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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. 

Rok 2011 byl na jednu stranu ve znamení kontinuity již druhého roku funkčního 

období děkana ThLic. Prokopa Brože, Th.D., na druhou stranu ale byl plný příprav vědeckých 

projektů v rámci programů jakými jsou NAKI či PRVOUK a samozřejmě také plný práce 

s nově běžícími studijními obory Aplikovaná etika a Dějiny evropské kultury. Díky úsilí 

všech pedagogů i ostatních pracovníků fakulty se Katolické teologické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze daří držet celkový počet studentů i počet přijíždějících studentů ze zahraničí 

na stabilní úrovni.  

Na dění ve světě reagovala Katolická teologická fakulta pořádáním prezentací, 

přednášek, sympozií a setkání nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro veřejnost širší. Dne 15. 

března, u příležitosti pobytu Mlady Mikulicové, Ph.D. v Káhiře během Egyptské revoluce a 

současně také u příležitosti pořádání kolokvia pod názvem Křesťané v Egyptě. Egypt pro 

všechny křesťany i muslimy, se uskutečnila výstava fotografií Mlady Mikulicové, Ph.D. 

nazvaná Egyptská revoluce 2011 zachycující dění v ulicích revoluční Káhiry a účast 

egyptských křesťanů v něm. U příležitosti osmistého výročí narození sv. Anežky České byla 

ve dnech 22. až 24. listopadu 2011 uspořádána mezinárodní vědecká konference Svatá Anežka 

Česká a velké ženy její doby. Příspěvky přednesené na konferenci se věnovaly jak osobnosti 

sv. Anežky České a jejím dalším významným současnicím, tak reflexi jejího života a díla v 

umění.  

V roce 2011 dva naši dlouholetí pracovníci obdrželi čestné vědecké tituly. Technická 

univerzita v Drážďanech udělila při slavnostní promoci dne 16. května 2011 prof. PhDr. 

Jiřímu Kuthanovi, DrSc. čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa a bývalý děkan 

fakulty prof. PhDr. Ludvík Armbruster, SJ byl dne 15. listopadu 2011 jmenován emeritním 

profesorem Univerzity Karlovy v Praze.  

Také studenti Katolické teologické fakulty zaznamenali vědecké úspěchy                   

na celouniverzitní úrovni. Mgr. Martin Kočí byl oceněn Cenou Josefa Hlávky pro nejlepší 

studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé 
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talentované pracovníky Akademie věd České republiky a Mgr. Bc. Marie Hlaváčová obdržela 

Cenu rektora – cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů.  

Naši studenti se podílejí nejen na vědeckém životě fakulty, ale zapojují se a i sami 

pořádají různé akce, takže lze o naší fakultě hovořit jako o fakultě živé i po stránce kulturní. 

Dne 4. března 2011 se v prostorách Kongresového sálu Masarykovy koleje ČVUT v Praze 

konal již 6. ročník reprezentačního plesu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Ples proběhl ve stylu slavností na pražském královském dvoře Jana Lucemburského a 

Elišky Přemyslovny. Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. za ediční spolupráce PhDr. Liy 

Radové, Heleny Michalíkové a Bc. Jany Slavíkové připravily texty studentů inspirované 

Starým i Novým zákonem pod názvem Biblické příběhy očima studentů dějin umění a 

teologie. V květnu byla v prostorách KTF UK uspořádána výstava prací studentů 2. ročníku 

Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze nazvaná Obrazy ze Starého zákona.  

Avšak rok 2011 nebyl jen rokem plným radosti z vědeckých či pedagogických 

úspěchů, neboť počátkem roku jsme se se smutkem rozloučili se dvěma pedagogy naší 

fakulty. Dne 26. ledna 2011 náhle zemřel dlouholetý pracovník, přítel a fascinující pedagog 

prof. PhDr. Mojmír Horyna. Přátelé a spolupracovníci se s ním rozloučili v kostele sv. Jiljí 

dne 4. února 2011. Měsíc po náhlé smrti prof. Horyny, dne 27. února 2011, zemřel další 

dlouholetý pedagog Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, teolog a kněz 

Mons. ThDr. Oto Mádr, dr. h. c. Nejen členové akademické obce si pak tuto velkou osobnost 

připomněly během vzpomínkového večera konaného dne 9. května pod názvem Večer k poctě 

ThDr. Oto Mádra (1917–2011).  

 

 

II. SPRÁVA, ORGANIZACE A VNIT ŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY 

 

1. VELKÝ KANCLÉ Ř 

V souladu s kanonickými předpisy a se Statutem KTF byl v roce 2011 Velkým kancléřem 

KTF UK v Praze Mons. Dominik Duka, OP. 

 

 

2. SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY A TAJEMNICE  

a) Akademický senát 

Akademický senát KTF působil v roce 2011 v tomto složení: 

a) z řad akademických pracovníků: 
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1. ThLic. David Bouma, Th.D.  

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

3. doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 

4. ThLic. Mgr. Mariusz Gerard Kuźniar 

5. ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. (místopředseda Akademického senátu KTF UK  
v Praze) 

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: 

9. Jiří Jakoubek 

10. Helena Michalíková (místopředsedkyně Akademického senátu KTF UK v Praze) 

11. Mgr. Petr Nohel 

12. Marie Benáková (rozená Zimmermannová) 

 

Za Katolickou teologickou fakultu zasedali v roce 2011 v Akademickém senátu 

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

Ph.D., Mgr. Daniel Feranc a Barbora Šmejdová roz. Linhartová. 

Akademický senát Katolické teologické fakulty UK v Praze se pravidelně scházel 

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

 

 

b) Děkan a proděkani 

Děkanem fakulty byl v roce 2011 ThLic. Prokop Brož, Th.D.  

Proděkany Katolické teologické fakulty v roce 2011 byli:  

•  Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. – proděkan pro studium; 

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

do 31. ledna 2011 pověřena vedením agendy proděkana pro rozvoj; 

•  doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. – proděkan pro rozvoj (od 1. února 2011); 

•  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. – proděkan pro vědu. 
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Působnosti proděkanů jsou upraveny Opatřením děkana č. 4/2010 – Vymezení 

činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK ze dne 4. března 2010.  

V rámci kolegia děkana se děkan, proděkani, předsedkyně akademického senátu          

a tajemnice pravidelně scházeli k poradám.  

