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I. ÚVOD 

 

Předkládaná výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické 

teologické fakulty popisuje po úvodu správu, organizaci a vnitřní předpisy fakulty. Následují 

části věnované studiu, rozvoji, vědě a výzkumu, zahraničním aktivitám, médiím a 

informacím, výpočetní technice a informačním technologiím, knihovně a hospodaření. Poté se 

textová část zprávy uzavírá a následují přílohy Personalia, Studium a Odborná činnost. 

V únoru roku 2010 skončilo děkanovi prof. PhDr. Ludvíkovi Armbrusterovi druhé 

funkční období. Rektor Univerzity Karlovy v Praze, prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., 

jmenoval dne 28. ledna 2010 děkanem Katolické teologické fakulty ThLic. Prokopa Brože, 

Th.D. na čtyřleté funkční období s účinností od 17. února 2010. Slavnostní zahájení 

funkčního období děkana se konalo v rámci slavnostní mše svaté dne 8. března v katedrále sv. 

Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě a malé oslavy v Sále kardinála Berana na 

Arcibiskupství pražském. Při této příležitosti udělil nově jmenovaný děkan pamětní medaili 

arcibiskupa Arnošta z Pardubic prof. PhDr. Ludvíkovi Armbrusterovi  SJ a kardinálovi 

Miloslavovi Vlkovi, arcibiskupovi pražskému a Velkému kancléři Katolické teologické 

fakulty. Pamětní medaili udělil děkan také dne 21. května 2010 u příležitosti ukončení 

akademického roku 2010/2011 prof. PhDr. Jaromírovi Homolkovi, CSc., prof. PhDr. 

Mojmírovi Horynovi a prof. PhDr. Stanislavovi Sousedíkovi, CSc. Tuto medaili uděluje 

děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 2005 osobám, které 

se zvláště významným způsobem zasloužily o rozvoj fakulty, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo 

akademických svobod.  

Ocenění se dočkaly i publikace našich akademických pracovníků.  Prof. PhDr. Jiří 

Kuthan, DrSc. obdržel za monografii Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie 

Jagellonců. Díl I. Král a šlechta. zvláštní uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

rok 2010. Papežovi Benediktu XVI. byla jako vánoční dar České republiky předána 

monografie Bohemia Jesuitica 1556–2006, kterou v roce 2010 vydala Katolická teologická 

fakulta a jejíž editorkou byla Petronilla Cemus, M.A. Tato dvousvazková monografie vychází 

z příspěvků přednesených na kongresu, který se uskutečnil roku 2006 na Univerzitě Karlově  

v Praze u příležitosti 450. výročí příchodu Tovaryšstva Ježíšova do Prahy a 450. výročí úmrtí 

zakladatele řádu Ignáce z Loyoly.  

V akademickém roce 2010/2011 rozšířila Katolická teologická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze svou nabídku studijních oborů o Dějiny evropské kultury (bakalářský studijní 
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program Historické vědy) a Aplikované etiky (navazující magisterský studijní program 

Humanitní studia). Studenti i studentky projevili o oba nově otevřené obory velký zájem. 

O aktivitě studentů naší fakulty svědčí uspořádání již 6. ročníku reprezentačního plesu, 

který se konal dne 14. ledna 2010 v Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT v Praze. 

Ples se uskutečnil pod názvem Roaring Twenties v rytmu charlestonu. V květnu byla 

v prostorách KTF UK uspořádána výstava fotografií mgr. Marie Kuldové a PhDr. Radka 

Martínka Jarní květiny, tkané i vyšívané, z liturgických rouch Prahy, středních Čech a 

Neapolska. 

 

 

II. SPRÁVA, ORGANIZACE A VNIT ŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY 

 

1. VELKÝ KANCLÉ Ř 

V souladu s kanonickými předpisy a se Statutem KTF byl Velkým kancléřem KTF UK 

v Praze do 9. dubna 2010 kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Od 10. dubna 2010 je 

Velkým kancléřem KTF UK v Praze Mons. Dominik Duka, OP. 

 

 

2. SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY A TAJEMNÍK  

a) Akademický senát 

Akademický senát KTF působil až do 7. prosince 2010 v tomto složení: 

a) akademičtí pracovníci: 

1. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. (místopředseda senátu) 

2. ThLic. Jan Kotas, S.L.L. 

3. doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 

4. Tomáš B. Mohelník, OP, Th.D. 

5. doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (od 4. března 2010) 

6. Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D. (předsedkyně senátu do 18. května 2010) 

7. prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

8. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. (předseda senátu od 19. května 2010) 

b) studenti: 

1. PhDr. Radim Cigánek 

2. Mgr. Daniel Feranc (místopředseda senátu) 
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3. Ing. Josef Mudra 

4. Hana Puková. 

 

Na základě jmenování ThLic. Prokopa Brože, Th.D. děkanem fakulty bylo jeho 

členství v AS KTF ukončeno a na 3. a 4. března 2010 byly vypsány doplňovací volby,          

ve kterých byl do AS KTF zvolen doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

Ve dnech 18. až 20. listopadu 2010 se uskutečnily volby do obou komor 

Akademického senátu fakulty. Voleb se z 1012 oprávněných voličů účastnilo celkem 246, tj. 

24,3%; všechny hlasy byly platné s výjimkou jednoho studentského.  

Akademický senát KTF působí od 8. prosince 2010 v tomto složení: 

a) z řad akademických pracovníků: 

1. ThLic. David Bouma  

2. PhDr. Markéta Koronthályová (předsedkyně senátu) 

3. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 

4. ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar 

5. ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.  (místopředseda senátu) 

6. Tomáš B. Mohelník, OP, Th.D. 

7. prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

8. Mgr. David Svoboda, Ph.D. 

b) z řad studentů: 

1. Jiří Jakoubek 

2. Helena Michalíková (místopředsedkyně senátu) 

3. Petr Nohel 

4. Marie Zimmermannová 

 

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

na fakultních internetových stránkách. 

 

b) Děkan a proděkani 

Děkanem fakulty byl až do 16. února 2010 prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ. Dne 28. ledna 

2010 jmenoval prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze, 

děkanem Katolické teologické fakulty ThLic. Prokopa Brože, Th.D. na čtyřleté funkční 
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období s účinností od 17. února 2010. Proděkany Katolické teologické fakulty v roce 2010 

byli: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. – proděkan pro studium (od 4. března do 3. října 2010); 

Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. – proděkan pro studium (od 4. října 2010); 

Dr. Vojtěch Eliáš – proděkan pro rozvoj (do 3. června 2010); 

PhDr. Petr Kubín, Ph.D. – proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (do 3. března 2010); 

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. – proděkanka pro studium (do 3. března 2010), 

proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy (od 4. března 2010), pověřena vedením 

agendy proděkana pro rozvoj (od 4. června 2010); 

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. – proděkan pro vědu. 

 

Působnosti proděkanů byly upraveny Opatřením děkana č. 6/2008 – Vymezení 

činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK ze dne 26. září 2008 a Opatřením 

děkana č. 4/2010 – Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK        

ze dne 4. března 2010.  

 

Děkan, proděkani, předseda akademického senátu a tajemník se v rámci kolegia 

děkana pravidelně scházeli k poradám.  

 

c) Vědecká rada 

Vědecká rada KTF působila v r. 2010 v tomto složení:  

1. prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ (předsedou do 17. února 2010, členem       

do 16. března 2010) 

2. prof. Pavel Ambros SJ, Th.D.  

3. ThLic. Prokop Brož, Th.D. (od 17. února 2010) – předseda 

4. Mons. ThLic. Dominik Duka, OP 

5. prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík, Th.D. (od 16. března 2010) 

6. doc. Josef Hřebík, Th.D. 

7. doc. Petr Chalupa, Th.D. 

8. doc. ThDr. Jiří Kašný, Th.D.  

9. prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. 

10. doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.  

11. prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (od 16. března 2010) 

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

13. Mons. František Radkovský 
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14. prof. Dr. Albert-Peter Rethmann (do 16. března 2010) 

15. doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. 

16. prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan (odstoupil dne 16. března 2010) 

17. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

18. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (odstoupil dne 16. března 2010) 

19. doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 

 

d) Disciplinární komise 

V roce 2010 pracovala Disciplinární komise KTF v tomto složení: 

• členové  

a) z řad akademických pracovníků: 

Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (do 19. září 2010) 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

Mlada Mikulicová, Ph.D. – předsedkyně Disciplinární komise KTF (do 19. září 

2010)  

PhDr. Libor Ovečka, Th.D. – člen a předseda Disciplinární komise KTF (od 20. 

září 2010) 

b) z řad studentů: 

Mgr. Pavel Jäger (do 4. prosince 2010) 

Petr Minář (od 7. března 2010) 

ThLic. Lukáš Nosek (do 4. prosince 2010) 

Hana Puková (do 6. března 2010)  

Mgr. Petr Šimůnek (od 13.prosince 2010)  

Petr Toman (od 13. prosince 2010) 

• náhradníci 

a) z řad akademických pracovníků: 

Eva Pavlíková, Ph.D.  

PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. 

b) z řad studentů: 

Mgr. Jaroslav Havrlant (do 6. března 2010) 

Mgr. Jan Koblížek (od 7. března 2010) 

ThLic. Dipl.Theol. Josef Pavol (do 7. března 2010)  

Mgr. Adéla Šmilauerová (od 7. března 2010)  
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Disciplinární komise KTF nemusela v roce 2010 řešit ani jeden přestupek, avšak jedno 

disciplinární řízení bylo zahájeno se studentkou 1. ročníku prezenčního studia doktorského 

studijního programu Historické vědy, studijní obor Církevní a obecné dějiny. Dne 21. září 

2010 byl předsedovi disciplinární komise doručen návrh děkana, čímž došlo k zahájení 

disciplinárního řízení. Děkan KTF spatřoval disciplinární přestupek v tom, že studentka 

záměnou stěžejní části u svého projektu, který podala zároveň na UK HTF, uvedla v omyl 

Oborovou radu KTF, proděkana pro vědu i vědecké oddělení. A to i poté, co byla upozorněna 

na to, že projekty na KTF i HTF náležející do dvou různých doktorských studijních programů 

sice opravňují absolventa k získání dvou odlišných titulů Th.D. i Ph.D., nicméně 

předpokládají dvě kvalitní vědecké práce, které jsou dostatečně od sebe diferencovány a jsou 

obě přínosné. Disciplinární řízení bylo ukončeno 11. října 2010, kdy studentka na vlastní 

žádost zanechala doktorské studium na UK KTF. 

 

e) Tajemník 

Tajemnicí fakulty byla v roce 2010 mgr. Jana Benešová. Působnost tajemnice je upravena 

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

UK ze dne 7. února 2007. 

 

 

3. ORGANIZACE FAKULTY  

a) Katedry 

V rámci KTF UK existovalo v roce 2010 těchto šest kateder: Katedra biblických věd 

s Oddělením starých jazyků, Katedra filosofie, Katedra fundamentální a dogmatické teologie, 

Katedra teologické etiky a spirituální teologie, Katedra pastorálních oborů a právních věd       

a Ústav dějin křesťanského umění.  

 

b) Účelová zařízení 

Děkanát jakožto výkonný aparát fakulty ve spolupráci s rektorátem univerzity zabezpečoval 

v r. 2010 administrativní, organizační, koordinační, evidenční a kontrolní činnost orgánů 

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

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

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

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

oddělení a knihovnu. 
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Na Katolické teologické fakultě bylo v roce 2010 šest účelových zařízení.  

