CSc. (předmět lze zapsat opakovaně)
KVAR123 Duchovní hudba ve sborové praxi
2 2 Z z/l
Mgr. Bc. Terezie Minářová Výborná (předmět lze zapsat opakovaně)

Nabídka dalších volitelných předmětů též v seznamu předmětů pro ostatní
studijní obory.
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BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM TEOLOGIE,
STUDIJNÍ OBOR TEOLOGICKÉ NAUKY
Základní charakteristika
Bakalářský studijní obor Teologické nauky (6141R069) je součástí studijního
programu Teologie (B6141). Standardní doba studia je 4 roky, forma studia je
kombinovaná. Studijní obor Teologické nauky – v souladu s dekretem
2. vatikánského koncilu Apostolicam actuositatem o apoštolátu laiků
a s apoštolským listem Jana Pavla II. Christifideles laici o povolání a poslání laiků
v církvi a ve světě, a ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb.,
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností –
umožňuje zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí laické
pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech
jejího působení. Program představuje koncepční celek, vnitřně však tíhne k tomu,
aby bylo studium doplněno v rámci stejnojmenného programu a oboru
magisterského, který fakulta zabezpečuje.
Uplatnění získaného vzdělání
Vzdělání v oboru Teologických nauk poskytuje intelektuální předpoklady
pro odbornou pastorační práci ve všech institucích katolické církve (zařazení jako
jáhen, pastorační asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských
společenství a dobročinných občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa
církevních objektů atd.) a pro působení ve státních, společenských i soukromých
organizacích, včetně publicistiky (redakce novin, časopisů a knih; rozhlas
a televize), při kterém je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní
znalosti a přístupy.
Studijní povinnosti
Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny (setkání
vyučujícího se studenty, v němž je artikulována základní problematika vybraných
témat oboru, zadávána a komentována studijní literatura, poskytovány odpovědi
na dotazy studentů) s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané
literatury. Předpokládá se, že poměr kontaktních hodin a samostatného studia je
cca 1:3. Vedle kontaktních hodin mají studenti možnost individuálních konzultací
osobním rozhovorem s vyučujícím, telefonicky nebo via e mail. Kontaktní hodiny
jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za 14 dní; v akademickém roce se
předpokládá 19 takových sobot. Zkoušky jsou pořádány průběžně.
Ve shodě s harmonogramem akademického roku si student zapisuje v době
předběžných zápisů povinné, povinně volitelné a volitelné předměty podle svého
výběru, nejlépe však ve shodě s doporučeným studijním plánem. Pokud děkan
nestanoví jinak, otevírají se z volitelných předmětů pouze ty, ve kterých je
v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů.
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Jako volitelný předmět má student právo si zapsat jakýkoliv předmět vyučovaný
na Univerzitě Karlově v Praze.
Pro postup do druhého úseku studia musí student získat minimálně 20 kreditů,
do třetího minimálně 50 kreditů, do čtvrtého minimálně 80 kreditů a do pátého
minimálně 120 kreditů. Úsekem studia je akademický rok.
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou rozdělenou na více částí.
Před poslední částí státní závěrečné zkoušky musí student absolvovat všechny
povinné předměty, povinně volitelné předměty dle předepsaných skupin a volitelné
předměty dle vlastního výběru; celkový počet kreditů musí dosahovat minimálně
240. Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří ústních komisionálních zkoušek
(Dogmatická teologie, Morální teologie, Praktická teologie) a z obhajoby
bakalářské práce o rozsahu cca 40 normostran. Pořadí skládání částí státních
závěrečných zkoušek není předepsáno. Pro skládání některé z částí státní závěrečné
zkoušky je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů
podle jednotného studijního plánu. Za volitelné předměty musí student získat
minimálně 24 kreditů. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné
zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní
zkoušky.
Doporučený studijní plán
Doporučený studijní plán blíže specifikuje časové rozložení daného studijního
programu. Pro každý ročník uvádí návrh ideálního výběru povinných předmětů,
vhodný výběr povinně volitelných a volitelných předmětů.
Užívaná terminologie „ko/pre-rekvizity“ znamená:
• Korekvizita je označení předmětu, který musí být zapsán současně se
zvoleným předmětem nebo již úspěšně absolvován v minulosti. Zápočet nebo
zkoušku ze zvoleného předmětu je možno získat až po úspěšném absolvování
korekvizity.
V tabulce je korekvizita vždy uváděna v závorce. Je-li předmět vyučován
ve dvou semestrech, má druhý semestr obvykle jako korekvizitu předmět
prvního semestru.
• Prerekvizita je označení předmětu, který musí být absolvován (tj. získán
zápočet nebo zkouška) před zapsáním zvoleného předmětu. Bez úspěšného
absolvování prerekvizity nelze zvolený předmět zapsat.
Jestliže předmět nemá žádnou prerekvizitu ani korekvizitu, je možno si jej
zapisovat bez omezení kdykoliv během studia (v termínech řádného zápisu).
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Jednotný studijní plán bakalářského studijního oboru
Teologické nauky
Povinné předměty:
hod. kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

Filosofické předměty
KFIL001 Úvod do filosofie

24 10 Zk

Systematická teologie
KSTE001 Spirituální teologie
KSTE002 Fundamentální teologie
KSTE003 Trinitární teologie
KSTE004 Fundamentální morálka
KSTE005 Ekleziologie a sakramentální teologie
KSTE006 Konkrétní morálka
KSTE037 Christologie a soteriologie

24
18
22
26
22
26
20

10
8
9
10
9
10
9

Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk

KSTE004

Předměty z historie
KHIS001 Církevní a obecné dějiny světové
(antika a středověk)
18 8 Zk
KHIS013 Církevní a obecné dějiny světové (novověk) 10 7 Zk
Biblistika
KBIB001 Úvod do Starého zákona
KBIB002 Úvod do Nového zákona

24 10 Zk
26 10 Zk

Liturgika
KLTG001 Liturgika

26 10 Zk

Pastorální teologie
KPTE001 Pastorální teologie
KPTE003 Pastorace svátostí a svátostin

26 10 Zk
14 7 Zk

Právní vědy
KIUS001 Kanonické právo

20 9 Zk
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hod. kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

Pedagogicko-psychologické vědy
KPED002 Pedagogika
KPED003 Katechetika
KPED004 Didaktika náboženské výchovy
KPED009 Zákl. psychologie, psychologie osobnosti
KPED010 Patopsychologie
KPED116 Mimoškolní pedagogická praxe
KPED108 Katechetická praxe

18
18
18
18
18
-

Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Z
Z

KVAR002 Sociální instituce

8 4 Z

Ostatní povinné předměty
KPTE004 Management farnosti
KVAR001 Metodika bakalářské práce
KVAR010 Příprava bakalářské práce
Celkový počet kreditů za povinné předměty: 216

12 4 Z
- 4 Z
- 10 Z

8
8
8
8
8
4
4

KBIB002
(KPED002)
KPED009
(KPED004)
KPED002
(KPED003)

(KVAR001)

Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám:
SZA: KSNB003 Dogmatická teologie
Povinné předměty:
KFIL001, KSTE002, KSTE003, KSTE005, KSTE037, KBIB001, KBIB002
SZB: KSNB004 Morální teologie
Povinné předměty:
KSTE001, KSTE004, KSTE006, KVAR002
SZC: KSNB005 Praktická teologie
Povinné předměty:
KIUS001, KLTG001, KPED002, KPED003, KPED004, KPED009, KPED010,
KPED116, KPED108, KPTE001, KPTE003, KPTE004
SZD: KBAK000 Bakalářská práce
Povinné předměty:
KHIS001, KHIS013, KVAR001, KVAR010
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Doporučený studijní plán
v akademickém roce 2009/2010
1. ročník
hod.

kr.

exam. ko/prerekvizity

KBIB001 Úvod do Starého zákona
Pavel Větrovec, Th.D., S.S.L.

24 10

KFIL001 Úvod do filosofie
prof. PhDr. Ludvík Armbruster

24

10 Zk

18

8

Zk

KPED002 Pedagogika
Dr. Vojtěch Eliáš

18

8

Zk

KSTE001 Spirituální teologie
ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.

24

10 Zk

KSTE002 Fundamentální teologie
ThLic. Mgr. Denisa Červenková

18

8

KBIB002 Úvod do Nového zákona
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

26

10 Zk

KHIS013 Církevní a obecné dějiny světové (novověk)
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

10

7

Zk

KPED004 Didaktika náboženské výchovy
Dr. Vojtěch Eliáš

18

8

Zk

(KPED002)

KPED116 Mimoškolní pedagogická praxe
Dr. Vojtěch Eliáš, PhDr. ThLic. Marek Matějek, Ph.D.