 

c) Vědecká rada 

Vědecká rada KTF působila v r. 2011 v tomto složení:  

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

•  interní členové 

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

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

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

5. prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. (UK KTF) 

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

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

8. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (UK KTF) 

9. doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (UK KTF) 

•  externí členové 

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

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

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

13. Mons. František Radkovský (Biskupství plzeňské) 

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

 

d) Disciplinární komise 

V roce 2011 pracovala Disciplinární komise KTF v tomto složení: 

•  členové  

a) z řad akademických pracovníků: 

1. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

2. Mlada Mikulicová, Ph.D.  

3. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. (předseda Disciplinární komise KTF UK            

v Praze) 

b) z řad studentů: 

4. Petr Minář  
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5. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek (od 5. prosince 2011) 

6. ThLic. Petr Šimůnek (do 14. září 2011)  

7. Petr Toman  

•  náhradníci 

a) z řad akademických pracovníků: 

8. Eva Pavlíková, Ph.D.  

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

b) z řad studentů: 

10. ThLic. Jan Koblížek, Th.D. 

11. Mgr. Adéla Šmilauerová  

 

Disciplinární komise KTF neřešila v roce 2011 ani jeden přestupek. 

 

e) Tajemnice 

Tajemnicí fakulty byla v roce 2011 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 2011 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. 2011 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. 



 6 

Na Katolické teologické fakultě bylo v roce 2011 šest účelových zařízení včetně 

Institutu celoživotního vzdělávání.  

Centrum dějin české teologie při Katedře fundamentální a dogmatické teologie vedl až 

do podzimu roku 2011 doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.; od 1. října 2011 je centrum        

pod vedením doc. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D.  

Při Katedře teologické etiky a spirituální teologie působí tři centra: Centrum             

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

(vedoucí doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.) a Centrum teologie a filosofie výtvarného 

umění a architektury (vedoucí Ing.Arch. Mgr. Norbert Schmidt), které bylo k 31. prosinci 

2011 přejmenováno na Centrum teologie a umění.  

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. vede Centrum dokumentace evropského 

kulturního dědictví při Ústavu dějin křesťanského umění.  

 

 

4. VNITŘNÍ PŘEDPISY 

V roce 2011 byly na Katolické teologické fakultě UK v Praze v platnosti tyto předpisy: Statut 

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

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

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

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

Všechny výše uvedené předpisy byly schváleny Akademickým senátem Univerzity 

Karlovy a Kongregací pro katolickou výchovu, příp. novelizovány. 

 

 

III. STUDIUM 

 

1. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY  

V akademických letech 2010/2011 a 2011/2012 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) 

•  navazující magisterský studijní program Humanitní studia, studijní obor Aplikovaná 

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

března 2013) 

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

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

2013) 

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

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

(akreditace udělena do 1. března 2014) 

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

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

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

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

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

července 2016) se specializacemi 

a) biblické vědy 

b) fundamentální teologie 

c) dogmatická teologie 

d) teologická etika 

e) spirituální teologie 

f) pastorální teologie 

g) liturgika 

h) kanonické právo 

i) patristika 

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

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

udělena do 1. listopadu 2017) se specializacemi 

a) církevní a obecné dějiny starověku 

b) církevní a obecné dějiny středověku 

c) církevní a obecné dějiny raného novověku 

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

Kanonické právo a Úvod do teologických nauk. Program kurzu Kanonické právo 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. 

Kurz Univerzity třetího věku byl v akademických letech 2010/2011 a 2011/2012 

otevřen pod názvem „Základy katolického náboženství“. Tento tříletý kurz pořádá Katolická 

teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Katechetickým střediskem 

Arcibiskupství pražského. Kurz slouží k doplnění základních znalostí z katolického 

náboženství a kultury a k získání osvědčení je třeba absolvovat všechny tři ročníky                 

v libovolném pořadí. Studium Univerzity třetího věku je určeno pro seniory z řad široké 

veřejnosti a k přijetí se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.                

V akademickém roce 2011/2012 se účastnilo Univerzity třetího věku na Katolické teologické 

fakultě Univerzity Karlovy 152 posluchačů nejrůznějšího věku a vzdělání. Přednášky kurzu se 

konaly o 8 sobotách od října 2011 do února 2012. Ročník byl zaměřen na katolické svátosti a 

dějiny české církve 20. stol. (včetně křesťanského umění). 

Celkem navštěvovalo kurzy Celoživotního vzdělávání vč. Univerzity třetího věku       

v akademickém roce 2010/2011 191 posluchačů a v roce 2011/2012 198 posluchačů (Počty 
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studujících v kurzech Celoživotního vzdělávání vč. kurzů Univerzity třetího věku viz Příloha 

č. 2, tabulka XIV.). 

 

 

2. STUDIJNÍ AGENDA  

V akademickém roce 2010/2011 probíhalo studium v souladu se studijními plány, které jsou 

uvedeny v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním 

roce 2010/2011, v akademickém roce 2011/2012 v souladu se studijními plány uvedenými 

v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 

2011/2012. 

Všechny studijní povinnosti jsou vyjádřeny pomocí kreditů. Zápisy předmětů, 

evidence studijních výsledků i rozvrhy jsou realizovány elektronickou cestou ve Studijním 

informačním systému (SIS). 

V rámci aplikace Studijního informačního systému proběhlo hodnocení výuky 

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

2011 přistoupeno k celkovému vyhodnocení ankety, avšak i tak anketa poskytuje jednotlivým 

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

nedostatky. 

 

 

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 představila Výroční zpráva o činnosti 

Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2010. Řádné přijímací řízení 

pro akademický rok 2011/2012 proběhlo v průběhu měsíce června roku 2011, další přijímací 

řízení během září 2011.  

Přijímací řízení konané pouze v řádných červnových termínech proběhlo  

u následujících programů: 

• doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie  

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

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

křesťanského umění. 

U následujících programů proběhlo jak přijímací řízení konané v červnových 

termínech tak i další přijímací řízení konané v zářijových termínech: 

• bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky  



 10 

• navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky 

• magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie  

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

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

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

křesťanského umění  

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

obor Dějiny křesťanského umění. 

 

Počty přihlášených uchazečů a přijatých studentů viz Příloha č. 2., tabulka VII až XI. 

 

 

IV. ROZVOJ, V ĚDA A VÝZKUM  

 

Na Katolické teologické fakultě UK se v roce 2011 řešilo celkem dvacet šest rozvojových 

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

činností. 

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. 

Projekt Specifického vysokoškolského výzkumu: 

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

spoluřešitelé Jiří Slába, Dana Vrabelová, Veronika Wanková, realizace 2011. 

Decentralizované rozvojové projekty: 

•  Angličtina pro pracovníky KTF UK, řešitel Libor Ovečka, realizace r. 2011; 

•  Podpora spolupráce s Benátskou univerzitou Ca‘ Foscari v oblasti Dějin umění 

v Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK, řešitel Martin Zlatohlávek, realizace 

r. 2011. 
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•  Retrokatalogizace, řešitel Vojtěch Eliáš a Prokop Brož, začátek realizace r. 2010. 