Při Katedře teologické etiky a spirituální teologie působí tři centra. Centrum pro 

studium migrace vedl v roce 2010 ThLic. Petr Štica, Th.D. a Centrum teologie a filosofie 

výtvarného umění a architektury Ing.Arch. Mgr. Norbert Schmidt. Centrum Pro Oriente 

Christiano bylo založeno 23. června 2010 a jejím vedoucím byl jmenován ThLic. Mgr. Karel 

Sládek, Th.D. 

Centrum dějin české teologie vede doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví při Ústavu dějin křesťanského 

umění vede prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. 

Institut celoživotního vzdělávání byl řízen ThLic. PhDr. Markem Matějkem, Ph.D., 

Th.D. 

 

 

4. VNITŘNÍ PŘEDPISY 

V roce 2010 byly na Katolické teologické fakultě UK v Praze v platnosti tyto předpisy: Statut 

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

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

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

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

Všechny výše uvedené předpisy byly schváleny, příp. novelizovány, Akademickým 

senátem Univerzity Karlovy a Kongregací pro katolickou výchovu. 

 

 

III. STUDIUM 

 

1. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY  

V akademických letech 2009/2010 a 2010/2011 uskutečňovala KTF tyto akreditované studijní 

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

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

forma studia, standardní doba studia 4 roky (akreditace udělena do 21. května 2013) 

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

kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky (akreditace udělena do 21. 

května 2013) 
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• magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie, prezenční 

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

2016) 

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

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

(akreditace udělena do 1. března 2014) 

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

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

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

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

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

2013) 

• navazující magisterský studijní program Humanitní studia, studijní obor Aplikovaná 

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

března 2013) 

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

a kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky (akreditace udělena do 31. 

července 2016) se specializacemi 

a) biblické vědy 

b) fundamentální teologie 

c) dogmatická teologie 

d) teologická etika 

e) spirituální teologie 

f) pastorální teologie 

g) liturgika 

h) kanonické právo 

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

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

udělena do 1. listopadu 2017) se specializacemi 

a) církevní a obecné dějiny starověku 

b) církevní a obecné dějiny středověku 

c) církevní a obecné dějiny raného novověku 

d) církevní a obecné dějiny 19. a 20. století 
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• doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny 

křesťanského umění, prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 

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

a) křesťanské umění středověku  

b) křesťanské umění novověku 

c) umění 19. a 20. století  

d) ikonografie křesťanského umění. 

 

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

vzdělávání „Jáhenský pastorační rok“ a „Kněžská formace“. Tyto programy jsou určené 

především absolventům studijního oboru Katolická teologie, kteří přijali jáhenské resp. 

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

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

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

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

pastorační působení účastníků. 

Katolická teologická fakulta také v rámci Celoživotního vzdělávání nabízí kurzy 

Kanonického práva a Úvodu do teologických nauk. Program kurzu Kanonického práva je 

koncipován jako dvousemestrální vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí          

v oblasti kanonického práva vlastního i konfesního. Kurz Úvod do teologických nauk je 

vzdělávací program, který umožní získání základní orientace v teologických naukách a 

kompetenci pro bakalářské studium v oboru Teologické nauky. Úspěšní absolventi programu 

celoživotního vzdělávání mohou pokračovat v řádném kombinovaném studiu a po jeho 

úspěšném absolvování získat titul bakalář. 

V akademickém roce 2009/2010 byly otevřeny čtyři kurzy Univerzity třetího věku 

(„Základy katolického náboženství“, „Konference pro seniory – Život z víry“, „Teologie pro 

laiky“ a „Základy východní byzantské liturgie“) a v akademickém roce 2010/2011 byl otevřen 

kurz jeden („Základy katolického náboženství“). Programy kurzů jsou koncipovány jako 

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

nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.  

Celkem navštěvovalo kurzy Celoživotního vzdělávání vč. Univerzity třetího věku       

v akademickém roce 2009/2010 209 posluchačů a v roce 2010/2011 191 posluchačů (Počty 

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

č. 2, tabulka XIV.). 
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2. STUDIJNÍ AGENDA  

V akademickém roce 2009/2010 probíhalo studium v souladu se studijními plány, které jsou 

uvedeny v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním 

roce 2009/2010, v akademickém roce 2010/2011 v souladu se studijními plány uvedenými 

v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 

2010/2011. 

Všechny studijní povinnosti jsou vyjádřeny pomocí kreditů. Zápisy předmětů, 

evidence studijních výsledků i rozvrhy jsou realizovány elektronickou cestou ve Studentském 

informačním systému (SIS). 

V rámci aplikace Studentského informačního systému proběhlo hodnocení výuky 

studenty, tzv. evaluace studia. Vzhledem k malé účasti hodnotících studentů nebylo 

přistoupeno k celkovému vyhodnocení ankety, avšak pro jednotlivé pedagogy poskytuje 

anketa zpětnou vazbu o tom, jakou kvalitu jejich výuka má a poukazuje na případné 

nedostatky. 

 

 

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

Přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010 představila Výroční zpráva o činnosti 

Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2009. Řádné přijímací řízení 

pro akademický rok 2010/2011 proběhlo v průběhu měsíce června roku 2010, další přijímací 

řízení během září 2010.  

Přijímací řízení konané pouze v řádných červnových termínech proběhlo                     

u následujících programů: 

• navazující magisterský studijní program Humanitní studia, studijní obor Aplikovaná etika 

• doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie  

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

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

křesťanského umění. 

Řádné i další přijímací řízení proběhlo u těchto programů:  

• bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky  

• navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky 

• magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie  

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

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

obor Dějiny křesťanského umění 

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

 

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

 

 

IV. ROZVOJ, V ĚDA A VÝZKUM  

 

Na Katolické teologické fakultě UK se v roce 2010 řešilo celkem dvacet jedna rozvojových 

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

činností. 

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

• Retrokatalogizace, řešitel Vojtěch Eliáš a Prokop Brož, začátek realizace r. 2010. 

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

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

Kuthan, Zdeněk Beneš, začátek realizace r. 2005; 

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

spoluřešitel Stanislav Sousedík, začátek realizace r. 2005. 

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

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

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

umění KTF UK, spoluřešitel Jiří Kuthan, začátek realizace r. 2005. 

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

• Dovybavení knižního fondu fakultní knihovny KTF UK, řešitel Jiří Kelbl, začátek 

realizace r. 2009. 

Granty financované Grantovou agenturou Akademie věd: 

• Metafyzika v současné analytické filosofii a její souvislosti s metafyzikou novodobého 

aristotelismu, řešitel Prokop Sousedík, spoluřešitelé: Stanislav Sousedík, Karel 

Šprunk, Lukáš Novák, David Svoboda, David Heider, David Novotný, David 

Peroutka, začátek realizace projektu r. 2008; 

• Role náboženství křesťanských a muslimských migrantů ve vztahu k liberálnímu státu, 

řešitel Albert-Peter Rethmann, spoluřešitelé: Denisa Červenková, Libor Ovečka, 

Tomáš Petráček, Mireia Ryšková, Karel Sládek, Petr Štica, začátek projektu 2009; 



 12 

• Život a vliv Nikolaje Losského v akademickém světě prvorepublikového 

Československa, řešitel Karel Sládek, začátek realizace projektu 2009. 

Granty financované Grantovou agenturou České republiky: 

• Personalismus v české katolické teologii druhé poloviny 20. století, řešitel Votěch 

Novotný, začátek realizace projektu 2008. 

Granty financované Grantovou agenturou Univerzity Karlovy: 

• Kanonické procesní právo v pražském arcibiskupství na přelomu 14. a 15. století a 

Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem Mikuláše Puchníka, řešitel 

Dominik Budský, začátek realizace projektu 2008; 

• Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň, Jan 8:7 (Historicko-etický 

výzkum o možných elementoch kolaborácie Církvi s komunistickým rezimom          

na Slovensku), řešitel Jozef Pavol, začátek realizace projektu 2008; 

• Funerální litina Podbrdska ve světle kontaktů s centry výroby litiny v Prusku a          

na Moravě v 19. století, řešitelka Jana Bělová, začátek realizace projektu r. 2009; 

• Katolicky orientovaná politická filozofie na počátku novověku a její ohlasy v českých 

zemích doby pobělohorské, řešitel Jan Koblížek, začátek projektu 2009; 

• Osobní svobody a bonum commune – Analýza díla Teorie spravedlnosti Johna Rawlse 

z pohledu křesťanské etiky, řešitel Peter Novitzký, spoluřešitel Petr Štica, začátek 

realizace projektu r. 2009; 

• Bibliodrama jako způsob výkladu biblického textu, řešitelka Zuzana Pelechová, 

začátek realizace projektu 2009; 

• Význam bosých augustiniánů v Čechách jako zadavatelů uměleckých děl od roku 

1623 do reforem Josefa II., řešitelka Adéla Šmilauerová, začátek realizace projektu 

2009; 

• Biblista prof. Jan Nepomuk Hejčl (1868-1935), řešitel Pavel Jäger, začátek realizace 

projektu 2010; 

• Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské tradici a jeho aplikace ve výtvarném umění        

se zvláštním zřetelem na Českou republiku, řešitel Jan Klobušický, začátek realizace 

projektu 2010; 

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

začátek realizace projektu 2010; 

• Umělecké prostředí Českých Budějovic v 18. století, řešitel Lenka Velflová, začátek 

realizace projektu 2010. 

Projekty realizované Katedrou teologické etiky a spirituální teologie: 
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• Katolická církev v době komunismu, řešitel Albert-Peter Rethmann, spoluřešitelé 

Gregor Buss, Jozef Pavol, začátek realizace projektu r. 2007. 

 

Zapojení pedagogů v projektech, které nejsou zajišťovány KTF: 

• Josef Bartoň a Jaroslav Brož – členové řešitelského kolektivu Výzkumného centra – 

Centrum biblických studií AV ČR (Kabinet klasických studií při Filozofickém ústavu 

AV ČR, FLÚ AV ČR) a UK v Praze, zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, řešitel Petr Pokorný, Jan Amos Dus, začátek realizace r. 2005; 

• Mojmír Horyna – řešitel projektu Architektura baroka v Čechách (FF UK, GAČR), 

začátek realizace r. 2010; 

• Markéta Koronthályová – zapojení ve Výzkumném záměru Hermeneutika křesťanské, 

zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy (Bible, její výklady a 

jejich dějinně kulturní působení), řešitel UK ETF, začátek realizace r. 2005; 

• Michaela Ottová – řešitel projektu GAČR Západoevropské a středoevropské 

sochařství 13. -16. století ve sbírkách Národní galerie a veřejných sbírkách ČR, 

spoluřešitelé: Olga Kotková, Jan Royt, Aleš Mudra (FF UK), začátek realizace 2010; 

• Ctirad Václav Pospíšil – řešitel projektu GAČR Dějiny české trinitologie a 

fundamentální teologie 1800–2008, řešitel CMTF UP, začátek realizace r. 2009; 

• Stefan Scholz – řešitel projektu Trojdimenzionální zaměření a stavebně historický 

průzkum pozdně románského a raně gotického opevnění dolnorakouského města 

Hainburg nad Dunajem, spoluřešitel Gabriela Klimešová (Sparkasse Hainburg 

Privatstiftung Aktienges), začátek realizace r. 2010. 