-

4

Z

(KPED004)

KPTE001 Pastorální teologie
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

26 10 Zk

KSTE003 Trinitární teologie
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

22 9

KSTE004 Fundamentální morálka
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman

26 10 Zk

KHIS001 Církevní a obecné dějiny světové (antika
a středověk)
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

Zk

Zk

2. ročník

Zk
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3. ročník
hod. kr.

exam.

KPED003 Katechetika
ThLic. Mariusz Kuźniar

18 8

Zk

KPED009 Zákl. psychologie, psychologie osobnosti
MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková

18 8

Zk

KPED108 Katechetická praxe
ThLic. Mariusz Kuźniar

-

Z

KPTE003 Pastorace svátostí a svátostin
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

14 7

Zk

KSTE005 Ekleziologie a sakramentální teologie
Prokop Brož, Th.D., Tomáš B. Mohelník, Th.D.

22 9

Zk

KSTE006 Konkrétní morálka
MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D.

26 10 Zk

KSTE037 Christologie a soteriologie
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

20 9

Zk

KVAR001 Metodika bakalářské práce *
vedoucí bakalářské práce

-

Z

4

KBIB002

KPED002
(KPED003)

4

KSTE004

4. ročník
KIUS001 Kanonické právo
ThLic. ICLic. Karel Plavec, Th.D.

20 9

Zk

KLTG001 Liturgika
ThLic. Jan Kotas

26 10 Zk

KPED010 Patopsychologie
MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková

18 8

Zk

KPTE004 Management farnosti
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

12 4

Z

KVAR002 Sociální instituce
ThLic. Petr Štica

8

4

Z

KVAR010 Příprava bakalářské práce*
vedoucí bakalářské práce

-

10 Z

KPED009

(KVAR001)

* KVAR001 a KVAR010 – zápočet do indexu zapisuje vedoucí bakalářské práce. Po jeho
zapsání do indexu se student co nejdříve (v úředních hodinách) dostaví na studijní odd., kde
mu bude na základě předloženého indexu zadán do elektronického informačního systému.
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Doporučené volitelné předměty:
hod.

kr.

KJAZ118 Úvod do latinského jazyka 1
36 12
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ119 Úvod do latinského jazyka 2
36 12
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ121 Úvod do novozákonní řečtiny 1
36 12
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
KJAZ122 Úvod do novozákonní řečtiny 2
36 12
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
KJAZ124 Úvod do biblické hebrejštiny 1
36 12
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
Mlada Mikulicová, Ph.D.
KJAZ125 Úvod do biblické hebrejštiny 2
36 12
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)
Mlada Mikulicová, Ph.D.
KJAZ120 Úvod do latinské četby 1
36 4
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ123 Úvod do latinské četby 2
36 4
PhDr. Markéta Koronthályová
KJAZ166 Četba řeckých novozákonních textů
36 6
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
KPED113 Didaktické modely katecheze
18 6
ThLic. Mariusz Kuźniar
KPED114 Dějiny pedagogiky
18 6
PhDr. ThLic. Marek Matějek, Ph.D.
KVAR012 Duchovní cvičení I (4 dny)
- 6
Prokop Brož, Th.D.
KVAR120 Duchovní cvičení II (5 dnů)
- 6
Prokop Brož, Th.D.

exam. sem. ko/prerekvizity

Z
Z

KJAZ118

Z
Z

KJAZ121

Z

Z

KJAZ124

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

KVAR012

Nabídka dalších volitelných předmětů též v seznamu předmětů pro ostatní
studijní obory.
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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ
PROGRAM TEOLOGIE,
STUDIJNÍ OBOR TEOLOGICKÉ NAUKY
Základní charakteristika
Navazující magisterský studijní obor Teologické nauky (6141T069) je součástí
studijního programu Teologie (N6141). Ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách v platném znění tento magisterský studijní program
a studijní obor „navazuje“ na stejnojmenný bakalářský studijní program a studijní
obor zabezpečovaný Katolickou teologickou fakultou, přičemž doplňuje a rozšiřuje
teoretické poznatky i jejich aplikaci. Standardní doba studia je 2 roky, forma studia
je kombinovaná. Studijní obor Teologické nauky – v souladu s dekretem
2. vatikánského koncilu Apostolicam actuositatem o apoštolátu laiků
a s apoštolským listem Jana Pavla II. Christifideles laici o povolání a poslání laiků
v církvi a ve světě, a ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb.,
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností –
umožňuje zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí laické
pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech
jejího působení.
Uplatnění získaného vzdělání
Vzdělání v oboru Teologických nauk poskytuje intelektuální předpoklady
pro odbornou práci ve státních, občanských, církevních i soukromých institucích
zejména sociálního, charitativního, vzdělávacího a pastoračního charakteru.
Absolvent bude schopen působit v institucích katolické církve (zařazení jako jáhen,
pastorační asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských společenství
a dobročinných občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa církevních
objektů atd.) a ve státních, společenských i soukromých organizacích, v nichž je
zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy. Absolvent
získává v souladu s § 14 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících odbornou kvalifikaci „učitel náboženství“.
Studijní povinnosti
Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny (setkání
vyučujícího se studenty, v němž je artikulována základní problematika vybraných
témat oboru, zadávána a komentována studijní literatura, poskytovány odpovědi
na dotazy studentů) s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané
literatury. Předpokládá se, že poměr kontaktních hodin a samostatného studia je
cca 1:3. Vedle kontaktních hodin mají studenti možnost individuálních konzultací
osobním rozhovorem s vyučujícím, telefonicky nebo via e mail. Kontaktní hodiny
jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za 14 dní; v akademickém roce se
předpokládá 19 takových sobot. Zkoušky jsou pořádány průběžně.
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Ve shodě s harmonogramem akademického roku si student zapisuje v době
předběžných zápisů povinné, povinně volitelné a volitelné předměty podle svého
výběru, nejlépe však ve shodě s doporučeným studijním plánem. Pokud děkan
nestanoví jinak, otevírají se z volitelných předmětů pouze ty, ve kterých je
v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů. V době řádného zápisu je pak
student povinen akceptovat korekci svého předběžného zápisu.
Jako volitelný předmět má student právo si zapsat jakýkoliv předmět vyučovaný
na Univerzitě Karlově v Praze.
Minimální počet kreditů: Pro postup do druhého úseku studia musí student získat
minimálně 20 kreditů a do třetího minimálně 40 kreditů. Úsekem studia je
akademický rok.
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou rozdělenou na více částí.
Před poslední částí státní závěrečné zkoušky musí student absolvovat všechny
povinné předměty, povinně volitelné předměty dle předepsaných skupin a volitelné
předměty dle vlastního výběru; celkový počet kreditů musí dosahovat minimálně
120.
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou ústních komisionálních zkoušek
(Písmo svaté, Pedagogika a psychologie) a z obhajoby diplomové práce o rozsahu
cca 80 stran. Pořadí skládání částí státních závěrečných zkoušek není předepsáno.
Pro skládání některé z částí státní závěrečné zkoušky je nutné splnit povinné
předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního
plánu. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou
let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní zkoušky.
Užívaná terminologie „ko/pre-rekvizity“ znamená:
• Korekvizita je označení předmětu, který musí být zapsán současně se
zvoleným předmětem nebo již úspěšně absolvován v minulosti. Zápočet nebo
zkoušku ze zvoleného předmětu je možno získat až po úspěšném absolvování
korekvizity.
V tabulce je korekvizita vždy uváděna v závorce. Je-li předmět vyučován
ve dvou semestrech, má druhý semestr obvykle jako korekvizitu předmět
prvního semestru.
• Prerekvizita je označení předmětu, který musí být absolvován (tj. získán
zápočet nebo zkouška) před zapsáním zvoleného předmětu. Bez úspěšného
absolvování prerekvizity nelze zvolený předmět zapsat.
Jestliže předmět nemá žádnou prerekvizitu ani korekvizitu, je možno si jej
zapisovat bez omezení kdykoliv během studia (v termínech řádného zápisu).
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Jednotný studijní plán navazujícího magisterského
studijního oboru Teologické nauky
Povinné předměty:
hod. kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

Předměty z historie
KHIS005 Církevní a obecné dějiny české

20 8 Zk

Biblistika
KBIB009 Starozákonní exegeze a teologie
KBIB010 Synoptická evangelia a Skutky apoštolů
KBIB011 Novozákonní listy a janovské spisy