Projekty FRVŠ: 

•  Biblické příběhy očima studentů dějin umění a teologie, řešitel Mireia Ryšková, 

spoluřešitelé Helena Michalíková, Lia Radová, Jana Slavíková, realizace r. 2011; 

•  Inovace předmětu „Epistemologie pro studenty KTF“, řešitel Prokop Sousedík, 

realizace r. 2011; 

•  Inovace předmětu „Eschatologie“, řešitel Vojtěch Novotný, realizace r. 2011. 

Projekt NAKI Ministerstva kultury: 

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

galerie v Praze, spoluřešitelé KTF UK, CMS AV ČR, FF UK, začátek realizace          

r. 2011. 

Granty financované Grantovou agenturou Akademie věd: 

•  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; 

•  Život a vliv Nikolaje Losského v akademickém světě prvorepublikového 

Československa, řešitel Karel Sládek, začátek realizace projektu 2009. 

Granty financované Grantovou agenturou Univerzity Karlovy: 

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

začátek realizace projektu 2009; 

•  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 filosofie na počátku novověku a její ohlasy v českých 

zemích doby pobělohorské, řešitel Jan Koblížek, začátek 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; 
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•  Umělecké prostředí Českých Budějovic v 18. století, řešitel Lenka Rajdlová (roz. 

Velflová), začátek realizace projektu 2010; 

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

řešitelka Dana Vrabelová, začátek realizace projektu 2011; 

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

příklad Jihlavska a Třebíčska, řešitelka Dana Vodáková, začátek realizace projektu 

2011; 

•  Processus iudiciarius secundus stilum Pragensem Mikuláše Puchníka, kompletní 

kritická edice díla, řešitel Dominik Budský, začátek realizace projektu 2011; 

•  Strahovští katecheté 19. století, řešitelka Lenka Jeřábková, začátek realizace projektu 

2011; 

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

benátských vzorů, řešitelka Veronika Wanková, začátek realizace projektu 2011. 

 

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, začátek realizace r. 2005; 

•  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 ETF UK, Martin Prudký, začátek realizace     

r. 2005; 

•  Marie Mžyková – spoluřešitelka projektu NAKI (MK ČR) s názvem Každodenní život 

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

památkový ústav; začátek realizace r. 2011; 

•  Aleš Pospíšil – řešitel programu Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora 

(1961–2011); program Podpora pro památky UNESCO (MK ČR); rok realizace 2011; 

•  Ctirad Václav Pospíšil – řešitel projektu GAČR Dějiny české trinitologie                     

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

•  Miloš Sládek – spoluřešitel projektu Communitas pro praxis / Partnerství pro praxi; 

Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost; řešitel UJEP Ústí        

nad Labem; začátek realizace r. 2011; 
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•  Václav Ventura – spoluřešitel projektu pod titulem Nauka o milosti v Písmu a              

v patristice výzkumného záměru řešeného na CMTF UP, Centrum pro práci 

s patristickými, středověkými a renesančními texty, Lenka Karfíková, začátek 

realizace 2005. 

 

Konference a přednášková činnost 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011 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.; zde v textu jsou uvedeny pouze 

vybrané akce. 

Dne 15. března 2011 uspořádalo centrum Pro Oriente Christiano na Katolické 

teologické fakultě UK kolokvium nazvané Křesťané v Egyptě. Egypt pro všechny křesťany     

i muslimy. Po úvodním slově děkana Prokopa Brože zazněly příspěvky Mlady Mikulicové 

(Egyptská revoluce 2011 s fotodokumentací a videoprojekcí a Křesťané v době arabského 

záboru), Karla Sládka (Spiritualita počátků alexandrijského patriarchátu), Andrey Ellwardt 

(Arabizace a islamizace a její vliv na křesťany v Egyptě) a Marka Dospěla (Františkáni 

v Egyptě). Po kolokviu proběhla vernisáž výstavy Mlady Mikulicové pod názvem Egyptská 

revoluce 2011, při níž byly představeny fotografie zachycující dění v ulicích revoluční 

Káhiry. 

Katedra biblických věd na KTF UK v Praze pořádala dne 5. dubna 2011 kolokvium 

s názvem Boží slovo v církvi a pro svět. Kolokvium k posynodní exhortaci Benedikta XVI. 

„Verbum Domini“. Cílem kolokvia bylo prezentovat obsah a hlavní přínos uvedeného 

církevního dokumentu, který mnoha svými podněty určuje nový směr biblického bádání a 

pastorační práce s Biblí. Požaduje úplné uplatnění podnětů II. vatikánského koncilu 

v biblistické metodě, což zahrnuje „transcendování litery“, principiální zohlednění biblického 

slova coby Božího slova a uplatňování hermeneutiky víry. Kolokvium se konalo tři měsíce 

před vydáním českého překladu uvedené exhortace a bylo jediným akademickým 

představením tohoto dokumentu v ČR. Po úvodním slově děkana fakulty Prokopa Brože 

přednesli své příspěvky Marie Jana Pitterová Bůh mluví a člověk odpovídá, Jaroslav Brož 

Hermeneutika Písma svatého v církvi, Josef Hřebík Boží slovo žije v církvi, Pacifik Miroslav 

Matějka Boží slovo na cestách tohoto světa a Mireia Ryšková Boží slovo vstupuje do lidské 

kultury. Oficiální překlad dokumentu vyhotovili Jaroslav Brož a Josef Hřebík a byl vydán pod 
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titulem Benedikt XVI.: Verbum Domini – Slovo Páně. Posynodní apoštolská exhortace            

o Božím slově v životě a poslání církve, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2011. 

Centrum dějin české teologie KTF UK v Praze, Česká křesťanská akademie a 

Pastorační středisko arcibiskupství pražského uspořádaly dne 9. května Večer k poctě ThDr. 

Oto Mádra (1917–2011). Vzpomínkový večer na zesnulého předního českého teologa zahájil 

vstupním slovem Václav Ventura, dále zazněly přednášky Jiřího Skoblíka Morální teologie 

Oto Mádra a Vojtěcha Novotného Eklesiologie Oto Mádra. Následovala diskuse přítomných. 

Text přednášek vyšel r. 2011 v Teologických textech a v Universu. 

Collège des Bernardins, revue Salve, Centrum teologie a filosofie umění a architektury 

KTF UK a centrum Kláštera sv. Jiljí uspořádali dne 25. května debatní večer Uzdravení 

paměti v postkomunistické společnosti. Debaty se mimo jiné účastnili J. Em. Dominik Duka, 

dále za CTU KTF UK Albert-Peter Rethmann a Benedikt Mohelník, OP. 