 

Konference a přednášková činnost 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010 pořádala nebo 

spolupořádala konference a organizovala přednášky českých odborníků. Pedagogové KTF      

se zúčastnili mnoha konferencí a přednesli přednášky a přednáškové řady na různá témata, 

jejichž přehled je uveden v příloze č. 3, tabulka XIX.; dále uvádíme pouze vybrané akce. 

Národní galerie v Praze ve spolupráci s ÚDKU KTF uspořádala v Anežském klášteře 

v Praze ve dnech 23. a 24. března odborné kolokvium Karel Škréta a malířství 17. století 

v Čechách a v Evropě, na kterém vystoupil Jan Royt se svým příspěvkem Poznámky 

k mariánské ikonografii a k ikonografii Krista ukřižovaného v díle Karla Škréty a Petra 

Oulíková s diskusním příspěvkem Poznámka k Pašijovému cyklu Karla Škréty. 
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Jan Royt byl autorem výstavy Kristus v umění věků, kterou pořádalo Muzeum Šumavy 

ve spolupráci s KTF UK a pod patronací Biskupství českobudějovického. Výstava probíhala 

od května do října 2010 v Muzeu Šumavy v Kašperských horách. 

Katedra filosofie KTF UK uspořádala ve spolupráci s FU AV ČR od 30. června do 3. 

července mezinárodní konferenci Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytical. Akce se 

zúčastnila řada špičkových zahraničních odborníků (M. Loux, P. van Inwagen, J. E. Lowe aj.) 

a přední tuzemští badatelé. Za KTF na konferenci vystoupili Prokop Sousedík a David 

Svoboda s příspěvkem Is the Number Akcident? a Stanislav Sousedík s příspěvkem Identical 

Theory of Predication. 

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK, ve spolupráci s městem Marchegg 

(Rakousko), se v průběhu celého roku 2010 podílel na přípravě stálé výstavy o zakladateli 

města králi Přemyslu Otakarovi II. Dne 17. července převzal Jiří Kuthan čestnou záštitu nad 

městskými slavnostmi v Marcheggu a pronesl slavnostní projev u příležitosti odhalení 

pomníku zakladatele města krále Přemysla Otakara II. Na přípravě této výstavy se dále         

za ÚDKU KTF podílel Stefan Scholz. 

Katechetická sekce České biskupské konference ve spolupráci s KTF UK uspořádala 

ve dnech 7. až 9. září IV. vědeckou katechetickou konferenci na téma Boží slovo v katechezi. 

Přednášejícími byli především biblisté, odborníci z pastorálních oborů a z oboru katechetiky, 

ale i psycholog. Účastnici měli možnost během konference vyslechnout celkem devět 

přednášek od osmi odborníků z různých oblastí. Konference se zúčastnili i dva zahraniční 

účastníci: Mons. A. J. Długosz, světící biskup v Čenstochové a specialita v oboru biblistiky, a 

prof. Z. Formela, ředitel Institutu psychologie University Pontificia Salesiana v Římě.          

Za KTF UK své příspěvky přednesli Mirea Ryšková, Angelo Scarano, Vojtěch Eliáš a 

Mariusz Gerard Kuźniar. 

Muzeum Podblanicka, Státní oblastní archiv, Státní okresní archiv Benešov a Římsko-

katolická farnost v Benešově ve spolupráci s KTF UK uspořádali dne 16. září seminář Dvě 

církevní kapitoly z dějin Benešova, který se konal u příležitosti 300. výročí vysvěcení kostela 

sv. Anny v Benešově. Za KTF se semináře zúčastnil Marek Matějek s příspěvkem Spiritualita 

piaristů. 

KTF UK v Praze a Arcibiskupství pražské pořádaly dne 5. listopadu symposium nad 

texty papeže Benedikta XVI. pronesenými během jeho návštěvy v České republice s názvem 

Slova Benedikta XVI. rok poté. Za KTF vystoupil s příspěvkem Naděje, která obstojí (Homilie 

při mši v Brně-Tuřanech) Prokop Brož a s příspěvkem Na cestě k jádru křesťanství Aleš 

Opatrný. 
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Vybraná publika ční činnost 

Pedagogové publikovali řadu odborných článků i monografií. Z množství odborných 

vědeckých výstupů zmiňujeme jen sborníky a monografie, přehledná tabulka publikací 

dodávaných do Registru informací o výsledcích (tzv. RIV) je uvedena v příloze výroční 

zprávy (viz Příloha č. 3, Tab. XVIII. ) 

Petronilla Čemus je editorkou monografie Bohemia Jesuitica 1556–2006, ed. 

Petronilla Cemus in cooperatione cum Richard Cemus SJ, Ex commissione Facultatis 

Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis et Provinciae Bohemiae Societatis 

Jesu, Praha/Würzburg 2010. Tato dvousvazková publikace reflektuje v deseti kapitolách 

současný stav bádání v dějinách jesuitského řádu v českých zemích, jejich působení v různých 

vědeckých disciplinách, školství, kultuře, výtvarném umění, architektuře, hudbě, divadle, 

rétorice, literatuře, přírodních vědách, matematice, filosofii, misiích a duchovní správě. Více 

než sto statí od autorů ze čtyř kontinentů vychází z příspěvků přednesených na kongresu, 

který se uskutečnil na Univerzitě Karlově v Praze u příležitosti 450. výročí příchodu 

Tovaryšstva Ježíšova do Prahy a 450. výročí úmrtí zakladatele řádu Ignáce z Loyoly. Jemu a 

jeho spiritualitě je věnována samostatná kapitola. Rámec knihy tvoří pojednání od začátků 

působení Societas Jesu v Praze v čele s Petrem Canisiem až po soudobou Bohemia Jesuitica   

v osobnosti kardinála Tomáše Špidlíka SJ (1919–2010). Vedle výčtu nejdůležitějších 

pramenů a literatury obsahuje publikace rovněž dvojjazyčný chronologický přehled, 

vícejazyčný seznam lokalit a latinsko-česko-německo-anglický seznam zkratek. Publikace 

vydaná nakladatelstvím Karolinum je vzhledem ke svému mezinárodnímu charakteru 

uváděna na trh v součinnosti s německým nakladatelstvím Echter ve Würzburgu a 

Historickým ústavem jezuitského řádu v Římě. Tato kniha byla předána papeži Benediktu 

XVI. jako vánoční dar České republiky. 

Petr Kubín editoroval monografii Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození 

knížete Václava Svatého, Opera Facultatis theologiae catholicae Universtitatis Carolinae 

Pragensis. Historia et historia artium 11, Kubín Petr (ed.), Praha: Togga, 2010. Publikace 

obsahuje nejnovější výsledky bádání 26 předních odborníků z různých disciplín (historie, 

archeologie, dějiny umění, teologie, numismatika, klasická filologie), které byly prezentovány 

na vědeckém kolokviu "Sv. Václav a jeho kult" uskutečněném na půdě Katolické teologické 

fakulty UK v Praze ve dnech 5. a 6. listopadu 2008. Po sedmdesáti letech tak znovu dostává 

česká veřejnost do ruky obsáhlé zpracování života a kultu hlavního zemského patrona            

v podobě nového „Svatováclavského sborníku“. Důraz je kladen na období středověku, část 

příspěvků se však věnuje i novověkému kultu. 
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Petr Kubín také publikoval monografii Světci Přemyslovců. Počátky kultů a 

svatořečení, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia 

et historia artium 12, Praha: Togga, 2010. Monografie pojednává o počátcích kultů nejstarších 

českých světců z 10. až 14. století, konkrétně sv. Ludmily, Václava, Mlady, Vojtěcha, Vintíře, 

Prokopa a Anežky, kteří byli nějakým způsobem spojeni s dynastií Přemyslovců. Kniha se   

na základě pečlivého zkoumání pramenů snaží o novou interpretaci. 

Jiří Kuthan publikoval ve spolupráci KTF a FF UK monografii Královské dílo           

za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl I. Král a šlechta, Praha: Togga, 2010. 

Monografie podává obraz historických poměrů a architektury a dalších druhů umělecké 

tvorby v období mezi koncem husitských válek a bitvou u Moháče v roce 1526, kdy v zemích 

České Koruny a v uherském království skončila vláda Jagellonské dynastie. Stavby a 

umělecká díla jsou vykládány v historickém kontextu, v zájmu pozornosti jsou nejen tvůrci, 

ale i osobnosti zakladatelů a objednavatelů a okolnosti, za nichž jednotlivá díla vznikala. 

Architektura, sochařství, malba i umělecká řemesla tu nejsou proto vylíčeny odděleně a          

v časových a stylových „řetězcích“, ale společně a ve vzájemných souvislostech. Díky tomu 

bylo možné zřetelněji upozornit na spojitost mezi díly rozličných uměleckých druhů a také 

vykreslit ráz produkce, která vznikala a byla objednávána v jednotlivých částech Koruny 

české i v menších „mikroregionech“. Je zjevné, že i na těch územích Koruny české, kde         

v důsledku husitských válek byla kontinuita umělecké tvorby přervána, došlo k velkému 

oživení. Dominantní, co do náročnosti i kvality, byly stavby a objednávky související             

s královským majestátem, jimž jen máloco jiného mohlo konkurovat. Proto tato kniha nese 

název „Královské dílo“. Právě ono totiž udávalo tón a to i přesto, že pozice panovnické moci 

v zemích Koruny české nebyla po husitských válkách srovnatelná s poměry v dobách 

předchozích. Dílo jagellonské doby je zde vylíčeno v jeho širokých evropských souvislostech. 

Za autorství této monografie bylo v roce 2010 Jiřímu Kuthanovi uděleno zvláštní uznání 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy. 

Karel Sládek publikoval monografii Mystická teologie východoslovanských křesťanů, 

Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2010. Studium východoslovanské křesťanské spirituality a 

mystiky má v českém akademickém i duchovním světě již svoji dlouholetou tradici. V první 

kapitole přináší stručný historický exkurz do novodobých dějin "byzantského 

Commonwealthu" a nastiňuje problémy migrantů z Východu v České republice. Druhá, 

hlavní, systematicko-teologická kapitola je zaměřena na představení mystické teologie 

východoslovanských křesťanů v jejím katafatickém, diabatickém a anabatickém rozměru. 

Autor zde představuje sofiologii Vladimíra Solovjova, Pavla Florenského a Sergeje 
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Bulgakova, teologii Jana Zlatoústého, rozebírá smysl ikon či modliteb. Třetí, závěrečná, 

kapitola seznamuje čtenáře s aktuálním stavem ekumenického dialogu mezi katolickou a 

pravoslavnou církví. 

David Peroutka publikoval monografii Aristotelská nauka o potencích, Filosofia, 

Praha, 2010. V aristotelské ontologii má pojem schopnosti (dynamis, potentia) klíčový 

význam. Aristotelés při rozpracování teorie schopností začíná u běžných vlastností, jakými 

jsou např. hořlavost, křehkost či stavitelský um, neboli u tzv. ‚kinetických potencí‘. Autor 

sleduje, jak Aristotelés a jeho následovníci schopnosti definují a jakou ontologickou analýzu 

kinetických schopností tato filosofická tradice nabízí. Obdobné úvahy ovšem rozvíjela v řadě 

posledních desetiletí i analytická filosofie, proto autor aktualizuje aristotelské nauky 

průběžným srovnáváním se základními myšlenkami soudobých teorií ‚dispozičních‘ 

vlastností (schopností). Originalita aristotelské tradice však netkví jen ve vypracování pojmu 

kinetických potencí, nýbrž dále v přechodu k potencím receptivním, tj. v přenosu pojmů 

potence a akt do nauk o podstatě a o jsoucnu jako takovém. Autor sleduje, jak Aristotelés 

přepracoval starší myšlenku látkového principu právě aplikací pojmu dynamis na látku, a dále 

jak Tomáš Akvinský pomocí pojmů potence a aktu vypracoval svou nauku o esenci a bytí. 