20 8 Zk
20 8 Zk
20 8 Zk

Systematická teologie
KSTE021 Teologická antropologie
KSTE025 Teologie manželství a rodiny
KSTE038 Eschatologie

14 6 Zk
10 4 Zk
10 4 Zk

Pedagogicko-psychologické vědy
KPED011 Psychologie pro pomáhající profese
KPED012 Pedagogicko-didaktická kvalifikace
učitelů náboženství
KSTE022 Etika sociální a charitativní práce

14 6 Zk
18 7 Zk

Pastorální teologie
KPTE002 Teologie laikátu
KPTE008 Evangelizace vnitřní a vnější

14 6 Zk
12 4 Z

Právní vědy
KIUS005 Manželské právo

20 8 Zk

Ostatní předměty
KVAR013 Metodika diplomové práce
KVAR003 Příprava diplomové práce
KVAR006 Sociálně charitativní praxe

-

20 8 Zk

4 Z
10 Z
4 Z

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 103

Skupiny povinně volitelných předmětů:
skupina 1: Teologické nauky mgr. -povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů ze skupiny: 5
KJAZ008 Zkouška z latinského jazyka
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KJAZ014 Zkouška z řeckého jazyka
KJAZ015 Zkouška z hebrejského jazyka
KPED115 Dějiny pedagogiky a didaktické modely katecheze
Celkový počet za povinné a povinně volitelné předměty: 108

Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám:
SZA: KSNM001 Písmo svaté
Povinné předměty:
KBIB009, KBIB010, KBIB011
SZB: KSNM004 Pedagogika a psychologie
Povinné předměty:
KIUS005, KPED011, KPED012, KPTE002, KPTE008, KSTE022, KSTE025,
KVAR006
SZD: KDIP000 Diplomová práce
Povinné předměty:
KHIS005, KSTE021, KSTE038, KVAR013, KVAR003
Povinně volitelné předměty:
KJAZ008, KJAZ014, KJAZ015, KPED115
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Doporučený studijní plán
v akademickém roce 2009/2010
1. ročník
hod. kr.

exam.

KBIB009 Starozákonní exegeze a teologie
doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

20 8

Zk

KBIB010 Synoptická evangelia a Skutky apoštolů
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.

20 8

Zk

KHIS005 Církevní a obecné dějiny české
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

20 8

Zk

KIUS005 Manželské právo
ThLic. ICLic. Karel Plavec, Th.D.

20 8

Zk

14 6

Zk

KPTE008 Evangelizace vnitřní a vnější
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

12 4

Z

KSTE022 Etika sociální a charitativní práce
ThLic. Petr Štica

18 7

Zk

KVAR013 Metodika diplomové práce *
vedoucí diplomové práce

-

4

Z

-

5

Zk

KPED012 Pedagogicko-didaktická kvalifikace učitelů
náboženství
Dr. Vojtěch Eliáš, PhDr. ThLic. Marek Matějek, Ph.D.

doporučené povinně volitelné kurzy:
povinně volitelný kurz oboru

* KVAR013 – zápočet do indexu zapisuje vedoucí diplomové práce. Po jeho zapsání
do indexu se student co nejdříve (v úředních hodinách) dostaví na studijní odd., kde mu
bude na základě předloženého indexu zadán do elektronického informačního systému.
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2. ročník
hod. kr.

exam.

KBIB011 Novozákonní listy a janovské spisy
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

20 8

Zk

KPED011 Psychologie pro pomáhající profese
PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.

20 8

Zk

KPTE002 Teologie laikátu
ThLic. Vladimír Málek

14 6

Zk

KSTE021 Teologická antropologie
Prokop Brož, Th.D.

14 6

Zk

KSTE025 Teologie manželství a rodiny
doc. ThDr. Jiří Skoblík, doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

10 4

Zk

KSTE038 Eschatologie
doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

10 4

Zk

KVAR006 Sociálně charitativní praxe
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (garant)

-

4

Z KSTE022

KVAR003 Příprava diplomové práce*
vedoucí diplomové práce

-

10 Z (KVAR013)

* KVAR003 – zápočet do indexu zapisuje vedoucí diplomové práce. Po jeho zapsání
do indexu se student co nejdříve (v úředních hodinách) dostaví na studijní odd., kde mu
bude na základě předloženého indexu zadán do elektronického informačního systému.
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Povinně volitelné předměty
hod.

kr.

KJAZ008 Zkouška z latinského jazyka
- 5
PhDr. Josef Bartoň, Th.D., PhDr. Markéta Koronthályová,
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ014 Zkouška z řeckého jazyka
- 5
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
KJAZ015 Zkouška z hebrejského jazyka
- 5
Mlada Mikulicová, Ph.D.
KPED115 Dějiny pedagogiky a didaktické modely
katecheze
- 5
Dr. Vojtěch Eliáš

exam. sem. ko/prerekvizity

Zk
Zk
Zk

Zk

Doporučené volitelné předměty:
hod.

kr.

KJAZ120 Úvod do latinské četby 1
36 4
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ123 Úvod do latinské četby 2
36 4
PhDr. Markéta Kotonthályová
KJAZ166 Četba řeckých novozákonních textů
36 6
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
KPED107 Pedagogická praxe
- 6
Dr. Vojtěch Eliáš, PhDr. ThLic. Marek Matějek, Ph.D.
KVAR012 Duchovní cvičení I (4 dny)
- 6
Prokop Brož, Th.D.
KVAR120 Duchovní cvičení II (5 dnů)
- 6
Prokop Brož, Th.D.

exam. sem. ko/prerekvizity

Z
Z
Z
Z

(KPED004)

Z
Z

KVAR012

Nabídka dalších volitelných předmětů též v seznamu předmětů pro ostatní
studijní obory.
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MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM TEOLOGIE,
STUDIJNÍ OBOR KATOLICKÁ TEOLOGIE
Základní charakteristika
Magisterský studijní obor Katolická teologie (6141T020) je součástí studijního
programu Teologie (M6141). Standardní doba studia je 5 let, forma studia je
prezenční. Studijní obor je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na
soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti katolické teologie.
Základní předměty jsou probírány v nutném rozsahu; ve své hlavní artikulaci
pokrývají zejména oblast filosofie, biblistiky, systematické teologie
a pastorálních oborů. Předměty podpůrné umožňují rozvinutí teoretických poznatků
a zvládnutí aplikace vědeckého bádání v praxi, zejména pastorační, katechetické a
pedagogické.
V souladu s apoštolskou konstitucí Sapientia Christiana směřuje celý komplex
předmětů k recepci a interpretaci křesťanského zjevení a toho, co je s ním spojeno;
systematickému vysvětlování těchto skutečností; řešení základních a aktuálních
problémů lidského osobního i společenského života v jejich světle; zvažování těchto
skutečností ve vztahu k novým vědeckým poznatkům a k sociálně-kulturní situaci.
Ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností umožňuje studijní obor
zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí duchovní i laické
pracovníky
římskokatolické
církve,
kteří
naleznou
uplatnění
v různých oblastech jejího působení. Rovněž absolventy připravuje k dalšímu
samostatnému vědeckému bádání, zejména v navazujících doktorských studijních
programech.
Uplatnění získaného vzdělání
Vzdělání ve studijním oboru Katolická teologie poskytuje intelektuální předpoklady
pro výkon duchovenské činnosti ve farnostech, samostatnou pastorační práci ve
všech institucích katolické církve, specializované formy pastorace v církevních
institucích,
výuku
náboženství
a
etiky
na
základních
a středních školách a působení ve státních, společenských i soukromých
organizacích včetně publicistiky (redakce novin, časopisů a knih, rozhlas
a televize), při kterém je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní
znalosti a přístupy. Absolvent získává v souladu s § 14 písm. a) zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících odbornou kvalifikaci „učitel
náboženství“.
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Studijní povinnosti
Studium probíhá prezenční formou. Studenti mají též možnost individuálních
konzultací osobním rozhovorem s vyučujícím, telefonicky nebo via e-mail. Výuka
probíhá od pondělí do pátku; v akademickém roce se předpokládá cca 28 výukových
týdnů dělených do dvou semestrů (14+14). Zkoušky jsou pořádány
v obdobích, která stanoví harmonogram akademického roku.
Ve shodě s harmonogramem akademického roku si student zapisuje v době
předběžných zápisů povinné, povinně volitelné a volitelné předměty podle svého
výběru, nejlépe však ve shodě s doporučeným studijním plánem. Pokud děkan
nestanoví jinak, otevírají se z volitelných předmětů pouze ty, ve kterých je
v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů. V době řádného zápisu je pak
student povinen akceptovat korekci svého předběžného zápisu.
Jako volitelný předmět má student právo si zapsat jakýkoliv předmět vyučovaný
na Univerzitě Karlově v Praze.
Minimální počet kreditů: Pro postup do druhého úseku studia musí student získat
minimálně 30 kreditů, do třetího minimálně 60 kreditů, do čtvrtého minimálně
90 kreditů, do pátého minimálně 160 kreditů, do šestého minimálně 240 kreditů.
Úsekem studia je akademický rok.
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou rozdělenou na více částí.
Před poslední částí státní závěrečné zkoušky musí student absolvovat všechny
povinné předměty, povinně volitelné předměty dle předepsaných skupin a volitelné
předměty dle vlastního výběru; celkový počet kreditů musí dosahovat minimálně
300.
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří ústních komisionálních zkoušek (Písmo
svaté a biblická teologie, Dogmatická teologie, Morální teologie) a z obhajoby
diplomové práce o rozsahu cca 80 stran. Pořadí skládání částí státních závěrečných
zkoušek není předepsáno. Pro skládání některé z částí státní závěrečné zkoušky je
nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle
jednotného studijního plánu. Student je povinen splnit danou část státní
závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto
část státní zkoušky.
Doporučený studijní plán
Doporučený studijní plán blíže specifikuje časové rozložení daného studijního
programu. Pro každý ročník uvádí návrh ideálního výběru povinných předmětů,
vhodný výběr povinně volitelných a volitelných předmětů.
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Užívaná terminologie „ko/pre-rekvizity“ znamená:
• Korekvizita je označení předmětu, který musí být zapsán současně se zvoleným
předmětem nebo již úspěšně absolvován v minulosti. Zápočet nebo zkoušku ze
zvoleného předmětu je možno získat až po úspěšném absolvování korekvizity.
V tabulce je korekvizita vždy uváděna v závorce. Je-li předmět vyučován
ve dvou semestrech, má druhý semestr obvykle jako korekvizitu předmět
prvního semestru.
• Prerekvizita je označení předmětu, který musí být absolvován (tj. získán
zápočet nebo zkouška) před zapsáním zvoleného předmětu. Bez úspěšného
absolvování prerekvizity nelze zvolený předmět zapsat.
Jestliže předmět nemá žádnou prerekvizitu ani korekvizitu, je možno si jej zapisovat
bez omezení kdykoliv během studia (v termínech řádného zápisu).
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Jednotný studijní plán magisterského studijního oboru
Katolická teologie
Povinné předměty:
hod. kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