Centrum pro studium migrace Katolické teologické fakulty UK připravilo                  

ve spolupráci z Univerzitou Erfurt, Theologisches Forschungskolleg, konferenci na téma 

Situace diaspory a procesy sekularizace v Čechách a Německu / Diasporasituationen und 

Säkularisierungsprozesse in Tschechien und Deutschland. Cílem konference, která se konala 

ve dnech 24. a 25. června, bylo rozvíjet výměnu zkušeností teologů v obou regionech, které    

v Evropě nemají obdoby, pokud jde o dynamiku sekularizace ve smyslu odmítání církevního 

náboženství. Konference se zaměřila na mladé a začínající vědce a doktorandy, avšak 

promluvili na ní rovněž renomovaní referenti, jako jsou např. prof. Benedikt Kranemann, 

prof. Christof Mandry (Erfurt) či prof. Holger Zaborowski (Washington). Z řad pedagogů 

KTF na konferenci přednesli své příspěvky Jaroslav Lorman, Libor Ovečka, Tomáš Petráček, 

Norbert Schmidt a Petr Štica. 

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze se podílel  

na mezinárodní vědecké konferenci 3. interdisziplinäre deutsch-tschechische Austausch-

tagung Soziale Bindungen und gesellschaftliche Strukturen im späten Mittelalter (14.–16. 

Jahrhundert), která se konala 14.–16. září 2011 na Heinrich-Heine Universität Düsseldorf. 

Mezinárodní setkání, jehož hlavním organizátorem byla Eva Schlotheuber z univerzity 

v Düsseldorfu, bylo třetím v řadě česko-německých konferencí věnovaných historii, 

kulturním dějinám a dějinám umění v období středověku. Na těchto konferencích se již 

každoročně podílí Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK. Jiří 

Kuthan pronesl přednášku věnovanou německým historikům, kteří se zabývali uměním 

v českých zemích s názvem Kunstgeschichte Böhmens, Kunstgeschichte Mitteleuropas. 
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Anmerkungen zum Thema Geschichte der Kunstgeschichte. Konference se zúčastnili i 

doktorandi. 

Katolická teologická fakulta UK v Praze ve spolupráci s Katedrou systematické 

teologie CMTF UP v Olomouci, HTF UK v Praze, Českou christologickou a mariologickou 

akademií a Českou sekcí Evropské společnosti pro katolickou teologii pořádala dne 5. října 

ekumenické sympozium Univerzální etika – je možná? o přirozeném zákoně pod titulem 

Problematika přirozeného zákona a dokument MTK o přirozeném zákonu. Přednášku 

proneslo na deset účastníků z řad akademických pracovníků CMTF UP, KTF UK a HTF UK. 

Z KTF UK v Praze vystoupili se svými příspěvky Vojtěch Novotný C. S. Lewis o přirozeném 

mravním zákoně, Libor Ovečka Dynamické pojetí přirozeného zákona a česká teologická 

tradice a Ctirad Václav Pospíšil K dokumentu MTK o přirozeném zákoně – Otázka kategorie 

„druhu“ – Troji ční základ tzv. „zlatého pravidla“. Referát o akci i soubor příspěvků vyšel r. 

2011 ve Studia theologica. 

Ve dnech 20. a 21. října 2011 se na KTF uskutečnila mezinárodní konference na téma 

Současná liturgie ve starém kostele, kterou uspořádalo Centrum teologie a filosofie umění a 

architektury KTF. Pozvání centra přijali přední odborníci v oblasti teologie, architektury, 

dějin umění, muzeologie a památkové péče (mj. Stefan Kraus z Muzea umění Kolumba          

z Kolína nad Rýnem a Walter Zahner z mnichovské Společnosti pro křesťanské umění). 

Záštitu nad konferencí převzal pražský arcibiskup Dominik Duka, OP, který se konference 

také zúčastnil, a úvodní slovo přednesl děkan fakulty Prokop Brož. Konference se pokusila 

nastavit zrcadlo problematice nových liturgických úprav v prostorách historických kostelů. 

Mimo jiné se zamýšlela nad tím, do jaké míry lze respektovat historický mobiliář, aniž by 

trpěla současná živá bohoslužba, jak prostor nově uspořádat, aniž by se poškodila základní 

myšlenka původní architektury, či zda lze aktivovat dnes zdánlivě nefunkční prvky jakým je 

např. kazatelna. Jedná se o to, zda se z kostela stane historické muzeum, či naopak živý a      

do budoucnosti ukazující základní prostor křesťanství a celé západní civilizace. 

Ve dnech 26.–29. října 2011 se na Velehradě pořádal VIII. celostátní kongres 

katechetů, jehož se účastnili Aleš Opatrný (Katechumenát v současnosti a jeho historické 

kořeny), Jan Kotas (Liturgické obřady v katechumenátu), Marie Zimmermannová 

(Pedagogika křesťanské iniciace a dále Příprava k 1. sv. přijímání / biřmování a jako součást 

iniciačního procesu) a David Bouma (Teologie hlásání).  

Dominikánský klášter u sv. Jiljí, Teologická fakulta JU a Filosofický ústav AV ČR   

ve spolupráci s KTF UK uspořádali dne 9. listopadu panelovou diskusi Němý vůl? Význam a 

vliv českých překladů sv. Tomáše Akvinského. Panelové diskuse se mimo jiné účastnili 
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pražský arcibiskup Dominik Duka, OP, Jan Sokol a dále z KTF UK Stanislav Sousedík, 

Vojtěch Novotný a Karel Šprunk. Diskusi moderoval Benedikt Mohelník, OP. 

KTF UK v Praze společně s Arcibiskupstvím pražským, Národní galerií v Praze, 1. 

lékařskou fakultou UK v Praze, Rytířským řádem křížovníků s červenou hvězdou a Unií 

katolických žen uspořádala ve dnech 22.–24. listopadu 2011 mezinárodní vědeckou 

konferenci Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. Mezinárodní konference konaná          

u příležitosti osmistého výročí narození sv. Anežky České představovala velký výstup roku 

2011. Jednotlivé příspěvky členů Ústavu dějin křesťanského umění (Jiří Kuthan Svatá Anežka 

Česká a velké ženy její doby, Jan Royt Příspěvek k ikonografii svaté Anežky České, Jaroslav 

Med Literární reflexe svatosti, Petr Kubín Anežčina posmrtná pouť za svatozáří, Petra 

Oulíková Barokní kult sv. Anežky České, Marek Pučalík Anežský špitál v Písané lázni) se 

věnovaly osobnosti sv. Anežky České a jejím dalším významným současnicím, spřízněným  

se sv. Anežkou často příbuzensky, ale také reflexi jejího života a díla v umění. 