Odborná publikace Marie Rakušanové a Petra Nedomy Double Fantasy: Ideální 

krajiny v archivu paměti. Vidění, tradice, umění, archeologie, KANT, Praha, 2010, je 

výsledkem výzkumu vizuálních forem, opakovaně se navracejících v uměleckých dílech 

různých období. Východiskem úvah byl předpoklad, že na interpretaci krajiny v očích diváka 

má vliv lidská paměť a způsob, jakým do ní byly obtisknuty kulturní historií, ale také 

předchozím uměleckým ztvárňováním, ideální krajinné předobrazy. 

Stanislav Sousedík publikoval monografii Svoboda a lidská práva, Praha, Vyšehrad, 

2010 pojednávající o jednom ze základních problémů současné společnosti. Naše společnost 

totiž na jedné straně podstatným způsobem preferuje fakt, že každé lidské individuum je 

svobodné, na straně druhé se však současně hlásí ke koncepci lidských práv. Právě pojetí 

těchto práv však vyvolává neustálé diskuse, do nichž se snaží autor z pozice tradiční filosofie 

vstoupit.  

Cílem monografie Petra Šticy Cizinec v tvých branách: Biblické podněty pro etickou 

reflexi migrace, Karolinum, Praha, 2010, je reflektovat otázku přijímání cizinců ve světle 

textů Písma svatého. Biblických textů, které se zabývají zkušenostmi se zacházením s lidmi 

na cestách, je nemalé množství a mají různé teologické implikace a souvislosti. Cílem knihy 

je načrtnout biblický étos zacházení s cizinci jako podnět pro eticky orientovanou reflexi 

migrace a vztahování se vůči nim dnes. Knihu otevírají hermeneuticko-metodologické úvahy 



 18 

vztahu teologicko-etické reflexe, respektive křesťanské sociální etiky, a biblické 

hermeneutiky. Ve druhé části je představen starozákonní a novozákonní biblický étos 

zacházení s cizinci a lidmi na cestách. Ve třetí části jsou předložena základní biblicko-

antropologická východiska, která jsou zásadní jak pro biblický étos, tak pro současnou 

teologicko-etickou reflexi tématu přijímání cizinců. Součást knihy tvoří rovněž rejstřík 

biblických míst. Předkládaná studie má za cíl nejen představení daného biblického étosu a 

základních textů, nýbrž chce být rovněž pozváním čtenářů k eticky orientovanému promýšlení 

této palčivé otázky současnosti. 

 

Doktorské studium 

V roce 2010 studovalo doktorský studijní program Teologie 23 doktorandů (14 prezenčních a 

9 kombinovaných), program Obecná teorie a dějiny umění a kultury 28 doktorandů (19 

prezenčních a 9 kombinovaných), a programu Historické vědy 11 studentů (4 prezenční a 7 

kombinovaných). Z tohoto počtu UK KTF přijala 18 nových studentů (ak. rok 2010/2011); 

z toho do studijních programů Teologie 4 studenty, Historické vědy 3 studenty a Obecná 

teorie a dějiny umění 11 studentů.  

Doktorské studium úspěšně ukončilo 5 studentů programu Teologie, celkem 5 

uchazečů prospělo u rigorózního řízení (ThLic.). 

Informace o doktorském studiu jsou obsaženy v příloze č. 2, tab. XI, XII , XIII. a 

v příloze č. 3, tab. XVII. 

 

 

V. ZAHRANI ČNÍ VZTAHY  

 

Fakulta je začleněna do standardních meziuniverzitních dohod uzavřených Univerzitou 

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

Krátkodobé cesty za účelem plnění výzkumných záměrů fakulty a grantových projektů 

jsou shrnuty v Příloze č. 3, tabulka XIX. 

 

Přednášky zahraničních odborníků na KTF:  

• Giorgio Tagliafferro, Universita Ca Foscari Venezia, přednášky: Renesanční umění 

v Benátkách. Tizian, Tintoretto, Veronese. Fond mobility UK, 9.–17.5.2010; 
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• Jerome Beau, Le Collége des Bernardins, přednášky: Vztah mezi současnou kulturou a 

křesťanstvím; společenská angažovanost a sociálně závažné otázky francouzské 

společnosti. Fond mobility UK, 27.–21.4.2010;  

• Wolfgang Bretschneider, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Theologische 

Fakultät, přednášky a praktický seminář: Varhanní hudba, vztah současné liturgie a 

současné hudby, kořeny evropské církevní hudby. Liturgická hudba po II. vatikánském 

koncilu. Fond mobility UK, 9.–13.3.2010;  

• Friedhelm Mennekes, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen 

Frankfurt am Main, přednášky na téma kunsthistorie, homiletika, pastorální teologie; 

sociologie náboženství. Fond mobility UK, 8.–12.5.2010; 

• Elisabeth Osewska, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie. 

LLP-Erasmus – monitorovací návštěva s přípravou nové smlouvy, 7.–11.4.2010; 

• Josef Stala, The Pontifical University of John Paul II in Cracow, Theological Fakulty 

in Tarnow, přednášky: Moderní křesťanské vyučování, Jakým způsobem objevujeme 

Boha za pomocí náboženských učebnic? LLP-Erasmus, 7.–11.4.2010; 

• Peter Caban, Univerzita Komenského v Bratislavě, přednášky na téma katolická 

liturgika. Meziuniverzitní smlouva, 25.–30.4.2010. 

  

Fakulta měla v roce 2010 v rámci programu LLP-Erasmus pro obor Katolická teologie 

sedmnáct aktivních bilaterálních dohod se zahraničními univerzitami v Bonnu, Dortmundu, 

Drážďanech, Erfurtu, Frankfurtu nad Mohanem, Krakově, Lovani, Londýně, Opoli, Poznani, 

Prešově, Ružomberku a Vídni a pro obor Dějiny křesťanského umění v Benátkách, 

Drážďanech, Krakově a Vídni. Na jejich základě přijeli i vyjeli nejen pedagogičtí pracovníci, 

ale i studenti. 

Studentská mobilita v roce 2010 v sobě zahrnuje dva akademické roky. 

V akademickém roce 2009/2010 vyjelo do zahraničí 9 studentů. V rámci programu LLP-

Erasmus vycestovalo 5 studentů oboru teologie: 1 student na jednosemestrální pobyt            

do Erfurtu, 1 student na dvousemestrální pobyt do Vídně, 2 studenti na dvousemestrální pobyt 

do Lovaně (1 student za finanční podpory také z Fondu mobility) a 1 studentka                     

na dvousemestrální pobyt do Londýna. V rámci programu AKTION vyjela 1 studentka 

ÚDKU na dvousemestrální pobyt do Vídně a 1 studentka na měsíční pobyt do Salzburgu. 

V tomto akademickém roce vycestovali 2 studenti doktorského studijního programu teologie: 

1 student na roční pobyt do Münsteru (KAAD) a 1 student na roční pobyt do Říma 

(Renovabis). 
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V akademickém roce 2010/2011 vyjelo 7 studentů do zahraničí na jednosemestrální 

pobyty. V rámci studijního zahraničního programu LLP-Erasmus vycestovalo 6 studentů 

ÚDKU: 2 studentky a 1 student do Vídně, 1 studentka do Benátek, 1 studentka do Londýna a 

1 studentka do Drážďan. V rámci meziuniverzitních dohod vycestovala 1 studentka              

do Ženevy. 

Na KTF UK studovalo v akademickém roce 2009/2010 celkem 7 studentů teologie     

ze zahraničí (1 student a 2 studentky z Katolické univerzity v Ružomberku, 1 student              

z Gréckokatolické fakulty z Prešova a 3 studentky z Poznaňské Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza) a v akademickém roce 2010/2011 celkem 8 studentů ze zahraničí (1 student 

z Katolické univerzity v Ružomberku, 1 student z Gréckokatolické fakulty z Prešova,             

1 student a 3 studentky z Poznaňské Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (všichni teologie) a 

dějiny umění 1 student a 1 studentka z univerzity Papieska Akademia Teologiczna                  

w Krakowie). 

V rámci učitelské mobility přijeli a přednášeli v roce 2010 celkem 3 pedagogové          

(2 v rámci programu LLP-Erasmus, 1 v rámci meziuniverzitních dohod). V rámci programu 

LLP-Erasmus vycestovali 3 pedagogové. 

Ve dnech 8. až 16. dubna 2010 zorganizovali J. Royt a M. Zlatohlávek studentskou 

exkurzi do Říma. Exkurze, která proběhla v rámci předmětů ÚDKU Počátky křesťanského 

umění, Přehledné dějiny renesančního umění, a Přehledné dějiny barokního umění, se 

zúčastnilo 15 studentů bakalářského studijního programu Dějiny křesťanského umění. 

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

 

  

VI. MÉDIA A INFORMACE 

 

Při poskytování informací k aktuálním otázkám ve společnosti a v církvi jsou pro Katolickou 

teologickou fakultu hlavními partnery Odbor vnějších vztahů Univerzity Karlovy a Tiskové 

středisko České biskupské konference. Vyučující fakulty byli veřejnoprávními médii 

individuálně žádáni o rozhovory nebo vyjádření ke konkrétním problémům. Pravidelně také 

odpovídali na otázky čtenářů Katolického týdeníku, internetového portálu www.vira.cz a 

Radia Proglas a zprostředkovali informace v rámci popularizačních přednášek určených 

široké veřejnosti.  

Základním informačním pramenem o událostech na fakultě jsou pro veřejnost, 

pracovníky i studenty její webové stránky. 
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VII. VÝPO ČETNÍ TECHNIKA A INFORMA ČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Informační systémy používané na fakultě jsou kompatibilní se systémy používanými            

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

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

Studentům a dalším uživatelům knihovny je ve fakultní knihovně k dispozici 28 

počítačových stanic s přístupem k celosvětové síti Internet a dalších 16 studijních míst            

s možností připojení vlastního notebooku. Dále je na fakultě 6 počítačů v pracovně 

doktorandů; všechny s přístupem k síti Internet. Na Ústavu dějin křesťanského umění je vedle 

laboratoře i skenovací centrum. Celkem je na fakultě 126 počítačů včetně 35 notebooků        

(z toho je jeden Apple MacBook). Počet počítačů oproti loňskému roku mírně poklesl, naopak 

stoupl počet notebooků. 

V prostorách fakulty je 5 kopírovacích strojů s hardwarovým a softwarovým 

vybavením pro napojení na fakultní počítačovou síť. Dva kopírovací stroje jsou umístěny       

v knihovně a jsou užívány studenty i příchozí veřejností; stroje v prostorách děkanátu, 

vědeckého oddělení a Ústavu dějin křesťanského umění jsou určeny pro potřeby vyučujících a 

administrativních pracovníků fakulty. 

V průběhu roku 2010 byla realizována výstavba druhé serverovny. Serverovna je 

vybavena klimatizací a jsou v ní umístěny servery pro zálohování dat.  