Propedeutické předměty
KSTE008 Úvod do teologie
KVAR007 Propedeutický seminář metodologie
KJAZ001 Novozákonní řečtina 1
KJAZ005 Novozákonní řečtina 2
KJAZ002 Novozákonní řečtina 3
KJAZ006 Novozákonní řečtina 4
KJAZ105 Latinský jazyk 1 (T nebo H)*
KJAZ106 Latinský jazyk 2 (T nebo H)*
KJAZ107 Latinský jazyk 3 (T nebo H) ‡
KJAZ108 Latinský jazyk 4 (T)
KJAZ009 Úvod do jazyka a myšlení hebrejské Bible

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2

Zk
Z
Z
Z
Z
Zk
Z
Z
Z
Zk
Z

zs
zs
zs
zs
ls
ls
zs
ls
zs
ls
ls

Filosofické předměty
KFIL002 Dějiny antické a středověké filosofie
KFIL005 Dějiny novověké filosofie
KFIL011 Dějiny současné filosofie
KFIL003 Logika a metodologie vědy
KFIL006 Epistemologie
KFIL009 Filosofická antropologie
KFIL004 Filosofická etika
KFIL007 Ontologie
KFIL008 Theodicea

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk

zs
ls
zs
zs
ls (KFIL003)
ls
ls
zs
zs KFIL007

2
2
2
2

3
3
2
3

Z
Zk
Z
Zk

zs
ls (KBIB003)
zs KBIB012
zs (KBIB004)

Biblistika
KBIB003 Úvod do Písma 1
KBIB012 Úvod do Písma 2
KBIB004 Pentateuch a dějepisné knihy 1
KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2
KBIB006 Prorocké, sapienciální a apokalyptické
knihy 1

‡

Viz informace ke studiu latinského jazyka, str. 56
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2 2 Z

(KJAZ001)
KJAZ005
(KJAZ002)
(KJAZ105)
KJAZ106
(KJAZ107)

zs KBIB012
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KBIB015 Prorocké, sapienciální a apokalyptické
knihy 2
KBIB005 Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1
KBIB014 Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2
KBIB007 Novozákonní epištoly 1

KBIB017 Janovské spisy 2

zs (KBIB006)
ls
ls (KBIB005)
ls KBIB012,
KJAZ006
2 3 Zk ls KBIB007
2 2 Z zs KBIB012,
KJAZ006
2 3 Zk ls KBIB008

Fundamentální teologie
KSTE010 Fundamentální teologie 1
KSTE011 Fundamentální teologie 2

3 3 Zk ls KVAR007
3 3 Zk zs (KSTE010)

KBIB016 Novozákonní epištoly 2
KBIB008 Janovské spisy 1

Dogmatická teologie
KSTE013 Trinitární teologie

2
2
2
2

3
2
3
2

Zk
Z
Zk
Z

KSTE016 Teologie svátostí 2
KSTE033 Dějiny teologie 1
KSTE034 Dějiny teologie 2

3 4 Zk zs KBIB013,
KBIB014,
KSTE011
3 4 Zk ls KBIB013
KSTE011
3 4 Zk zs KSTE014,
KFIL009
3 4 Zk zs KSTE014
3 3 Zk ls KSTE014
2 3 Zk ls KSTE020
3 3 Z zs KSTE014,
KSTE020
3 4 Zk ls (KSTE029)
2 2 Z zs KSTE012
2 3 Zk ls (KSTE033)

Morální teologie
KSTE015 Fundamentální morálka 1
KSTE026 Fundamentální morálka 2
KSTE017 Sociální etika 1
KSTE028 Sociální etika 2
KSTE019 Speciální morálka 1
KSTE027 Speciální morálka 2

3
3
3
3
3
3

KSTE014 Christologie a soteriologie
KSTE018 Teologická antropologie
KSTE020 Ekleziologie
KSTE035 Eschatologie
KSTE036 Ekumenismus
KSTE029 Teologie svátostí 1

3
4
3
4
3
4

Z
Zk
Z
Zk
Z
Zk

zs
ls
zs
ls
zs
ls

KFIL009
(KSTE015)
KSTE026
(KSTE017)
KSTE026
(KSTE019)
KSTE026
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hod. kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

Spirituální teologie
KSTE007 Spirituální teologie
KSTE009 Křesťanské životní stavy

4 4 Zk z+l
4 4 Zk z+l

Liturgika
KLTG002 Liturgika 1
KLTG003 Liturgika 2

2 2 Z zs
4 4 Zk ls (KLTG002)

Pastorální teologie
KPTE006 Pastorální teologie 1
KPTE007 Pastorální teologie 2

2 2 Z zs
2 3 Zk ls (KPTE006)

Předměty z historie
KHIS003 Církevní a obecné dějiny světové 1
KHIS002 Církevní a obecné dějiny světové 2
KHIS004 Církevní a obecné dějiny české

4 5 Zk zs
4 5 Zk ls
4 5 Zk zs

Právní vědy
KIUS003 Teorie a filosofie práva
KIUS004 Kanonické právo 1
KIUS006 Kanonické právo 2
KIUS002 Konfesní právo

2 3 Zk zs KFIL003,
KJAZ108
3 3 Z ls (KIUS003)
3 4 Zk zs (KIUS004)
2 3 Zk zs (KIUS003)

Pedagogicko-psychologické vědy
KPED101 Pedagogika
KPED102 Didaktika náboženské výchovy
KPED103 Katechetika
KPED104 Základy psychologie
KPED117 Patopsychologie
KPED118 Psychologie pro pomáhající profese

2
2
2
2
2
2

Ostatní předměty
KSTE012 Patrologie
KSTE032 Nekřesťanská náboženství
KVAR008 Metodika diplomové práce
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2
2
2
2
2
2

Zk
Z
Zk
Z
Z
Z

ls
ls KPED101
zs
zs
ls KPED104
zs (KPED104)