V rámci cyklu Kontexty teologie uspořádala Katedra biblických věd KTF UK v Praze 

1. prosince 2011 kolokvium Biblická inspirace v současné perspektivě. Teologický pojem 

„biblická inspirace“ patří k základům křesťanské nauky o Bibli jako Božím slově. Nově 

rozvinuté metodické postupy současné exegeze stavějí teologii před nový úkol znovu tento 

pojem formulovat, a to v souvislosti s pojetím „pravdy Bible“. O naléhavosti tohoto 

požadavku svědčí mj. skutečnost, že se těmito tématy v současnosti systematicky zabývá 

Papežská biblická komise v Římě. Osvětlení místa biblické inspirace v současné 

hermeneutické diskusi na kolokviu podnítily dva dílčí pohledy, které prezentovali Josef 

Hřebík v příspěvku Proces biblické inspirace a Jaroslav Brož v příspěvku Biblická inspirace 

ve světle nových exegetických metod. 

 

Vybraná publika ční činnost 

Pedagogové publikovali řadu odborných článků i monografií. Z množství odborných 

vědeckých výstupů zmiňujeme jen kolektivní monografie a monografie se záznamem           

do Registru informací o výsledcích (tzv. RIV) roku 2011. Přehledná tabulka o publikační 

činnosti pedagogů fakulty je uvedena v příloze výroční zprávy (viz Příloha č. 3, Tab. XVIII.) 

Badatelský tým pracovníků Katolické teologické fakulty UK v Praze vytvořil pod 

vedením Karla Sládka kolektivní monografii s názvem Křesťanství a islám v liberálním státu: 

Výzvy tradice a současnosti, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2011, pojednávající o vztahu 

náboženství a státu a navazující na publikaci Monoteistická náboženství a stát. Na publikaci 

se podíleli Gregor Buss (Patří Bůh na univerzitu?), Valentino Cottini (Fundamentální prvky 
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muslimské morálky), Červenková Denisa (Muslimská migrace v Itálii), Jiří Kašný (Islámské 

právo a právní postavení muslimů v ČR), Jaromír Matějek (Základní principy islámské 

lékařské etiky a možnosti dialogu mezi islámskou lékařskou etikou a lékařskou etikou 

Západu), Mlada Mikulicová (Abrahám v Koránu), Aleš Opatrný (Kněz v dnešní době), Libor 

Ovečka (Teologické základy katolické bioetiky), Tomáš Petráček (Stát a kněží, kněží a stát: 

proměny vztahu katolického kléru a státu v Evropě 19. a 20. století), Mireia Ryšková 

(Abrahám v starozákonní a pobiblické židovské tradici, Abrahám v novozákonní křesťanské 

interpretaci), Karel Sládek (Pravoslavné církve v liberálním státu) a Petr Štica (Mnohost 

národů a kulturní rozmanitost ve světle teologické reflexe). 

Publikace Jany Bělové Funerální litina ve Střední Evropě, Praha, Univerzita Karlova, 

Katolická teologická fakulta, 2011, je souhrnem poznatků z dlouhodobého výzkumu funerální 

litiny na Podbrdsku a v okolí a srovnáním zdejší specifické uměleckořemeslné železářské 

produkce se slévárnami na Moravě, v Německu a Rakousku.  

Monografie Prokopa Brože Kristus, Duch a jednota církve v dějinách, Praha, 

Karolinum, 2011, se zabývá teologií církve Johanna Adama Möhlera (1796–1838), 

význačného myslitele katolické tübingenské školy a zakladatelské osobnosti moderní 

katolické ekleziologie. Möhlerovo dílo, které je zde představeno ve svém vývoji, stojí u zrodu 

dnes významné teologické tradice (ovlivnilo například teologii tzv. římské školy) a bylo 

přijato oficiální naukou I. i II. vatikánského koncilu. Český čtenář se tak může poprvé 

důkladně seznámit s autorem, který je důležitým klíčem k pochopení současné ekleziologie a 

jehož práce se staly nedílnou součástí teologie 19. i 20. století (A. Š. Chomjakov, G. Perrone, 

V. S. Solovjov, P. Jevdokimov, J. Ratzinger, W. Kasper, M. J. Himes, B. Forte). 

Monografie Daniela Heidera Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes 

transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty, Praha, Filosofia, 2011, 

představuje v česko-slovenském kulturním prostoru první monografické zpracování 

základních metafyzických otázek jednoho z hlavních představitelů této epochy, španělského 

teologa, filosofa a právníka Francisca Suáreze, SJ (1548–1617). Výklad Suárezových názorů 

je zasazen do kontextu hlavních proudů středověké scholastiky (tomismus, scotismus, 

nominalismus). Autor zkoumá takové otázky, jakými jsou předmět a povaha metafyziky, 

pojem jsoucna, transcendentálie, individuace a univerzálie.  

Jan Koblížek si ve své práci Obec a náboženství: Analýza Augustinova díla O Boží 

obci a kritické zhodnocení disertační práce Hannah Arendtové Koncept lásky u Augustina, 

Olomouc, Matice cyrilometodějská, 2010, klade za cíl uvedení do problematiky vztahu mezi 

politikou a náboženstvím na základě dvou rozdílných pozic. První pozici představuje svatý 
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Augustin, který vnímá náboženství jako konstitutivní prvek obce. Druhou a zcela odlišnou 

pozici hájí Hannah Arendtová, která říká, že mezi náboženstvím a politikou není žádný 

průnik. Jan Koblížek se ve své práci pokusil vymezit pole působnosti každého z autorů a 

zároveň nalézt jisté východisko v pochopení lidské obce jako vztahu mezi osobou a 

společenstvím. 

Petr Kubín publikoval monografii Sedm přemyslovských kultů, Opera Facultatis 

theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium XII, Praha, 

2011. Monografie pojednává o kultech svatých, které byly ve středověku nejen přirozenou 

součástí každodenního života, ale i významným politickým a státoprávním nástrojem.            

S Přemyslovci je spojeno celkem sedm kultů domácího původu, konkrétně se jedná o kulty 

čtyř mužů (kníže Václav, pražský biskup Vojtěch, sázavský opat Prokop a šumavský 

poustevník Vintíř) a tří žen (kněžna Ludmila, svatojiřská abatyše Mlada a abatyše pražských 

klarisek Anežka). Úcta k těmto světcům vznikala postupně od 10. do 14. století, někdy hned 

po jejich smrti, jindy s menším či větším časovým odstupem. K oboustranně výhodnému 

spojení světce s dynastií pak docházelo buď hned na samém počátku kultu, nebo až (mnohem) 

později, když o něj projevil zájem panovník. Zatímco některé z těchto kultů se prosadily v 

celém státě i za jeho hranicemi, jiné zůstaly jen okrajové, omezené ve své působnosti pouze 

na místo svého vzniku. Zkoumání geneze kultů českých patronů, zde poprvé provedené v 

takovém detailu, vedlo k posunu v dataci a filiaci jednotlivých textů, které, jak známo, mají 

podstatný podíl na výpovědi o starším českém středověku. Tato monografie proto nabízí i 

novou interpretaci určitých kapitol z dějin této epochy. 