 

 

VIII. KNIHOVNA 

 

Knihovna KTF UK je součástí systému fakultních knihoven UK, který vytváří společný 

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

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

 

Služby 

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

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

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

kde se nachází i studovna. Ta nabízí 44 studijních míst, z nichž více než polovina je vybavena 

počítači s přístupem na internet a zbývající místa umožňují připojit vlastní notebook.  
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Ve volném výběru se zde nachází několik tisíc svazků. Výpůjčka je vybavena dvěma 

síťovými kopírkami/tiskárnami, pro čtenáře je také k dispozici 52 uzamykatelných skříněk. 

Otevírací doba výpůjčky/studovny představuje 46 hodin v pracovním týdnu. O sobotách, kdy 

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

V roce 2010 bylo realizováno 10353 běžných výpůjček, 329 meziknihovních výpůjček 

(z toho bylo 97 požadavků uživatelů knihovny a 232 požadavků z jiných knihoven) a 28 

mezinárodních meziknihovních výpůjček (20 požadavků uživatelů knihovny a 8 požadavků 

na knihy z našeho fondu ze zahraničí). 

 

Akvizice 

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

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

společenskovědních oborů.  

V roce 2010 byly zakoupeny knihy a časopisy v celkové ceně cca 400 000 Kč. Nákupy 

byly hrazené především z těchto zdrojů: 

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

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

• projekty vědeckých pracovníků a doktorandů fakulty; 

• z běžného rozpočtu fakulty. 

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

pro studium migrace). 

 

Katalogizace 

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

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

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

retrokatalogizace, který úspěšně pokračoval i v roce 2010, se věnoval právě katalogizaci 

starších dosud nezpracovaných dokumentů.  

V roce 2010 probíhala katalogizace v systému ALEPH podle platných knihovnických 

standardů (formát MARC21, katalogizační pravidla ISBD a AACR2), katalogizátoři vytvořili 

cca 14 500 záznamů, které se staly součástí Centrálního katalogu UK. 
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Knihovna dále participuje na tvorbě Souborného katalogu ČR (v roce 2010 přidáno 

14338 záznamů) a Databáze národních jmenných autorit NK ČR (v roce 2010 přidáno 15 

záznamů). 

 

 

IX. HOSPODAŘENÍ 

 
Údaje o hospodaření fakulty přináší Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy 

v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2010. 

 

 

X. ZÁVĚR 

 
Z pohledu vědecké, pedagogické i společenské činnosti fakulty lze rok 2010 hodnotit jako rok 

úspěšný. Pokračoval postupný rozvoj fakulty položený na nových základech, došlo ke změně 

děkana fakulty a s tím spojeným změnám v obsazení funkcí proděkanů a členů fakultní 

Vědecké rady. 

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

přispěli. 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. 
 

 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2010 byla schválena 
Akademickým senátem KTF UK dne 29.listopadu 2011.
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PŘÍLOHA Č. 1 – PERSONALIA 
 
Tab. I – Počet a přepočtený počet akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav 
ke dni 31. 12. 2010 
 
a) Podle akademické hodnosti 
 
akademická hodnost počet fyzických osob přepočtený počet počet plných úvazků 
Profesor 9 5,75 2 

Docent 8 6,55 4 

Doktor 29 17,65 9 

Inženýr 2 0,9 0 

Licenciát 2 1,1 0 

Magistr 7 4,6 3 

Celkem 57 36,55 18 

 
 
 
Graf k Tab. Ia) – Kvalifika ční struktura akademických a vědeckých pracovníků a 
lektorů podle přepočteného počtu, stav ke dni 31. 12. 2010 
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b) Podle pracoviště 
 

 

 
 
 
Graf k Tab. Ib) – Katedry podle přepočteného počtu akademických a vědeckých 
pracovníků a lektorů, stav ke dni 31. 12. 2010 
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Pracoviště počet fyzických 
osob 

přepočtený počet počet plných 
úvazků 

Katedra filosofie 6 2,2 0 

Katedra biblických věd 9 7,0 4 

Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie  

8 
 

4,8 4 

Katedra fundamentální a 
dogmatické teologie 

6 4,9 1 

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

7 4,2 3 

Ústav dějin křesťanského 
umění 

21 13,45 6 

Celkem 57 36,55 18 
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Tab. II – Průměrný věk akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav ke dni 
31. 12. 2010 
  
akademická hodnost průměrný věk 
profesor 63 

docent 58 

doktor  44 

inženýr 41 

licenciát 40 

magistr 38 

 
 
Tab. III – Přepočtený počet administrativních a technicko-hospodářských pracovníků, 
stav ke dni 31. 12. 2010 
 
Pracoviště přepočtený počet 
tajemník 1,0 

sekretariát děkana 1,0 

studijní oddělení  2,5 

oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy 1,4 

ekonomické oddělení 2,0 

právní poradce 0,125 

knihovna 12,0 

správa počítačové sítě 1,0 

školník – údržbář 0,7 

úklid 0,85 

referent/ka na katedrách 1,5 

laboratoř 1,0 

Celkem 25,075 

 
 
Tab. IV – Počet pracovníků na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce, stav     
ke dni 31. 12. 2010 
 
Pracoviště DPČ DPP 
Katedra filosofie – 2 

Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie 

– 1 

Katedra fundamentální a 
dogmatické teologie 

– 1 

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

– 6 

Katedra biblických věd – 1 

Ústav dějin křesťanského umění  1 5 

údržbářské práce – 1 

úklid – – 

projekty, Celoživotní vzdělávání – 4 

Celkem 1 21 
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Tab. V – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2010 
 
zařazení průměrná tarifní mzda (Kč) 
AP4 28.000, – 
AP3 23.000, – 
AP2 19.000, – 
AP1 16.000, – 
VP2 22.000, – 
VP1 17.000, – 
L2 20.000, – 
L1 18.000, – 
nepedagogičtí pracovníci 15.263, – 

 
 
Graf k Tab. V – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2010 

15263

18000

20000

17000

22000

16000

19000

23000

28000

0 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč

AP4

AP3

AP2

AP1

VP 2

VP1

L2

L1

nepedagogičtí pracovníci

 
 
 
Tab. VI – Akademičtí a vědečtí pracovníci a lektoři KTF s cizí státní příslušností, stav 
ke dni 31. 12. 2010 
 
akademická hodnost státní příslušnost 
profesor  Německo 
magistr Rakousko 
licenciát Polsko 
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PŘÍLOHA Č. 2 – STUDIUM 
 
Tab. VII – Počet uchazečů o studium pro akademický rok 2010/2011 dle typu studijního 
programu (Bc., Mgr., Th.D./Ph.D.). 
 

prezenční studium kombinované studium celkem 
Bc. Mgr. NMgr. Th.D. celkem Bc. NMgr. Th.D. celkem 
200 36 117 22 375 113 65 1 179 554 

 
 
Tab. VIII – Počet uchazečů o studium, kteří se nedostavili k přijímacímu řízení           
pro studium v akademickém roce 2010/2011 
 

prezenční studium kombinované studium celkem 
Bc. Mgr. NMgr. Th.D. celkem Bc. NMgr. Th.D. celkem 
51 8 54 1 114 11 29 – 40 154 

 
 
Tab. IX – Počet uchazečů o studium, kteří neuspěli v přijímacím řízení pro studium       
v akademickém roce 2010/2011 
 

prezenční studium kombinované studium celkem 
Bc. Mgr. NMgr. Th.D. celkem Bc. NMgr. Th.D. celkem 
43 3 13 4 63 9 8 – 17 80 

 
 
Tab. X – Počet přihlášených, přijatých a zapsaných studentů ke studiu v pregraduálních 
studijních oborech v akademickém roce 2010/2011 (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ 
– bez přijímací zkoušky) 
 

 přihlášeno přijato zapsáno 
celkem celkem z toho celkem 

PZ BPZ  
prezenční studium 353 183 152 31 158 
kombinované studium 178 123  81 42 119 
celkem 531 306 233 73 277 

 
 
Tab. XI – Počet přihlášených, přijatých a zapsaných studentů doktorských studijních 
programů v akademickém roce 2010/2011 
 

název 
studijního 
programu 

přihlášeno přijato/zapsáno 
 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem 
 

Katolická 
teologie 

4 1 5 3 1 4 

Obecná 
teorie a 
dějiny umění 

15 – 15 11 – 11 

Historické 
vědy 

3 – 3 3 – 3 
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Tab. XII – Počet zapsaných studentů s nepřerušeným studiem 2010/2011 (k 30.10.2010) 
 

název studijního 
programu 

název studijního oboru typ studijního 
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem z toho 
cizinců 

Teologie Katolická teologie magisterský 111 – 111 12 
doktorský 14 9 23 4 

Teologické nauky bakalářský – 337 337 21 
navazující 
magisterský 

– 96 96 4 

Humanitní 
studia 

Aplikovaná etika navazující 
magisterský 

27 – 27 1 

Obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

Dějiny křesťanského 
umění 

bakalářský 191 – 191 4 
navazující 
magisterský 

84 – 84 1 

doktorský 19 9 28 1 
Historické vědy Dějiny evropské kultury bakalářský 48 – 48 1 
Historické vědy Církevní a obecné dějiny doktorský 4 7 11 1 
Celkem 499 457 956 50 

 
     
Tab. XIII – Počet absolventů v akademickém roce 2009/2010 
 
název studijního 
programu 

typ studijního 
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

Teologie bakalářský – 30 
magisterský 19 – 
navazující magisterský – 23 
doktorský 1 4 

Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

bakalářský 33 – 
navazující magisterský 17 – 
doktorský – – 

Historické vědy doktorský – – 
celkem 70 57 

127 
 
 
Tab. XIV – Počty studujících v kurzech Celoživotního vzdělávání vč. kurzů Univerzity 
3. věku 
 

název kurzu počet studentů 
2009/2010 

počet studentů 
2010/2011 

Jáhenský pastorační rok – 9 
Kanonické právo 6 – 
Konference pro seniory – Život z víry 10 – 
Kněžská formace 33 36 
Teologie pro laiky 9 – 
Úvod do teologických nauk 8 7 
Základy katolického náboženství 131 139 
Základy východní byzantské liturgie  12 – 
Celkem 209 191 
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Tab. XV – Přehled akreditovaných studijních programů, stav k 31. 12. 2010 
 
KKOV název 

studijního  
programu 

název 
studijního oboru 

typ 
studijního  
programu 

forma 
studia 

standardní 
doba studia 

akreditace 
udělena do 

6141R Teologie Teologické nauky 
(do 27.3.2007 
náboženské nauky) 

Bc. kombinovaná 4 roky 21.5.2013 
6141T Mgr. 

navazující 
kombinovaná 2 roky 21.5.2013 

6141T Katolická teologie Mgr. prezenční 5 let 31. 7. 2016 
udělování ThLic. 31. 7. 2016 

6141V doktorský  prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 31. 7. 2016 

 Doc., Prof.- 
řízení 

  31.7.2012 

8109R Obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

Dějiny 
křesťanského umění 

Bc. prezenční 3 roky 1. 3. 2014 
8109T Mgr. 

navazující 
prezenční 2 roky 1. 3. 2014 

udělování PhDr. 1. 3. 2014 
8109V doktorský prezenční, 

kombinovaná 
3 roky 31. 12. 2013 

6101T Humanitní 
studia 

Aplikovaná etika Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 1.3.2013 

7105R Historické vědy Dějiny evropské 
kultury 

Bc. prezenční 3 roky 1.3.2013 

7105V Církevní a obecné 
dějiny 

doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 1. 11. 2017 

 
 