4 4 Zk ls
2 2 Z ls
- 4 Z z/l KJAZ010
nebo KJAZ011
nebo KJAZ012
nebo KJAZ013
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Skupiny povinně volitelných předmětů:
skupina 1: Teologie - semináře z filosofie, patrologie, historie
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 2: Teologie - semináře z biblistiky
Minimální počet kreditů ze skupiny: 8
skupina 3: Teologie - semináře z biblistiky exegetické
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 4: Teologie - semináře z dogmatické a fundamentální teologie
Minimální počet kreditů ze skupiny: 8
skupina 5: Teologie - semináře z dogmatické teologie
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 6: Teologie - semináře z morální teologie
Minimální počet kreditů ze skupiny: 8
skupina 7: Teologie - semináře z morální teologie teoretické
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 8: Teologie - semináře z liturgiky
Minimální počet kreditů ze skupiny: 4
skupina 9: Teologie - semináře z pastorální teologie a pedagogiky
Minimální počet kreditů ze skupiny: 8
skupina 10: Teologie – cizí jazyk
Minimální počet kreditů ze skupiny: 5

Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám:
SZA: KSKT001 Písmo svaté a biblická teologie
Povinné předměty:
KBIB003, KBIB012, KBIB004, KBIB013, KBIB005, KBIB014, KBIB006,
KBIB015, KBIB008, KBIB017, KJAZ001, KJAZ002, KJAZ005, KJAZ006,
KJAZ009
Povinně volitelné předměty:
skupiny 2, 3
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SZB: KSKT002 Dogmatická teologie
Povinné předměty:
KFIL002, KFIL005, KFIL011, KFIL003, KFIL004, KFIL006, KFIL007, KFIL008,
KFIL009, KJAZ105, KJAZ106, KJAZ107, KJAZ108, KLTG002, KLTG003,
KSTE008, KSTE010, KSTE011, KSTE012, KSTE013, KSTE014, KSTE018,
KSTE020, KSTE029, KSTE016, KSTE032, KSTE033, KSTE034, KSTE035,
KSTE036
Povinně volitelné předměty:
skupiny 1, 4, 5
SZC: KSKT003 Morální teologie
Povinné předměty:
KSTE007, KSTE009, KSTE015, KSTE026, KSTE017, KSTE028, KSTE019,
KSTE027
Povinně volitelné předměty:
skupiny 6, 7
SZE: KSKT004 Pastorální teologie - liturgika / Psychologie - pedagogika
Povinné předměty:
KLTG002, KLTG003, KPED101, KPED102, KPED103, KPED104, KPED117,
KPED118, KPTE006, KPTE007
Povinně volitelné předměty:
skupiny 8, 9
V rámci přechodných opatření při změnách studijního plánu se tato část SZZ letos
nekoná.
SZD: KDIP000 Diplomová práce
Povinné předměty:
KHIS002, KHIS003, KHIS004, KIUS002, KIUS003, KIUS004, KIUS006,
KPTE006, KPTE007, KVAR007, KVAR008
Povinně volitelné předměty:
skupina 10

Přechodná opatření při změně studijního plánu:
•

•
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Do září roku 2010 se nebude skládat SZZ ze 4. volitelné části – ta bude
povinnou součástí od SZZ od začátku roku 2011. Zařazení těchto předmětů
odpovídá nárokům Ratia studiorum na předměty praktické oblasti
i požadavkům platné akreditace.
Studenti, kteří do září 2010 splní podmínky pro konání všech částí SZZ
a budou mít studijním oddělením tuto skutečnost potvrzenou v indexu, budou
skládat SZZ zkoušku podle starého studijního plánu, tedy bez SZZ
z praktických oborů.
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Doporučený studijní plán
v akademickém roce 2009/2010
1. ročník – zimní semestr
hod. kr.

exam.

KBIB003 Úvod do Písma 1
2
doc. Mireia Ryšková, Th.D., doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

3

Z

KFIL002 Dějiny antické a středověké filosofie
Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.

2

3

Zk

KFIL003 Logika a metodologie vědy
Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.

2

3

Zk

KFIL007 Ontologie
Mgr. David Svoboda

2

3 Zk

KJAZ001 Novozákonní řečtina 1
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

2

4

Z

2
KJAZ105 Latinský jazyk 1 (morfologie) (T nebo H) ∗
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Milena Přecechtělová,
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.

4

Z

KSTE007 Spirituální teologie
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
KSTE009 Křesťanské životní stavy
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.

2

0

Z

2

0

Z

2

2

Zk

KSTE008 Úvod do teologie
ThLic. David Bouma

∗

Viz informace ke studiu latinského jazyka, str. 56
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1. ročník – letní semestr
hod. kr.

exam.

KBIB012 Úvod do Písma 2
2
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

3

Zk

KFIL004 Filosofická etika
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)
Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.

2

3

Zk

KFIL009 Filosofická antropologie
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
Mgr. David Svoboda

2

3

Zk

KFIL005 Dějiny novověké filosofie
prof. PhDr. Ludvík Armbruster

2

3

Zk

KFIL006 Epistemologie
Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.

2

3

Zk

(KFIL003)

KJAZ005 Novozákonní řečtina 2
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

2

4

Z

(KJAZ001)

KSTE007 Spirituální teologie
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
KSTE009 Křesťanské životní stavy
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.

2

4

Zk

2

4

Zk

2
KJAZ106 Latinský jazyk 2 (morfologie) (T nebo H) ∗
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Milena Přecechtělová,
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.

4

Z

KSTE010 Fundamentální teologie 1
ThLic. David Bouma

3

3

Zk

KVAR007 Propedeutický seminář metodologie
doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

2

2

Z

∗

Viz informace ke studiu latinského jazyka, str. 56
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(KBIB003)

(KJAZ105)

KVAR007
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2. ročník – zimní semestr
hod. kr.

exam.

KBIB004 Pentateuch a dějepisné knihy 1
doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

2

2

Z

KBIB005 Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

2

2

Z

KFIL008 Theodicea
Mgr. David Svoboda

2

3

Zk

KFIL011 Dějiny současné filosofie
prof. PhDr. Ludvík Armbruster

2

3

Zk

KHIS003 Církevní a obecné dějiny světové 1
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

4

5

Zk

KJAZ002 Novozákonní řečtina 3
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

2

4

Z

KJAZ005

2
KJAZ107 Latinský jazyk 3 (syntax) (T nebo H) ∗ 
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Milena Přecechtělová,
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.

4

Z

KJAZ106

KSTE007 Spirituální teologie
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
KSTE009 Křesťanské životní stavy
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.

2

0

Z

2

0

Z

3

3

Zk

2

4

Z

KSTE011 Fundamentální teologie 2
ThLic. David Bouma

KBIB012

KFIL007

(KSTE010)

doporučené povinně volitelné a volitelné kurzy:
seminář z filosofie, patrologie, historie

∗

Viz informace ke studiu latinského jazyka, str. 58
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2. ročník – letní semestr
hod. kr.

exam.

KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2
doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

2

3

Zk

(KBIB004)

KBIB014 Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

2

3

Z

(KBIB005)

KFIL004 Filosofická etika
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)
Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.

2

3

Zk

KFIL009 Filosofická antropologie
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
Mgr. David Svoboda

2

3

Zk

KHIS002 Církevní a obecné dějiny světové 2
PhDr. ThLic. Tomáš Petráček, Ph.D.

4

5

Zk

KJAZ006 Novozákonní řečtina 4
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

2

4

Zk

KJAZ009 Úvod do jazyka a myšlení hebrejské Bible
Mlada Mikulicová, Ph.D.

2

2

Z

2
KJAZ108 Latinský jazyk 4 (syntax) (T nebo H) ∗
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Milena Přecechtělová,
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.

4

Z

KSTE007 Spirituální teologie
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
KSTE009 Křesťanské životní stavy
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.

2

4

Zk

2

4

Zk

KSTE012 Patrologie
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

4

4

Zk

KSTE032 Nekřesťanská náboženství
ThLic. Mgr. Denisa Červenková

2

2

Z

seminář z biblistiky / seminář z biblistiky exegetický

2

4

Z

cizí jazyk

-

5

Zk

doporučené povinně volitelné a volitelné kurzy:

∗

Viz informace ke studiu latinského jazyka, str. 56
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(KJAZ002)

(KJAZ107)
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3. ročník – zimní semestr
hod. kr.

exam.

KBIB006 Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1
doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

2

2

Z

KBIB012

KBIB007 Novozákonní epištoly 1
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

2

2

Z

KBIB002

KHIS004 Církevní a obecné dějiny české
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

4

5

Zk

KIUS003 Teorie a filosofie práva
prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.