Jiří Kuthan a Jan Royt publikovali stěžejní monografii Katedrála sv. Víta, Václava a 

Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 

Výpravná publikace od renomovaných historiků středověkého umění a architektury podrobně 

seznamuje čtenáře se svatovítskou katedrálou a její historií a je doplněna množstvím 

barevných fotografií. Katedrála sv. Víta vznikla na místě rotundy, jejímž zakladatelem byl 

kníže Václav, a baziliky, kterou na místě rotundy postavil kníže Spytihněv II. Obě tyto stavby 

byly centrálními svatyněmi pražského biskupství a sloužily jako místa k uložení ostatků 

patronů české země (sv. Václav, sv. Vojtěch) a k důležitým obřadům spojeným s českou 

státností, jakými byly korunovace a pohřby panovníků a důležitých osobností církve a státu. 

Zřízením pražského arcibiskupství papežem Klementem VI. dne 5. května 1344 se bazilika 

sv. Víta stala metropolitním chrámem. Při této příležitosti byl položen základní kámen k nové 

velkolepé gotické katedrále. Stavba katedrály byla budována s velkými uměleckými 

aspiracemi. Na Matyáše z Arrasu, prvního stavebního mistra, jež do Prahy přenesl vzor 
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francouzské katedrální architektury, navázal geniální Petr Parléř, který pražské katedrále a její 

sochařské výzdobě dodal rysy umělecké výjimečnosti. Stavba katedrály byla zastavena až 

během husitského období, ale již tehdy katedrála zastávala nezastupitelnou roli v symbolice 

českého státu, neboť zde byly uloženy korunovační klenoty. Celková rekonstrukce gotické 

stavby a dostavba nových částí trvala do roku 1929, kdy při příležitosti výročí smrti sv. 

Václava byl chrám slavnostně konsekrován. V žádném jiném monumentu nejsou tak výrazně 

vepsány dějiny českých zemí a jejich obyvatelstva jako právě tady.  

Práce Lukáše Nováka Scire Deum esse: Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný 

výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy, Praha, Kalich, 2011, představuje detailní analýzu 

základních systematických předpokladů metafyzického důkazu Boží existence formulovaného 

františkánem a myslitelem sklonku vrcholné scholastiky Janem Dunsem Scotem. 

Libor Ovečka publikoval monografii Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré... Česká 

katolická morální teologie 1884–1948, Praha, Karolinum, 2011. Publikace je krokem           

ke zmapování a zhodnocení české morální teologie mezi roky 1884, kdy vyšla Stárkova 

Mravověda, a 1948, kdy před nástupem komunismu vyšly poslední morálně teologické práce. 

Kniha předkládá soupis morálně teologických prací ve vymezeném období a myšlenkový či 

obsahový rozbor a hodnocení celé řady z nich. Sleduje též obecné charakteristiky teologické 

etiky dané doby. Autor konfrontuje teologické postoje s reálnou společenskou a politickou 

situací v našich zemích v daném období a konstatuje, že církev se se svou teologií zahleděnou 

do minulosti dostávala do stále větší izolace. Konec 19. a první polovina 20. století je 

obdobím v české společnosti složitým a zároveň nesmírně zajímavým, neboť v něm došlo      

k mnoha společenským, kulturním i politickým změnám, jejichž důsledky pociťujeme dodnes. 

Je poučné sledovat, jak na tyto změny reagovala morální teologie na všech úrovních – 

akademické, populárně naučné, pastorační. Poznání tohoto období právě ze sledovaného úhlu 

pohledu pak napomáhá pochopit vývoj české společnosti i z hlediska náboženského, a to až 

do dnešní doby. Teologický vývoj i církevní život před nástupem komunistické moci 

zůstávaly až doposud nereflektovány, což také znamená, že jsme si nemohli vzít poučení ani   

z jeho pozitivních stránek, ani z negativních. Tato kniha je krokem v tomto směru. 

Mireia Ryšková převzala odborné vedení a připravila vydání Biblické příběhy očima 

studentů dějin umění a teologie, Praha, 2011. Na textu se podíleli studenti KTF UK v Praze, 

komentáře poskytla Lia Radová, na edici dále spolupracovaly Helena Michalíková a Jana 

Slavíková.  

Karel Sládek ve své monografii Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice. Život a dílo 

Nikolaje Losského v prvorepublikovém i válečném (rozděleném) Československu, Červený 
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Kostelec, Pavel Mervart, 2011, představuje Losského působení na základě biografických a 

bibliografických dat a interpretuje je metodologií využívanou ve spirituální teologii. Nosnými 

tématy k teologické reflexi jsou Losského pojetí mystické intuice a duchovní rozvoj 

osobnosti. 

Petr Štica se ve své monografii Migrace a státní suverenita: Oprávnění a hranice 

přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky, Červený Kostelec, Pavel 

Mervart, 2010, zabývá teologicko-etickou reflexí mezinárodní migrace a imigrační politiky a 

hledá odpovědi na otázky, zda je rozdělení světa do jednotlivých států eticky odůvodnitelné či 

zda je ospravedlnitelná existence imigrační politiky, tj. regulace mezinárodní migrace. 

Odpovědi na tyto otázky s sebou přinášejí řadu etických implikací, které by se měly 

promítnout do utváření imigračních politik i do angažmá křesťanských církví. Práce 

předkládá historický pohled na realitu států a imigrační politiky a na vybraných imigračních 

politikách jednotlivých států představuje typizované modely současných imigračních politik. 

Petr Štica prezentuje relevantní podněty z novodobé politické filozofie a představuje 

teologicko-eticky formulované odpovědi na výše položené otázky. Autor přitom vychází ze 

základních principů křesťanské sociální etiky – z principu personality, solidarity a subsidiarity 

–, které na základě zpracovávaného tématu kriticky reflektuje, a prezentuje rovněž postoje 

vůči přijímání cizinců v dějinách křesťanského sociálního učení a teologického myšlení. V 

závěru nabízí eticky koncipované podněty pro imigrační politiku a působení křesťanských 

církví. 

 

Doktorské studium 

V roce 2011 studovalo doktorský studijní program Teologie 31 doktorandů vč. absolventů (16 

prezenčních a 15 kombinovaných), program Obecná teorie a dějiny umění a kultury 48 

doktorandů vč. absolventů (42 prezenčních a 6 kombinovaných), a program Historické vědy 

15 studentů (6 prezenční a 9 kombinovaných). Z tohoto počtu fakulta přijala a na KTF 

nastoupilo 20 nových studentů (ak. rok 2011/2012) v následujících studijních programech: 

Teologie 7 studentů, Historické vědy 2 studenti a Obecná teorie a dějiny umění 11 studentů.  