Tab. XVI – Přehled ostatních akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, stav k 31.12. 2009 
 
 akreditace 

udělena do 
provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

9.5.2013 

provádění vzdělávacího programu Islám 9.5.2010 
provádění vzdělávacích programů Současná religiozita, sekty a destruktivní kulty, 
Církve a náboženské společnosti působící v ČR, Svět Starého zákona, Svět Nového 
zákona, Úvod do základních náboženských pojmů, Otázky bioetiky, Etika konfliktních 
situací, Sakrální umění, Kapitoly z českých církevních dějin 

25.7.2010 
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PŘÍLOHA Č. 3 – ODBORNÁ ČINNOST 
 

Tab. XVII – Přehled rigorózních a disertačních prací obhájených v roce 2010 
 

ThLic.: 
Havrlant, Jaroslav Prolegomena k hledání ekleziologických inspirací v životě a díle 

Tomáše Bavorovského (+1562) 
Koblížek, Jan Obec a náboženství – Analýza Augustinova díla „O Boží obci“ a kritické 

zhodnocení dis. práce Hannah Arendtové „Koncept lásky u Augustina“ 
Kupka, Jiří Liturgický prostor – historická a teologická reflexe uspořádání kostela 
Novitzký, Peter Vybrané aspekty teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu 

křesťanské etiky 
Zimmermannová, Marie Vývoj katechetiky v Českých zemích v letech 1920 
Th.D.: 
Buss, Gregor Kolaborace katolické církve a katolických duchovních se socialistickými 

režimy v NDR z teologicko-etické perspektivy 
Červenková, Denisa De Religione: jak se křesťanství stalo náboženstvím 
Matějek, Jaromír Institut dříve projevených přání pacientů. Rizika a přínos. 
Matějek, Marek Duchovní rozměr zakladatelského díla Josefa Kalasanského 
Suchánek, Drahomír Právo exklusivity při papežských volbách 
 

 

Tab. XVIII – Publika ční činnost pracovníků  
 

Jméno a příjmení 
pedagoga 

Publikace 

Bartoň Josef  Století moderního českého biblického 
překladu 1909-1999  

Listy filologické článek v časopisu 
(původní článek) 

Brož Jaroslav  Biblické základy kněžství  Salve. Revue pro 
teologii a duchovní 
život. 

článek v časopisu 
(původní článek) 

Brož Prokop  Rozum a víra. Rozvést, nebo usmířit? 
Naplnit poslání.  

Salve. Revue pro 
teologii a duchovní 
život. 

článek v časopisu 
(původní článek) 

Budský Dominik  Mikuláš Puchník, biografie autora díla 
Processus iudiciarius secundum stilum 
Pragensem     

Mediaevalia historica 
Bohemica 

článek v časopisu 
(původní článek) 

Čemus Petronilla  Petrus Canisius et Bohemia  Bohemia Jesuitica 
1556-2006 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Čemus Petronilla  Die Aktualisierung der Wenzelslegende im 
Jagiellonen-Zeitalter. Zur Ausmalung der 
Wenzelskapelle im Prager Veitsdom unter 
König Wladislaw II.  

Hofkultur der 
Jagiellonendynastie und 
verwandter 
Fürstenhäuser 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Homolka Jaromír  Socha sv. Václava ve Svatováclavské kapli  Svatý Václav. Na 
památku 1100. výročí 
narození knížete 
Václava svatého 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Homolka Jaromír  K jubileu PhDr. Anežky Merhautové  Čechy jsou plné 
kostelů. Boemia plena 
est ecclesiis. Kniha k 
poctě PhDr. Anežky 
Merhautové, DrSc. 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Hrdina Ignác 
Antonín  

Vývoj kanonické legislativy v uplynulém 
desetiletí  

Revue církevního práva článek v časopisu 
(původní článek) 
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Kubík Viktor  Poznámky k významu pozdně románské 

iluminace pro gotiku v Itálii a pro české 
knižní malířství 13. století  

Čechy jsou plné 
kostelů. Boemia plena 
est ecclesiis. Kniha k 
poctě PhDr. Anežky 
Merhautové, DrSc. 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Kubík Viktor  Pařížský fragment latinského překladu 
Kroniky tak řečeného Dalimila  

Královský sňatek. 
Eliška Přemyslovna a 
Jan Lucemburský -1310 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Kubín Petr  Světci Přemyslovců. Počátky kultů a 
svatořečení   

 kniha (monografie) 

Kubín Petr  Kdo byl svatý Václav aneb úvod do 
nového „Svatováclavského sborníku“ 
      

Svatý Václav. Na 
památku 1100. výročí 
narození knížete 
Václava svatého 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Kuthan Jiří; Royt 
Jan  

Hradní kaple v Krumlově jako Sainte-
Chapelle 

Český Krumlov. Od 
rezidenčního města k 
památce světového 
kulturního dědictví 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Kuthan Jiří  Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a 
dynastie Jagellonců. Díl I. Král a šlechta.  

 kniha (monografie) 

Kuthan Jiří  Světská kurfiřtství ve Svaté říši římské v 
době Lucemburků  

Čechy jsou plné 
kostelů. Boemia plena 
est ecclesiis. Kniha k 
poctě PhDr. Anežky 
Merhautové, DrSc. 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Kuthan Jiří  K šíření kultu sv. Václava za hranice Čech 
a Moravy v době Přemyslovců a 
Lucemburků 

Svatý Václav. Na 
památku 1100. výročí 
narození knížete 
Václava svatého 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Lorman Jaroslav  Pro odpovědnost je třeba vědomého 
subjektu – formace mravního subjektu v 
éře industrializace vzdělání 

Rozhodování a 
odpovědnost 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Mohelník Tomáš  Vztah obecného a služebného kněžství  Salve. Revue pro 
teologii a duchovní 
život 

článek v časopisu 
(původní článek) 

Mudra Aleš  Královské atributy ve středověké 
ikonografii svatého Václava  

Svatý Václav. Na 
památku 1100. výročí 
narození knížete 
Václava svatého 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Nosek Lukáš  Šanda, Vojtěch (Adalbert Sanda)  Biographisch-
Bibliographisches 
Kirchenlexikon XXXI 

kapitola v knize 
(heslo ve vědecké 
encyklopedii nebo 
slovníku) 

Novitzky Peter  John Rawls, kresztény etika és emberi 
jogok  

Emberi jogok a 
Katolikus egyház 
életében és jogában 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Novotný Vojtěch  Desatero tvůrčích období Josefa Zvěřiny  Universum: revue 
České křesťanské 
akademie 

článek v časopisu 
(původní článek) 

Otavský Karel  Svatováclavská koruna a její funkce Svatý Václav. Na 
památku 1100. výročí 
narození knížete 
Václava svatého 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Ottová Michaela  Zobrazení svatého Václava za vlády 
Jagellonců v Čechách  

Svatý Václav. Na 
památku 1100. výročí 
narození knížete 
Václava Svatého 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 
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Ovečka Libor  Sexuální seberealizace lidí s mentálním 

postižením  
Spravedlnost a služba 
IV. Sborník odborných 
příspěvků a studijních 
textů Caritas- Vyšší 
odborné školy sociální 
Olomouc 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Pavol Jozef  Riadenie duchovných-agentov ŠtB a 
ukončenie spolupráce  

Nové horizonty článek v časopisu 
(původní článek) 

Peroutka David  Aristotelská nauka o potencích   kniha (monografie) 
Peroutka David  Negativní theologie Tomáše Akvinského  Reflexe článek v časopisu 

(původní článek) 
Petráček Tomáš  Rezidence hradeckých biskupů v relacích 

ad limina  
Biskupská rezidence v 
Hradci Králové 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Petráček Tomáš  Svatý kníže Václav a sociální problémy 
jeho doby  

Svatý Václav. Na 
památku 1100. výročí 
narození knížete 
Václava Svatého 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Petráček Tomáš  Církev, biskupové a jejich rezidence  Biskupská rezidence v 
Hradci Králové 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Rakušanová Marie  Julius Meier-Graefe a české dějiny umění  Mezery v historii kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Rakušanová Marie; 
Nedoma Petr  

Double Fantasy: Ideální krajiny v archivu 
paměti. Vidění, tradice, umění, archeologie 

 kniha (monografie) 

Rakušanová Marie  Účast českých a českoněmeckých umělců 
na významných výstavách v Německu 

Mezery v historii kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Ryšková Mireia  Královské kněžstvo v Prvním listě Petrově 
a Zjevení Janově  

Studia theologica článek v časopisu 
(původní článek) 

Sládek Karel  The view of creation through the eyes of 
Vladimir Solovyov and Nikolai Lossky 

European Journal of 
Science and Theology 

článek v časopisu 
(původní článek) 

Sládek Karel  Mystická teologie východoslovanských 
křesťanů  

 kniha (monografie) 

Sládek Karel  Kerygmatická církev ve vzpomínkách 
Nikolaje Losského  

Studijní texty ze 
spirituální teologie IV. 
Duchovní život a 
kerygma 

stať ve sborníku 
prací 

Sousedík Prokop  Možnost metafyziky v současné analytické 
filozofii  

Návrat metafyziky? 
Diskuse o metafyzice 
ve filosofii 20. a 21. 
století 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Sousedík Prokop  Je ve Wittgensteinově filozofii místo pro 
metafyziku  

Návrat metafyziky? 
Diskuse o metafyzice 
ve filosofii 20. a 21. 
století 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Sousedík Prokop Úvodní studie  Návrat metafyziky? 
Diskuse o metafyzice 
ve filosofii 20. a 21. 
století 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Sousedík Stanislav  Úvod do kapitoly Jezuitská filosofie  Bohemia Jesuitica 
1556-2006 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Sousedík Stanislav  Svoboda a lidská práva   kniha (monografie) 
Sousedík Stanislav  An polemical answer to a contribution of 

prof. P. Materna about the problem of 
existence. 

Organon F článek v časopisu 
(jiný článek) 
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Sousedík Stanislav  More on the Problem of Existence  Organon F článek v časopisu 

(jiný článek) 
Sousedík Stanislav  Critical Remark on the Semantic basis of 

the Transparent Intensional Logic   
  

Organon F článek v časopisu 
(jiný článek) 

Svoboda David  The Logical and Metaphysical Structure of 
a Common Nature  

Organon F článek v časopisu 
(původní článek) 

Svoboda David; 
Sousedík Prokop  

Tomášovo pojetí čísla  Organon F článek v časopisu 
(původní článek) 

Svoboda David  Maxmilian Wietrowski SJ on Future 
Contingents.  

Bohemia Jesuitica 
1556-2006 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

Štica Petr  Etické a religiózní aspekty v procesu 
migrace a jejich výzkum  

Přínos a potenciál 
vědeckého výzkumu v 
oblasti migrace 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Štica Petr  Imigrační politika jako politika 
zodpovědnosti – Etické poznámky ke 
státní suverenitě v migrační politice.  

Rozhodování a 
odpovědnost 

kapitola v knize 
(kapitola v 
monografii) 

Štica Petr  Cizinec v tvých branách: Biblické podněty 
pro etickou reflexi migrace  

 kniha (monografie) 

Štica Petr  Přirozený zákon v sociálním učení církve  Mezinárodní katolická 
revue Communio 

článek v časopisu 
(původní článek) 

Štica Petr  Podobenství o milosrdném Samařanovi 
(Lk 10, 25-37) jako inspirativní text pro 
étos sociální a charitativní práce – Biblické 
podněty pro praxi pomáhání.  