2

3

Zk

KLTG002 Liturgika 1
ThLic. Jan Kotas

2

2

Z

KSTE013 Trinitární teologie
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

3

4

Zk

KJAZ006

KFIL003
KJAZ108

KBIB013
KBIB014
KSTE011

KSTE015 Fundamentální morálka 1
ThLic. Jaroslav Lorman

3

3

Z

KFIL009

KSTE033 Dějiny teologie 1
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

2

2

Z

KSTE012

seminář z biblistiky / seminář z biblistiky exegetický

2

4

Z

seminář z dogmatické a fundamentální teologie / seminář
z dogmatické teologie

2

4

Z

doporučené povinně volitelné a volitelné kurzy:
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3. ročník – letní semestr
hod. kr.

exam.

KBIB015 Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 2
doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

2

3

Zk

(KBIB006)

KBIB016 Novozákonní epištoly 2
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

2

3

Zk

KBIB007

KIUS004 Kanonické právo 1
prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.

3

3

Z

(KIUS003)

KLTG003 Liturgika 2
ThLic. Jan Kotas

4

4

Zk

(KLTG002)

KSTE014 Christologie a soteriologie
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

3

4

Zk

KBIB013

KSTE026 Fundamentální morálka 2
ThLic. Jaroslav Lorman

3

4

Zk

(KSTE015)

KSTE034 Dějiny teologie 2
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

2

3

Zk

(KSTE033)

KPED101 Pedagogika (jednou za 2 roky – letos se neotvírá) 2
Dr. Vojtěch Eliáš

2

Z

4
4

Z
Z

KSTE011

doporučené povinně volitelné a volitelné kurzy:
seminář z dogmatické a fundamentální teologie / seminář
z dogmatické teologie
KLTG105 seminář z liturgiky
Mgr. Peter Daniel Janáček
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4. ročník – zimní semestr
hod. kr.

exam.

KBIB008 Janovské spisy
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.

2

Z

KIUS006 Kanonické právo 2
prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.

3

4

Zk

KPTE006 Pastorální teologie 1
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

2

2

Z

KSTE017 Sociální etika 1
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)

3

3

Z

KSTE026

KSTE018 Teologická antropologie
Prokop Brož, Th.D.

3

4

Zk

KSTE014

KSTE019 Speciální morálka 1
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

3

3

Z

KSTE026

KSTE020 Ekleziologie
Prokop Brož, Th.D.

3

4

Zk

KSTE014

KPED104 Základy psychologie
MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková

2

2

Z

KPED103 Katechetika
ThLic. Mariusz Kuźniar

2

2

Zk

seminář z morální teologie teoretický / seminář z morální
teologie praktický

2

4

Z

seminář z pastorální teologie a pedagogiky

2

4

Z

2

KBIB012
KJAZ006
(KIUS004)

ThLic. Petr Štica
KFIL009

doporučené povinně volitelné a volitelné kurzy:
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4. ročník – letní semestr
hod. kr.

exam.

KBIB017 Janovské spisy
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.

2

3

Zk

(KBIB008)

KPTE007 Pastorální teologie 2
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

2

3

Zk

(KPTE006)

KSTE027 Speciální morálka 2
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

3

4

Zk

(KSTE019)

KSTE028 Sociální etika 2
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)
ThLic. Petr Štica

3

4

Zk

(KSTE017)

KSTE035 Eschatologie
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

3

3

Zk

KSTE014

KSTE036 Ekumenismus
Prokop Brož, Th.D.

2

3

Zk

KSTE020

KPED117 Patopsychologie
MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková

2

2

Z

KPED104

KPED102 Didaktika náboženské výchovy
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)
Dr. Vojtěch Eliáš
KVAR008 Metodika diplomové práce *
vedoucí diplomové práce

2

2

Z

KPED101

-

4

Z

KJAZ010

KSTE026

nebo KJAZ011
nebo KJAZ012
nebo KJAZ013

doporučené povinně volitelné a volitelné kurzy:
seminář z morální teologie teoretický / seminář z morální
teologie praktický

2

4

Z

seminář z pastorální teologie a pedagogiky

2

4

Z

* KVAR008 – zápočet do indexu zapisuje vedoucí diplomové práce. Po jeho zapsání
do indexu se student co nejdříve (v úředních hodinách) dostaví na studijní odd., kde mu bude
na základě předloženého indexu zadán do elektronického informačního systému.
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5. ročník – zimní semestr
hod. kr.

exam.

KIUS002 Konfesní právo
prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.

2

3

Zk

(KIUS003)

KSTE017 Sociální etika 1
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)
ThLic. Petr Štica

3

3

Z

KSTE026

KSTE019 Speciální morálka 1
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

3

3

Z

KSTE026

KSTE029 Teologie svátostí 1
Tomáš B. Mohelník, Th.D

3

3

Z

KSTE014

KPED118 Psychologie pro pomáhající profese
PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.

2

KSTE020

2

Z (KPED104)

5. ročník – letní semestr
hod. kr.

exam.

KSTE016 Teologie svátostí 2
Tomáš B. Mohelník, Th.D.

3

4

Zk (KSTE029)

KSTE027 Speciální morálka 2
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

3

4

Zk (KSTE019)

KSTE028 Sociální etika 2
(jednou za 2 roky – letos se otevírá)
ThLic. Petr Štica

3

4

Zk (KSTE017)
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Povinně volitelné předměty:
hod.

kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

skupina 1: Teologie - semináře z filosofie, patrologie, historie
KFIL120 Filosofický problém osoby
2 4 Z
PhDr. Karel Šprunk
KFIL 123 Kant: Základy metafyziky mravů
2 4 Z
Prof. PhDr. Stanislav Sousedík

ls
zs

Pozn. Seminář se bude konat na půdě FF UK

KFIL124 Hermeneutika jako filozofický problém
2
Mgr. David Svoboda
KSTE124 Četba a výklad vybraného patristického textu
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
2
KJAZ110 Počátky řecké patristické literatury
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
2
KJAZ161 Latinská patristická literatura
2
PhDr. Markéta Koronthályová
KHIS200 Život a doba papeže Pia XII. (1876-1958):
vrchol a konec jedné epochy
2
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D

4 Z

ls

4

Z

zs (KSTE012)

4
4

Z
Z

ls
zs (KJAZ108)

4

Z

ls

Z

zs KBIB012,
KJAZ006

Z
Z

ls KBIB012
zs

Z

ls

Z

ls

Z

ls

Z

zs KBIB012,
KJAZ006

skupina 2: Teologie - semináře z biblistiky
KBIB106 Seminář NZ (Exegeze a teologická
témata listu Židům)
2 4
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L
KBIB107 Seminář SZ (Vybrané úryvky z proroka Jeremiáše)
doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L
2 4
KBIB109 Bibliodrama 1
2 4
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
KBIB110 Bibliodrama 2
2 4
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
KBIB111 Starozákonní svatyně (neotvírá se)
2 4
Mlada Mikulicová, Ph.D.
KBIB114 Starozákonní obřady
2 4
Mlada Mikulicová, Ph.D.
skupina 3: Teologie - semináře z biblistiky exegetické
KBIB106 Seminář NZ (Exegeze a teologická
témata listu Židům)
2
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L
110
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KBIB107 Seminář SZ (Vybrané úryvky z proroka Jeremiáše)
doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L
2 4 Z

ls

KBIB012
KJAZ102

skupina 4: Teologie - semináře z dogmatické a fundamentální teologie
KSTE136 Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského
2 4 Z zs
Tomáš B. Mohelník, Th.D.
KSTE140 Obraz a identita církve
2 4 Z ls
Th.Lic. Prokop Brož, Th.D.
KSTE113 Mariologie v dějinách současnosti
2 4 Z zs
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
KSTE101 Teologie dvacátého století
2 4 Z ls
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
KSTE148 Vybrané otázky z fundamentální teologie 2 4 Z ls
ThLic. David Bouma
skupina 5: Teologie - semináře z dogmatické teologie
KSTE136 Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského
2
Tomáš B. Mohelník, Th.D.
KSTE140 Obraz a identita církve
2
Th.Lic. Prokop Brož, Th.D.
KSTE113 Mariologie v dějinách současnosti
2
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
KSTE101 Teologie dvacátého století
2
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

4

Z

zs

4

Z

ls

4

Z

zs

4

Z

ls

2

4

Z

ls

2

4

Z

ls

(KSTE015)

2

4

Z

ls

(KSTE015)