Doktorské studium úspěšně ukončili 3 studenti studijního programu Teologie,             

1 student studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, celkem 2 uchazeči 

prospěli u rigorózního řízení v programu Teologie (ThLic.), celkem 3 uchazeči obhájili 

licenciátní práci v programu Teologie (ThLic.). 

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

a v příloze č. 3, tab. XVII. 
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Emeritní profesura 

Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, SJ byl jmenován emeritním profesorem a slavnostní předání 

diplomu se uskutečnilo za účasti děkana ThLic. Prokopa Brože, Th.D., členů Vědecké rady 

UK KTF a členů akademické obce dne 15. listopadu 2011. Laudatio pronesl doc. PhLic. 

Vojtěch Novotný, Th.D.  

 

 

V. ZAHRANI ČNÍ VZTAHY  

 

Fakulta je začleněna do standardních meziuniverzitních dohod uzavřených Univerzitou 

Karlovou v Praze, v rámci nichž se realizují zejména krátkodobé pobyty. V roce 2011 měla 

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

dohod se zahraničními univerzitami v Bonnu, Dortmundu, Drážďanech, Erfurtu, Frankfurtu 

nad Mohanem, Krakově, Lovani, Londýně, Opoli, Poznani, Prešově, Ružomberku a Vídni     

a čtyři 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 2011 v sobě zahrnuje dva akademické roky. 

V akademickém roce 2010/2011 vyjelo do zahraničí celkem 18 studentů. V rámci programu 

LLP-Erasmus vycestovalo 11 studentů ÚDKU (2 studentky na jednosemestrální pobyt a         

1 studentka na dvousemestrální pobyt do Benátek, 2 studenti na jednosemestrální pobyt a       

2 studentky na dvousemestrální pobyt do Vídně, 2 studentky na jednosemestrální pobyt do 

Drážďan, 1 studentka na dvousemestrální pobyt do Londýna, 1 studentka doktorského 

studijního programu na tříměsíční pobyt do Regensburgu) a 1 student programu Teologie na 

jednosemestrální pobyt do Erfurtu. V tomto akademickém roce vycestovali také 2 studenti 

doktorského studijního programu Teologie (1 student na roční pobyt do Lovaně v rámci 

Erasmus Mundus a 1 student na tříměsíční pobyt do Frankfurtu nad Mohanem v rámci 

programu Erasmus). V rámci programu AIA vyjela 1 studentka ÚDKU na jednosemestrální 

pobyt do Benátek, programu CEEPUS II 1 studentka ÚDKU na tříměsíční pobyt do Budapešti 

a v rámci meziuniverzitních dohod vycestovala 1 studentka ÚDKU do Ženevy. Za finanční 

podpory Fondu mobility vycestovala 1 studentka ÚDKU na čtyřměsíční pobyt do Vídně. 

V akademickém roce 2011/2012 vyjelo do zahraničí 7 studentů na jednosemestrální 

pobyty. V rámci studijního zahraničního programu LLP-Erasmus vycestovaly 3 studentky 

ÚDKU (2 studentky do Benátek a 1 studentka do Krakova) a 2 studenti Katolické teologie (do 

Regensburgu a Londýna). V rámci meziuniverzitních dohod vycestovala dále 1 studentka 
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ÚDKU do Freiburgu a za finanční podpory Fondu mobility 1 doktorandka ÚDKU na měsíční 

pobyt do Vatikánu. 

Na KTF UK studovalo v akademickém roce 2010/2011 celkem 8 studentů ze zahraničí 

(v rámci teologie 1 student z Katolické univerzity v Ružomberku, 1 studentka                        

z Gréckokatolické fakulty z Prešova, 4 studenti z Poznaňské Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza a 2 studenti dějin umění z univerzity Papieska Akademia Teologiczna                

w Krakowie). 

V akademickém roce 2011/2012 studovalo na KTF celkem 5 zahraničních studentů    

(1 studentka z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre, 1 student z univerzity Papieska 

Akademia Teologiczna w Krakowie, 1 student z Universität Regensburg, 1 studentka              

z Poznaňské Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (studijní program Teologie) a dějiny umění 

1 studentka z univerzity Deglli Studi G.D. Annunzio v Chieti). 

V rámci programu LLP-Erasmus vycestovalo v roce 2011 6 pedagogů, za finanční 

podpory Fondu mobility UK 2 pedagogové. V rámci učitelské mobility přijelo a přednášelo 

na KTF v roce 2011 celkem 9 pedagogů (5 v rámci Fondu mobility, 3 v rámci programu LLP-

Erasmus, 1 v rámci zahraniční stáže):  

•  Giulio Bora, Biblioteca Amborsiana di Milano, přednáškový cyklus a praktický 

seminář: Renesanční a manýristická kresba v oblasti Lombardie. Fond mobility UK, 

3.–9.4. 2011; 

•  Paul E. A. Joannides, University of Cambridge, přednášky a výběrový seminář          

na téma: Tizian, Giorgionne. Fond mobility UK , 26.9.–1.10. 2011; 

•  Vladimír Juhás, Katolická univerzita Ružomberok, přednášky z oboru fundamentální 

teologie. LLP-Erasmus, 4.–8.5.2011; 

•  Stefan Kraus, Muzeum umění arcibiskupství Kolumba, Kolín nad Rýnem, příprava a 

přednáška na mezinárodní konferenci Současná liturgie ve starém kostele. Fond 

mobility UK, 18.–22.10. 2011; 

•  Friedhelm Mennekes, Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt nad Mohanem, příprava a 

přednáška na mezinárodní konferenci Současná liturgie ve starém kostele. Fond 

mobility UK, 18.–22.10. 2011; 

•  Adam Ryszard Sikora, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaň, přednášky        

na téma: Moderní český novozákonní překlad. LLP-Erasmus, 9.–13.5.2011; 

•  Giorgio Tagliaferro, Universita Ca´ Foscari Venezia, přednáškový cyklus a praktický 

seminář Umělecké dílny v Benátkách. Zahraniční stáž, 23.9.–14.10.2011; 
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•  Peter Volek, Katolická univerzita Ružomberok, přednášky na téma Rajmund Lullus – 

Problém identity osoby v rámci předmětu Filosofický problém osoby. LLP-Erasmus, 

4.–8.4.2011; 

•  Walter Zahner, Institut vzdělávání dospělých, Regensburg, příprava a přednáška       

na mezinárodní konferenci Současná liturgie ve starém kostele. Fond mobility UK, 

18.–22.10. 2011. 

 

Ve dnech 7 až 15. října 2011 zorganizoval M. Zlatohlávek studentskou exkurzi         

do Benátek. Exkurze, která proběhla v rámci Výběrového semináře Křesťanské umění v době 

renesance a baroka se zúčastnilo 12 studentů magisterského a doktorského studijního 

programu Dějiny křesťanského umění. 