Theologos článek v časopisu 
(původní článek) 

Štica Petr  Světová chudoba a globální solidarita – 
Úvahy z pohledu křesťanské sociální etiky. 

Chudoba – záležitost 
nás všech 

příspěvek v 
konferenčním 
sborníku 

 

 

Tab. XIX – Přednášková činnost a účast na vědeckých akcích včetně zahraničních 
 

jméno a 
příjmení 
pedagoga 

typ akce  název akce název příspěvku datum  
(2010) 

místo konání  

Josef Bartoň konference Sorabistika: metodologie, 
zkušenosti a budoucí 
směřování 

K problémům 
současného českého 
odborného zájmu o 
lužickou srbštinu 

2.11.  Ústav slavistiky 
Filozofické fakulty 
MU, Brno 

Zdeněk Beneš mezinárodní 
konference 

Postupně propojovaný svět 
– Elektrotechnici 
v evropské společnosti 
koncem 19. a v průběhu 
20. století 

Technické vzdělání a 
technické vzdělávání 
v českém historickém 
výzkumu 
 

10.–12.5.  Praha 

Zdeněk Beneš výroční 
konference 

Slavnostní zasedání 
Pekařovy společnosti 
Českého ráje 

140. výročí narození 
Josefa Pekaře 

26.6.  Turnov - Jeníšovice 

Zdeněk Beneš mezinárodní 
konference 

Diversities of Common 
History and the Presence of 
Our Past...The Life During 
the Communism...The Life 
During the Cold War... 
as Part of the European 
Discussion on History 
Teaching 

Co je dnešní didaktika 
dějepisu a čím by být 
měla. 

22–25.9.  Kalisz, Polsko 
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Zdeněk Beneš akreditovaný 

kurs pro 
učitele 
dějepisu 

Výuka soudobých dějin (vedení kursu) 1.11, 6.12,  
13.12.  

Zlín 

Jaroslav Brož Kurz 
biblické 
exegeze, 
teologie a 
spirituality 

The Gift of Faith – 
Spirituality Course for 
Missionaries of Charity 

The Captivity Epistles of 
St. Paul 

26.8–4.9. 
 

Kalkata, Indie 

Jaroslav Brož biblická 
konference 

XXII. Biblikus 
Konferencia „We Live in 
A Body“ 

„One Flesh“: The 
Spousal Symbology in 
Ecclesiology of the 
Epistle to the Ephesians 
(5:21-33) 

9.–11.9. Szeged, Maďarsko 

Jaroslav Brož Kurz 
biblické 
exegeze, 
teologie a 
spirituality 

Formation Course for 
Junior Sisters Missionaries 
of Charity 

Christology and 
Ecclesiology in the 
Letters of St. Paul 

27.9–1.10. 
 

Zaborów, Polsko 

Jaroslav Brož Kurz 
biblické 
exegeze 

Mnišské studium Exegeze a teologická 
témata Janova evangelia 
4,46 – 5,47 

13.–18.7. 
 

Klášter trappistů, 
Nový Dvůr 

Jaroslav Brož církevní akce Vikariátní konference 4. 
pražského vikariátu 

Východiska a rozvinutí 
kněžské christologie 
v listu Židům. Vztah 
literární struktury a 
teologie 

15.4. Římsko-katolická 
fara, Praha – 
Vysočany 

Jaroslav Brož prázdninový 
přednáškový 
cyklus 

20. akademické týdny Co je morální podle 
Bible? 

2.8. Nové Město nad 
Metují 

Prokop Brož přednáška  Kanonie strahovských 
premonstrátů 

Postava pastýře v díle 
Benedikta XVI. 

12.1. Praha 

Prokop Brož přednáška Konference Krize a kairos Krize, spor a vývoj 
v teologii. Předpoklady 
dialogu v teologii 

17.3.  Hradec Králové  

Prokop Brož přednáška Kurs celoživotního 
vzdělávání pro kněze 

Umění a víra 20.1. KTF UK,  Praha  

Prokop Brož přednáška Kurs univerzity třetího 
věku 

Duch svatý jako osoba 
Nejsvětější Trojice 

13.11. KTF UK,  Praha  

Prokop Brož kurs Kurs ekleziologie Základní přehled 
ekleziologie 

18.–20.8. Dačice 

Prokop Brož kurs Exercicie Conversio. Kdo by nás 
mohl odloučit od lásky 
Kristovy? 

22.–28.8. Kostelní Vydří 

Prokop Brož přednáška Konference Soteriológia a 
jej sprasné interpretácie. 
Témy o ľudskej spáse 

Dramatická soteriologie 
v díle H. U. von 
Balthasara 

10.11. Košice, 
Ružomberok,  
Slovensko 

Prokop Brož seminář Mezi Rahnerom a von 
Balthasarom 

Srovnání dvou velkých 
teologů 

11.11. 
 

Košice, 
Ružomberok,  
Slovensko 

Petronilla 
Čemus 

přednáška přednáška pro profesorský 
sbor  

Tovaryšsvo Ježíšovo v 
Čechách a význam Petra 
Canisia 

27.11. Pontificium 
Collegium 
Orientale, Řím, 
Itálie 

Petronilla 
Čemus 

přednáška  přednáška pro studenty 
spirituální teologie 

Specifika ignaciánských 
fundací na příkladu 
Říma a Prahy 

1.12. Pontificium 
Collegium 
Orientale, Řím, 
Itálie 
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Petronilla 
Čemus 

přednáška přednáška, spolu s 
teologem R. Čemusem a 
astronomem P. Gáborem 

Bohemia Jesuitica a 
ignaciánská spiritualita 

4.12. Pontificium 
Collegium 
Nepomucenum, 
Řím, Itálie 

Denisa 
Červenková 

studijní 
seminář 

„Ženy v zajetí mystiky“ – 
témata ze spirituální 
teologie 

Cesta k sebepoznání 
člověka podle Terezie 
Avilské 

15.5.  PSP ETF UK - 
Jabok,  Praha  

Denisa 
Červenková 

kolokvium Setkání teologických fakult De religione: jak se 
křesťanství stalo 
náboženstvím 

12.11. ETF UK,  Praha 

Vojtěch Eliáš kolokvium Peace & Reconciliation Globalisation of 
Solidarity 

20.–21.2. Řím, Itálie 

Vojtěch Eliáš konference Regional Conference Caritas Prague – Czech 
Development Program in 
Uganda 

1.– 3.6.  El Escorial, 
Španělsko 

Vojtěch Eliáš studijní den Den Charity Charita jakožto církevní 
organizace 

26.10. Litoměřice 

Vojtěch Eliáš konference Rozhodování a 
odpovědnost 

Etické otázky v 
zahraniční rozvojové 
spolupráci 

22.11. Třebíč 

Vojtěch Eliáš konference Síťovací konference 
MŠMT 

Dobrovolnictví v 
církvích a náboženských 
společnostech 

4.12. Beroun 

Vojtěch Eliáš konference The European Economic 
and Social Committee 
(EESC) 

Legal immigration in the 
context of Caritas 
Activities 

15.–17.12.  Brusel, Belgie 

Magdalena 
Hamsíková 

konference Ulrich Creutz a kontext 
jeho tvorby v 
severozápadních Čechách 

Želinský oltář Mistra 
I.W. a jeho místo v 
kadaňském kostele 
Čtrnácti sv. Pomocníků. 
Téma Smrti Panny Marie 
jako exemplum dobré 
smrti 

13.4. Severočeská galerie 
výtvarného umění v 
Litoměřicích 

Magdalena 
Hamsíková 

přednáška 
pro veřejnost 

cyklus přednášek v NG Středověká grafika jako 
médium napříč Evropou 

9.12. Národní galerie 
v Praze, Klášter sv. 
Anežky České, 
Praha 

Magdalena 
Hamsíková 

přednáška 
pro veřejnost 

Dny evropského dědictví na 
téma „Duše památek“, 11.–
19. 9.  
 

Apokalypsa a 
eschatologie ve 
středověkém malířství 
(duše a konec člověka 
vs. konec světa) 

19.9. Národní galerie 
v Praze, Klášter sv. 
Anežky České, 
Praha 

Antonín I. 
Hrdina 

seminář Seminář pro pracovníky 
církevních soudů v ČR 

Vývoj kanonické 
legislativy v uplynulém 
desetiletí 

17.–18.5.  Praha 

Antonín I. 
Hrdina 

prezentace Prezentace Komentáře 
k zákonu o církvích a 
náboženských 
společnostech 

Zvláštní práva církví – 
čím jsou zvláštní? 

21.12.  Praha 

Jan Kotas přednáška přednáškový cyklus České 
křesťanské akademie 

Eucharistická modlitba 11.1. Pastorační centrum 
sv. Vojtěcha Praha – 
Dejvice 

Jan Kotas přednášky Seminář o liturgii Mše v širokém kontextu 
– oběť nebo večeře 
Páně? 
Bohoslužba slova – 
Bible v liturgii 

26.1. a 2.2. Kostel sv. Václava 
Praha – Vršovice 

Jan Kotas přednáška Formační setkání 
pastoračních asistentů 

Liturgie hodin 27.11. Biskupství plzeňské 
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Petr Kubín workshop Ordensgeschichte des 

Mittelalters 
Böhmische Heilige als 
Ordensmitglieder 

15.–16.11. Forschungsstelle für 
Vergleichende 
Ordensgeschichte, 
Dresden, SRN 

Jiří Kuthan 
 

slavnostní 
přednáška u 
příležitosti 
otevření stálé 
výstavy  

otevření stále výstavy na 
zámku v Marcheggu 

„Es ist ein gutes Land … 
- von König Ottokar II. 
bis zu den Fürsten 
Pálffy“ 

30.4. Marchegg,  
Rakousko 

Jiří Kuthan přednáška Cyklus přednášek 
věnovaný 600. výročí 
farnosti u Svatého Jakuba 
(pořadatel Farnost Kutná 
Hora a České muzeum 
stříbra v Kutné Hoře)  

Kutnohorské kostely 
v době Jagellonské 

8.10. Kutná Hora 

Mariusz 
Kuźniar 

IV-th 
International 
Catechetical 
Conference  

Modern catechesis and 
Religious Education in 
selected european country 

Catechesis and Religious 
Education in Czech 
Republic  

25.5. Uniwersytet 
Papieski Jana Pawla 
II w Krakowie, 
Wydzial 
Teologiczny Sekcja 
w Tarnowie, Polsko 

Mariusz 
Kuźniar 

European 
Equipe for 
Catechesis  
 

The narrative dimension of 
catechesis 

Zařazení mezi členy 
European Equipe for 
Catechesis.  