2

4

Z

zs

2

4

Z

ls

skupina 7: Teologie - semináře z morální teologie teoretické
KSTE108 Etika válečného konfliktu
2 4 Z
ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

ls

skupina 6: Teologie - semináře z morální teologie
KSTE119 Etika a film
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
KSTE108 Etika válečného konfliktu
ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
KSTE139 Česká morální teologie 20. století
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
KSTE146 Bible a etika
ThLic. Jaroslav Lorman
KSTE147 Problém „hříchu“
ThLic. Jaroslav Lorman

(KSTE015)
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KSTE139 Česká morální teologie 20. století
2 4 Z
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
KSTE 146 Bible a etika
2 4 Z
ThLic. Jaroslav Lorman
KSTE 147 Problém „hříchu“
2 4 Z
ThLic. Jaroslav Lorman
KSTE149 Migranti a menšiny jako výzva pro církev a společnost
ThLic. Petr Štica
2 4 Z
skupina 8: Teologie - semináře z liturgiky
KLTG105 Liturgický seminář

2

4

Z

ls

(KSTE015)

zs
ls

zs

zs

skupina 9: Teologie - semináře z pastorální teologie a pedagogiky
KPTE101 Hodegetika
2 4 Z zs
(jednou za 2 roky - letos se otevírá)
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
KPTE102 Pastorace zvláštních skupin
2 4 Z zs
(jednou za 2 roky - letos se neotevírá)
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
KPTE105 Homiletika
2 4 Z zs
(jednou za 2 roky - letos se neotevírá)
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
KPTE104 Pastorace svátostí a svátostin
2 4 Z ls
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
KPED105 Pedagogická praxe
2 4 Z z/l KPED102
Dr. Vojtěch Eliáš
KPED110 Výuka náboženství ve škole
2 4 Z zs (KPED102)
Dr. Vojtěch Eliáš
KPED106 Katechetická praxe
2 4 Z z/l KPED103
Th.Lic. Mariusz Kuźniar
skupina 10: Teologie – cizí jazyk
KJAZ010 Zkouška z anglického jazyka
- 5
PhDr. Milan Buben, Mlada Mikulicová, Ph.D.
KJAZ011 Zkouška z německého jazyka
- 5
PhDr. Helena Milcová
KJAZ012 Zkouška z francouzského jazyka
- 5
KJAZ013 Zkouška z italského jazyka
- 5
Prokop Brož, Th.D., doc. Josef Hřebík, Th.D. S.S.L.
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Doporučené volitelné kurzy:
živé jazyky:
KJAZ133 Obecná angličtina 1
PhDr. Milan Buben
KJAZ134 Obecná angličtina 2
PhDr. Milan Buben
KJAZ156 Odborná angličtina (teologie) 1
Mlada Mikulicová, Ph.D.
KJAZ157 Odborná angličtina (teologie) 2
Mlada Mikulicová, Ph.D.
KJAZ129 Obecná němčina 1
KJAZ130 Obecná němčina 2
KJAZ137 Odborná němčina (teologie) 1
PhDr. Helena Milcová
KJAZ138 Odborná němčina (teologie) 2
PhDr. Helena Milcová
KJAZ163 Jazyk, gramatika, styl
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.

hod.

kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

2

4

Z

zs

2

4

Z

zs (KJAZ133)

2

4

Z

zs

2

4

Z

ls

2
2
2

4
4
4

Z
Z
Z

zs
ls (KJAZ129)
zs

2

4

Z

ls

2

4

Z

ls

Z

zs KJAZ108

Z

ls

KJAZ108

Z

ls

KJAZ108

Z

zs/ls

Z

zs

Z

ls

Z

zs

staré jazyky:
KJAZ003 Latinská četba pro teology 1
2 4
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ007 Latinská četba pro teology 2
2 4
PhDr. Markéta Koronthályová, PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ147 Latinská duchovní poezie: Četba hymnů
s výkladem
2 4
PhDr. Markéta Koronthályová
KJAZ162 Interaktivní překládání z latiny
2 4
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ101 Základy biblické hebrejštiny 1
2 4
Mlada Mikulicová, Ph.D.
KJAZ102 Základy biblické hebrejštiny 2
2 4
Mlada Mikulicová, Ph.D.
KJAZ103 Četba starozákonních textů
2 4
Mlada Mikulicová, Ph.D.

(KJAZ156)

(KJAZ137)

(KJAZ101)
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KJAZ104 Staroslověnština – církevní slovanština
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
KJAZ152 Staroslověnská četba pokračovací
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
KJAZ126 Řecká četba k Novému zákonu
– překladová praxe a teorie překladu
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
KJAZ165 Staročeské památky literární a neliterární
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
KJAZ167 Četba starších českých textů
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
KJAZ169 Český biblický překlad v průběhu staletí
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
KJAZ170 Úvod do klasické arabštiny
Mlada Mikulicová, Ph.D.
KJAZ174 Starozákonní postavy v Koránu
Mlada Mikulicová, Ph.D.
KJAZ175 Novozákonní postavy v Koránu
Mlada Mikulcová, Ph.D.

hod.

kr.

exam. sem. ko/prerekvizity

2

3

Z

zs

2

3

Z

ls

2

4

Z

ls

2

2

Z

ls

1

2

Z

zs

2

2

Z

ls

2

2

Z

zs

2

2

Z

zs

2

2

Z

ls

teologické předměty:
KSTE134 Theological Ethics
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

45 12 Zk blok

KVAR124 Náboženské reálie arabských zemí
2
Mlada Mikulicová, Ph.D
KVAR012 Duchovní cvičení I
x
Prokop Brož, Th.D.
KVAR120 Duchovní cvičení II
x
Prokop Brož, Th.D.
KSTE144 Seminář z četby z díla Vladimíra Solovjova
ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
2

2

Z

ls

6

Z

z/l

6

Z

z/l KVAR012

2

Z zs

KSTE145 Četba z ruských křesťanských klasiků 20. století
ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
2 2
KVAR112 Přírodní vědy a teologie
2 2
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
114

Z
Z

ls
ls
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KVAR116 Gregoriánský chorál
David Eben, Ph.D.

2

2

hod. kr.

historické kurzy:
KHIS200 Život a doba papeže Pia XII. (1876-1958):
vrchol a konec jedné epochy
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
KHIS107 Inkvizice, index a cenzura.
K dějinám duchovní kontroly a represe
(jednou za 2 roky – letos se neotevírá)
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
KHIS103 Středověké křesťanství 1
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
KHIS108 Středověké křesťanství 2
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
KHIS104 Diplomní seminář z novověkých
církevních dějin 1
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
KHIS109 Diplomní seminář z novověkých
církevních dějin 2
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
filozofické kurzy:
KFIL114 Filosofie umění 1
PhDr. Karel Šprunk
KFIL115 Filosofie umění 2
PhDr. Karel Šprunk
KFIL118 Kapitoly z dějin formální logiky
Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
ostatní kurzy
KDKU103 Základy křesťanské ikonografie 1
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
KDKU105 Základy křesťanské ikonografie 2
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
KVAR108 Duchovní proudy v české a světové
literatuře 19. – 20. století 1
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
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KVAR109 Duchovní proudy v české a světové
literatuře 19. – 20. století 2
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
KBIB 113 Biblický text a výtvarné dílo
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

2

2

Z

ls

2

3

Z

zs

KVAR118 Tělesná výchova (plavání)
2 2 Z z/ls
doc. PhDr. Ing. Karel Kozel, CSc. (předmět lze zapsat opakovaně)
KVAR123 Duchovní hudba ve sborové praxi
2 2 Z z/l
Mgr. Bc. Terezie Minářová Výborná (předmět lze zapsat opakovaně)

Nabídka dalších volitelných předmětů též v seznamu předmětů pro ostatní
studijní obory.
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DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY,
STUDIJNÍ OBOR DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ
Základní charakteristika
Doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109),
studijní obor Dějiny křesťanského umění (8109V001), je zaměřen na vědecké
bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti dějin výtvarného umění umožňující
soustředění zvláštního zájmu na souvislosti s dějinami a tradicemi křesťanství.
Důraz je kladen na interdisciplinární propojení dějin umění s příbuznými obory
jako je historie, církevní dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská
ikonografie a liturgie. Standardní doba studia je tři roky. Předmětem studia je
problematika výtvarného umění různých epoch s možným důrazem na souvislosti
a spojitosti s křesťanstvím. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému
vědeckému bádání v daném oboru a specializaci.
Studijní obor Dějiny křesťanského umění se dle bližšího zaměření dále člení
na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje. Tyto
specializace vyhlašuje po projednání ve vědecké radě děkan. Otevřena je zpravidla
taková specializace, pro kterou je mezi kmenovými pracovníky fakulty
habilitovaný školitel.
Předpokládané specializace jsou tyto:
• křesťanské umění středověku
• křesťanské umění novověku
• umění 19. a 20. století
• ikonografie křesťanského umění
Uplatnění získaného vzdělání
Vzdělání v doktorském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury
poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných dějin
umění na filozofických či teologických fakultách, pro odbornou práci
na specializovaných uměleckohistorických pracovištích (Ústav dějin umění AV
ČR, Památkové ústavy, odborná oddělení Národní galerie či regionálních galerií,
popřípadě obdobné instituce zahraniční), v redakcích, nakladatelstvích či v oblasti
znalectví uměleckých děl.
Podmínky pro přijetí
Uchazeč o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Obecná teorie a
dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění, je absolventem
nejlépe oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského.
Předpokládá se zpravidla znalost dějin umění v rozsahu magisterského studijního
programu, dvou světových jazyků a základů latiny. Uchazeč musí úspěšně
absolvovat přijímací řízení. Spolu s přihláškou předkládá uchazeč také žádost
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o bližší oborové zaměření studia (“specializace”). Žádost obsahuje i návrh tématu
a cílů vlastního výzkumu.
Studijní povinnosti
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele
zpravidla za účasti konzultanta. Individuální studijní plán stanoví zejména
specializaci, téma a cíle studentova výzkumu, objem a formy studia, způsob
ověřování výsledků studia, jejich časovou posloupnost a všechny další předepsané
studijní povinnosti. Studium sleduje a hodnotí oborová rada ustanovená podle § 47
odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a čl. 23 odst. 5 a 6 Statutu
Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský studijní program fakulta uskutečňuje vždy
jak prezenční, tak i kombinovanou formou studia.
Kontrola studia probíhá dle platného předpisu a v souladu s platným individuálním
studijním plánem.
Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační
práce. Předpokládaný rozsah práce činí 200-400 stran. Absolventům se uděluje
akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).
Oborová rada
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (KTF UK v Praze) - předseda
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (FF UK v Praze, KTF UK v Praze)
prof. PhDr. Mojmír Horyna (FF UK v Praze, KTF UK v Praze)
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. (KTF UK v Praze)
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. (FF UK v Praze)
prof. PhDr. Miloslav Pojsl (Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. (Centrum medievistických studií UK a AVČR)
prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (FF UK v Praze)
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DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM HISTORICKÉ VĚDY,
STUDIJNÍ OBOR CÍRKEVNÍ A OBECNÉ DĚJINY
Základní charakteristika
Doktorský studijní program Historické vědy (P7105), studijní obor Církevní
a obecné dějiny (7105V061) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí
činnost v oblasti církevních i obecných dějin. Důraz je kladen na propojení
jednotlivých historických disciplín, zvláště s dějinami umění a pomocnými vědami
historickými. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání
v daném oboru a specializaci.
Obor se dále člení na tyto specializace:
• církevní a obecné dějiny starověku
• církevní a obecné dějiny středověku
• církevní a obecné dějiny raného novověku
• církevní a obecné dějiny 19. a 20. století
Uplatnění získaného vzdělání
Vzdělání v doktorském studijním programu Historické vědy poskytuje
intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných církevních
a obecných dějin na teologických, filozofických, pedagogických či podobných
fakultách nebo pro odbornou práci na specializovaných historických pracovištích
(Historický ústav AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, archivy, muzea
a další podobné instituce).
Podmínky pro přijetí
Uchazeč je absolventem nejlépe magisterského studijního programu Historické
vědy, Teologie, Obecné teorie a dějin umění a kultury nebo příbuzných oborů.
Požaduje se zpravidla znalost dějin v rozsahu magisterského studijního programu
Historické vědy. Uchazeč musí úspěšně absolvovat přijímací řízení. Spolu
s přihláškou předkládá návrh svého disertačního projektu a žádost o bližší oborové
zaměření studia, tj. specializaci.
Studijní povinnosti
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.
Individuální studijní plán stanoví zejména specializaci, téma a cíle studentova
výzkumu, objem a formy studia, způsob ověřování výsledků studia, jejich časovou
posloupnost a všechny další předepsané studijní povinnosti. Studium sleduje
a hodnotí oborová rada ustanovená podle § 47 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a čl. 23 odst. 5 a 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.
Doktorský studijní program fakulta uskutečňuje vždy jak prezenční, tak
i kombinovanou formou studia.
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Kontrola studia probíhá dle platného předpisu a v souladu s platným individuálním
plánem.
Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační
práce. Předpokládaný rozsah práce činí 200- 400 stran. Absolventům se uděluje
akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).
Oborová rada
prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (FF UK) - předsedkyně
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (KTF UK)
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (FF UK)
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Historický ústav AV ČR)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. (Centrum medievistických studií UK a AV ČR)
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (KTF UK)
PhDr. Petr Kubín, Ph.D. (KTF UK)
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DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM TEOLOGIE,
STUDIJNÍ OBOR KATOLICKÁ TEOLOGIE
Základní charakteristika
Doktorský studijní obor Katolická teologie (P6141) je součástí studijního
programu Teologie (6141V020). Je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou
tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je tři roky. Předmětem
studia jsou zejména otázky Božího bytí a působení, jakož i různé otázky lidského
a společenského života posuzované z hlediska božího zjevení, křesťanské tradice
a hodnot, které s tím souvisí. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému
vědeckému bádání v daném oboru a specializaci. Ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a)
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností umožňuje toto studium i přípravu studentů k vysoce
specializovaným službám v katolické církvi.
Studijní obor Katolická teologie se dle bližšího zaměření dále člení na specializace,
ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje.
V akad. roce 2009/2010 jsou otevírány tyto specializace:
a)
biblické vědy
b)
fundamentální teologie
c)
dogmatická teologie
d)
teologická etika
e)
spirituální teologie
f)
pastorální teologie
g)
liturgika
h)
kanonické právo
Doktorský studijní program fakulta uskutečňuje vždy jak prezenční, tak
i kombinovanou formou studia.
Uplatnění získaného vzdělání
Vzdělání v doktorském studijním programu „Teologie“ poskytuje intelektuální
a zákonné předpoklady pro výuku na teologických fakultách, církevních
a veřejných středních školách, pro odbornou práci na specializovaných církevních
pracovištích (kněžské semináře, řeholní domy, řídící církevní úřady, pastorační
a poradenská specializovaná centra), v redakcích, nakladatelstvích a tiskových
agenturách, v humanitárních a neziskových organizacích.
Podmínky pro přijetí
Uchazeč o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Teologie, studijní
obor Katolická teologie, je absolventem nejlépe oborově shodného nebo
obdobného studijního programu magisterského. Předpokládá se zpravidla znalost
teologie v rozsahu magisterského studijního programu, latiny, řečtiny a dvou
světových jazyků. Uchazeč musí úspěšně absolvovat přijímací řízení. Spolu
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s přihláškou předkládá uchazeč také žádost o bližší oborové zaměření studia
(„specializace“). Žádost obsahuje i návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.
Studijní povinnosti
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.
Individuální studijní plán stanoví zejména specializaci, téma a cíle studentova
výzkumu, objem a formy studia, způsob ověřování výsledků studia, jejich časovou
posloupnost a všechny další předepsané studijní povinnosti. Studium sleduje
a hodnotí oborová rada ustanovená podle § 47 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a čl. 23 odst. 5 a 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.
Doktorský studijní program fakulta uskutečňuje vždy jak prezenční, tak
i kombinovanou formou studia.
Na konci druhého ročníku skládá student soubornou zkoušku složenou z ústní
oborové zkoušky a z obhajoby předložené písemné práce. Její složení je
podmínkou k připuštění ke státní doktorské zkoušce. Jestliže student soubornou
zkoušku nesloží, může ji do jednoho roku opakovat.
Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační
práce. Předpokládaný rozsah práce činí 200-400 stran. Absolventům se uděluje
akademický titul „doktor“ (ve zkratce Th.D. uváděné za jménem).
Oborová rada
prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. (KTF UK) – předseda
doc. Petr Chalupa, Th.D. (CMTF UP)
doc. Dr. František Kunetka, Th.D. (CMTF UP)
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (KTF UK)
prof. Dr. Albert-Peter Rethmann (KTF UK)
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (KTF UK)
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