26. –31.5. Congress in Krakow  
Dom, Duszpasterski 
Kraków,  Polsko 

Mariusz 
Kuźniar 
 

přednáška  Vikariátní konference 
III. Pražský vikariát 

Katecheze dospělých 21.1. Římskokatolická 
farnost u kostela 
Stětí sv. Jana 
Křtitele,  Praha 

Mariusz 
Kuźniar 

Křesťanská 
akademie: 
kolokvium  

Polská církev v pluralitní 
společnosti 

(účast v debatě) 24.2. Emauzký klášter, 
Praha 

Kateřina 
Lachmanová 

konference Konference ředitelů 
církevních škol 

Hranice v pomáhajících 
profesích 

19.11.  Kroměříž 

Kateřina 
Lachmanová 

konference Konference o rodině Spiritualita laiků žijících 
v rodině 

20.11.  Olomouc 

Kateřina 
Lachmanová 

konference Konference křesťanských 
zdravotníků 

Syndrom pomocníka a 
jeho nejčastější příčiny 

6.3.  Brno 

Jaroslav 
Lorman 

diskusní 
forum 

„Fenomén Facebook“ Facebook – domov 
hyperbol 

29.4. Úřad vlády ČR, 
Praha 

Jaroslav 
Lorman 

symposium Etické problémy ve 
zdravotnictví 

Svědomí – soudce, nebo 
pomocník 

15.5. Nemocnice 
Milosrdných sester 
sv. Karla 
Boromejského, Praha 

Jaroslav 
Lorman 

konference Rozhodování a 
odpovědnost 

Pro odpovědnost je třeba 
vědomého subjektu – 
formace mravního 
subjektu v éře 
industrializace vzdělání 

22.11. Západo-moravská 
vysoká škola, Třebíč 

Jaroslav 
Lorman 

kolokvium Rozprava Sexuální 
výchova ve školách v ČR  

(úvodní slovo) 1.12. KTF UK,  Praha 

Jaroslav Med symposium Symposium k pobytu 
papeže Benedikta XVI. 

Literatura. svoboda a 
demokracie, ref. do 
sborníku konference. 

listopad  
 

Arcibiskupský 
palác, Praha 

Mlada 
Mikulicová 

mezinárodní 
konference 

Life in Egypt During the 
Coptic Period 

Sawirus of Ashmunain: 
The Nicene Creed in 
Arabic 

21–23.9.  Alexandrie, Egypt 

Aleš Opatrný konference Krize a kairos Krize a kairos 
v pastoraci? 

17.–18.3. Hradec Králové 

Aleš Opatrný kolokvium Studijní den Ekumenické Duchovní péče 14.10.  Brno 
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rady církví v ČR v nemocnicích a 
spiritualita 

Aleš Opatrný konference Setkání ředitelů církevních 
škol na Slovensku  

Duch svatý – učitel 
katolického učitele  

12.–13.10. Poprad, Slovensko 

Libor Ovečka přednáška kurs CŽV Hledání univerzální 
etiky: nový pohled na 
přirozený zákon. 
Dokument Mezinárodní 
teologické komise 2009 

18.1. KTF UK,  Praha 

Libor Ovečka přednáška přednáška pro kněžský den  Hledání univerzální 
etiky: nový pohled na 
přirozený zákon. 
Dokument Mezinárodní 
teologické komise 2009 

18.3. Praha – Kyje 

Libor Ovečka příspěvek do 
panelové 
diskuse 

Panelová diskuse. České 
křesťanské akademie 

Sexualita a náboženství. 
Aktuální problémy 
v širším kontextu 

2.6. Praha 

Libor Ovečka kolokvium Přednáška pro 
Internationale Vereinigung 
für Moraltheologie und 
Sozialethik. Tuskulum 
Gespräche 

Solidarität 3.9. Altenburg, Rakousko 

Ctirad V. 
Pospíšil 

kurz Formace řeholních 
představených 

Základní přístupové 
cesty k mariologii; Úvod 
do biblické mariologie 

19.1.  Centro Aletti, 
Olomouc 

Ctirad V. 
Pospíšil 

symposium Krize a Kairos Teologie dějin tváří v 
tvář mnohotvárnému 
fenoménu krize 

17.–18.3.  Pedagogická fakulta 
Univerzity Hradec 
Králové, Hradec 
Králové 

Ctirad V. 
Pospíšil 

přednáška Česká křesťanská 
akademie 

Soukromá zjevení a 
teologie 

4.5.  Zábřeh na Moravě 

Ctirad V. 
Pospíšil 

kurz Studium Institutu 
františkánských studií 

Bonaventura z 
Bagnoregia – život a dílo; 
Putování mysli do Boha a 
základní charakteristiky 
Bonaventurova 
teologického  myšlení 

4. 9.  Praha 

Ctirad V. 
Pospíšil 

přednáška Česká křesťanská 
akademie 

Základní rozměry 
současné mariologie 

13.10.  Jihlava 

Ctirad V. 
Pospíšil 

přednáška Associazione Culturale don 
Gilberto Pressacco 

La soteriologia e la 
teologia della croce di 
Bonaventura da 
Bagnoregio 

16.10.  Udine, Itálie 

Ctirad V. 
Pospíšil 

přednáška Sekulární řád sv. Františka 
– společenství Spořilov 

Bonaventurovo putování 
mysli do Boha 

5.11.  Praha 

Ctirad V. 
Pospíšil 

přednáška Symposion – cyklus 
přednášek na téma Stopy, 
kroky, znamení 

Stopy křesťanství v 
evropské kultuře a 
civilizaci 

16.11.  Gymnázium Jana 
Keplera, Praha  

Marek Pučalík veřejná 
přednáška 

přednáška Úcta ke sv.Janu 
Nepomuckému v řádu 
křižovníků 

14. a 16.5.  Rezidence 
Tovaryšstva 
Ježíšova v Ječné 
ulici, Muzeum 
Karlova mostu, 
Praha  

Jan Royt uspořádání 
výstavy 

Kristus v umění věků (slavnostní úvodní slovo 
a katalog) 

28.4. Muzeum Šumavy, 
Kašperské Hory 

Jan Royt uspořádání 
výstavy 

Hans Hesse (slavnostní úvodní slovo 
a katalog) 

15.12. Muzeum moderního 
umění, Roudnice 
nad Labem  
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Jan Royt mezinárodní 

konference 
Karel Škréta a malířství 17. 
století v Čechách a v 
Evropě 

Poznámky k mariánské 
ikonografii a 
k ikonografii Krista 
ukřižovaného v díle 
Karla Škréty 

23.3. Národní galerie  
v Praze 

Mireia 
Ryšková 

přednáška 
 

Unie katolických žen 
 

Maří Magdaléna 
 

únor  
 

KTF UK,  Praha 

Mireia 
Ryšková 

přednáška 
 

 Teologie apoštola Pavla duben  
 

Centrum sv. 
Prokopa,  Praha  

Mireia 
Ryšková 

mezinárodní 
konference 

IV. mezinárodní 
katechetická konference 

Křesťanství – 
náboženství Božího 
slova/Slova 

6.– 8.9.  KTF UK,  Praha  

Stefan Scholz přednáška k 
výstavě 

1260. Marchfeldschlacht - 
Herrschaft Marchegg 
Von König Ottokar bis zu 
den Fürsten Pálffy 
(Přemysl Otakar II. 1260 - 
Jahr der Entscheidung 
und die Folgen in 
Mitteleuropa) 

Der mitteleuropäische 
Kontext der Gründung 
von Marchegg 

17.7. Marchegg, 
Rakousko 

Karel Sládek  přednáška Přednášky cyklu DTI Velikonoce v tradici 
křesťanského Východu 

20.3.  Diecézní teologický 
institut, Hradec 
Králové 

Karel Sládek přednáška Přednášky cyklu MSKA Vývoj a perspektivy 
katolicko-pravoslavného 
dialogu 

17.2. Moravsko-slezská 
křesťanská 
akademie, Vsetín  

Karel Sládek  přednáška Přednášky cyklu DTI Vánoce v tradici 
křesťanského Východu 

16.1.  Diecézní teologický 
institut Hradec 
Králové 

Karel Sládek  přednáška Erasmus Mystická teologie 
východoslovanských 
křesťanů. Vladimír 
Solovjov v 
československé reflexi. 
Nikolaj Losskij a jeho 
dílo v prvorepublikovém 
Československu 

14.–16.4. Řeckokatolická 
teologická fakulta 
Prešovské 
univerzity 
v Prešově, 
Slovensko 

Prokop 
Sousedík 

mezinárodní 
konference 

Metaphysics: Aristotelian, 
Scholastic, Analytical 
(katedra filosofie KTF UK) 

Is the Number Accident? 30.6.–3.7. Praha 

Prokop 
Sousedík 

konference Individua a vlastnosti Ontologie čísla 20.9.–22.9. Praha 

Prokop 
Sousedík 

konference Problematika univerzálií Ockhamovo pojetí 
obecniny 

9.12.–11.12. Nové Hrady 

Stanislav 
Sousedík 

mezinárodní 
konference 

Metaphysics: Aristotelian, 
Scholastic, Analytical 

Identical Theory of 
Predication 

30.6.–3.7. Praha 

David 
Svoboda 

mezinárodní 
konference 

Metaphysics: Aristotelian, 
Scholastic, Analytical 

Is the Number Accident? 30.6.–3.7. Praha 

David 
Svoboda 

konference Individua a vlastnosti Ontologie čísla 20.9–22.9 Praha 

David 
Svoboda 

konference Problematika univerzálií Koncepce univerzálií  
D. De Sota 

9.12–11.12 Nové Hrady 

Josef Šimandl symposium  setkání diecézních 
tiskových mluvčích 

Používání českého 
jazyka v textech 
s církevní tematikou 

14.9.  biskupství Hradec 
Králové 
 

Petr Štica konference Rozhodování  
a zodpovědnost 

Imigrační politika jako 
politika zodpovědnosti – 
Etické poznámky ke 
státní suverenitě 
v migrační politice 

22.11. Třebíč 
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Petr Štica konference Chudoba – záležitost nás 
všech 

Světová chudoba a 
globální solidarita – 
Úvahy z pohledu 
křesťanské sociální etiky 

20.–21.11. Hradec Králové 

Petr Štica konference Etické problémy ve 
zdravotnictví 

Kam až sahá naše 
odpovědnost za druhé? 

15.5. Nemocnice pod 
Petřínem, Praha 

Petr Štica konference Krize a kairos Migrace jako znamení 
času – Mezinárodní 
migrace v pohledu 
vybraných církevních 
dokumentů 

17.–18.3 Hradec Králové 

Václav 
Ventura 

symposium Etika a fenomén bolesti Salvifici doloris 2. 6.  Lékařský dům, 
Praha  

Václav 
Ventura 

kurz Studium Institutu 
františkánských studií 

Počátky mnišství 4.12., 11.12. Praha, Olomouc 

František 
Záruba 

konference Svorník Zikmundovská přestavba 
Starého paláce 
Pražského hradu – 
programový 
historismus? 

9. 12.  Děčín 

František 
Záruba 

konference Junges Forum 
Burgenforschung beim 
Wissenschaftlichen Beirat 
der Deutschen 
Burgenvereinigung 

Der Welscher Hof in 
Kuttenberg 

29 –31.1.   Braubach, SRN 

 
 
 

Tab. XX – Přehled studentské a učitelské mobility 
 

 

 

 teologické obory uměnovědné obory 
Erasmus  

Uzavřené smlouvy 13 4 
Studentská mobilita 2009/10:  
Výjezd 4 5 
Příjezd 7 0 
Studentská mobilita 2010/11:  
Výjezd 0 6 
Příjezd 6 2 
Učitelská mobilita 2010:  
Výjezd 3 0 
Příjezd 2 0 

Mezivládní dohody a jiné zahraniční programy – studentská mobilita 
Výjezd 2 3 
Příjezd 0 0 

Mezivládní dohody a jiné zahraniční programy – učitelská mobilita 
Výjezd 0 0 
Příjezd 1 0 

Fond mobility – učitelská i studentská mobilita 
Výjezd 1 0 
Příjezd 3 1 

Celkem výjezdů 10 14 
Celkem příjezdů 19 3 
Celkem výjezdů z KTF 24 
Celkem příjezdů na KTF 22 