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

 

  

VI. MÉDIA A INFORMACE 

 

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

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

fakultu hlavními partnery Odbor vnějších vztahů Univerzity Karlovy a Tiskové středisko 

České biskupské konference. 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. 

Děkan fakulty přiblížil fakultu veřejnosti v on-line rozhovoru Proč v této době studovat 

teologii?! zveřejněné na internetových stránkách www.vira.cz. 

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

přednášek a sympozií, jež svým zaměřením oslovily širokou veřejnost i řadu odborníků 

včetně mimouniverzitních.  

U příležitosti revoluce v Egyptě, k níž došlo na počátku roku 2011 a jíž byla přítomna 

i Mlada Mikulicová z Katedry biblických věd KTF UK v Praze, byla dne 15. března 2011 

uspořádána vernisáž výstavy pod názvem Egyptská revoluce 2011. Na fotografiích Mlady 

Mikulicové bylo zachyceno dění v ulicích revoluční Káhiry a účast egyptských křesťanů 

v něm. Situaci v Egyptě přiblížila Mlada Mikulicová také v několika pořadech, např. Radia 

Proglas. 
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V roce 2011 uplynulo 800 let od narození svaté Anežky České. Téma tohoto výročí 

bylo v České republice sledováno českými i zahraničními médii. Katolická teologická fakulta 

Univerzity Karlovy reagovala na zájem veřejnosti uspořádáním Mezinárodní vědecké 

konference s názvem Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. Program konference byl 

médiím představen na tiskové konferenci, kterou 21. listopadu 2011 zahájil děkan KTF UK. 

Na tomto setkání s novináři promluvili například Markéta Koronthályová, Marek Pučalík       

a další zainteresovaní pedagogičtí pracovníci fakulty. O konferenci informovala nejen česká 

křesťanská média (Rádio Proglas, Televize Noe), ale i sekulární média (Český rozhlas, Česká 

televize) a řada dalších. 

 

 

VII. VÝPO ČETNÍ TECHNIKA A INFORMA ČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Informační systémy používané na fakultě jsou kompatibilní se systémy používanými            

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

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

Studentům a dalším uživatelům knihovny je ve fakultní knihovně k dispozici 34 

počítačových stanic s přístupem k celosvětové síti Internet a dalších 15 studijních míst            

s možností připojení vlastního notebooku pomocí ethernetového kabelu. Dále je na fakultě     

6 počítačů v pracovně doktorandů; všechny s přístupem k síti Internet. 

Na Ústavu dějin křesťanského umění je vedle laboratoře i grafické studio a skenovací 

centrum. Celkem je na fakultě 80 počítačů pro zaměstnance, vedle toho je ještě dalších         

40 notebooků mezi zaměstnanci a studenty. Celkově počet počítačů oproti loňskému roku 

mírně poklesl, naopak stoupl počet počítačů, které jsou k dispozici pro studenty. 

Prostory studoven a poslucháren fakulty jsou pokryty signálem bezdrátové sítě wi-fi, 

která je součástí celosvětové akademické sítě EDUROAM. 

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 2011 proběhl přechod účetnictví na novou verzi (klient+server) a byl 

nasazen nový antivirový program (klient+server), což si vyžádalo nasazení v pořadí již 

desátého serveru (9x Linux Server, 1x Windows Server).  
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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 52 studijních míst, z nichž více než polovina je vybavena 

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

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

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

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 2011 bylo realizováno 10 154 běžných výpůjček, 502 meziknihovních 

výpůjček (z toho bylo 261 požadavků uživatelů knihovny a 241 požadavků z jiných 

knihoven) a 39 mezinárodních meziknihovních výpůjček (36 požadavků uživatelů knihovny a 

3 požadavky 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 2011 byly zakoupeny knihy a časopisy v celkové ceně cca 150.000,– Kč. 

Nákupy byly hrazené především z těchto zdrojů: 

•  z běžného rozpočtu fakulty 

•  z projektů vědeckých pracovníků a doktorandů fakulty 

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

2011 probíhala katalogizace v systému ALEPH podle platných knihovnických standardů 

(formát MARC21, katalogizační pravidla ISBD a AACR2), katalogizátoři vytvořili 7736 

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

na tvorbě Souborného katalogu ČR. V roce 2011 bylo přidáno na 3767 záznamů.  

 

 

IX. HOSPODAŘENÍ 

 
Údaje o hospodaření fakulty přináší Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy 

v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2011. 

 

 

X. ZÁVĚR 

 
Předkládaná výroční zpráva popisuje nejdůležitější úseky života fakulty. Dařilo se postupně 

rozvíjet život fakulty v čele s novým děkanem, úspěšně se podávaly i zakončovaly různé 

vědecké projekty, počet studentů neklesá, což vzhledem k demografickému vývoji lze 

považovat za úspěch. Rok 2011 můžeme tedy z pohledu vědecké, pedagogické i společenské 

činnosti fakulty hodnotit jako rok úspěšný. 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 2011 byla schválena 
Akademickým senátem KTF UK dne 25. září 2012. 
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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. 2011 
 
 
a) Podle akademické hodnosti 
 
akademická hodnost počet fyzických osob přepočtený počet počet plných úvazků 
Profesor 7 4,375 2 
Docent 9 7,2 5 
Doktor 27 18,25 10 
Inženýr 2 0,8 0 
Licenciát 1 0,4 0 
Magistr 3 2,1 1 
Celkem 49 33,125 18 

 
 
Graf k Tab. Ia)  
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b) Podle pracoviště 
 

 

 
 
Graf k Tab. Ib)  
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Tab. II – Průměrný věk akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav ke dni 
31. 12. 2011 
  
akademická hodnost průměrný věk 
profesor 65 

docent 55 

doktor 45,5 

inženýr 41,5 

licenciát 41 

magistr 38,5 

 
 
Tab. III – Přepočtený počet administrativních a technicko-hospodářských pracovníků, 
stav ke dni 31. 12. 2011 
 
pracoviště přepočtený počet 
tajemnice 1,0 
sekretariát děkana 1,0 
studijní oddělení  2,5 

oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy 2,0 
ekonomické oddělení 2,0 
právní poradce 0,125 
knihovna 6,5 
správa počítačové sítě 1,0 
školník-údržbář 0,7 
úklid 0,85 
referent/ka na katedrách 1,5 
laboratoř 1,0 

Celkem 20,175 
 
 
Tab. IV – Počet pracovníků na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce, stav     
ke dni 31. 12. 2011 
 
pracoviště DPČ DPP 
Katedra filosofie – 1 
Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie 

– 6 

Katedra fundamentální a 
dogmatické teologie 

– 3 

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

– 7 

Katedra biblických věd – 1 
Ústav dějin křesťanského umění  – 8 
údržbářské práce – – 
úklid – – 
projekty, Celoživotní vzdělávání 1 – 
Celkem 1 26 

 
 



 30 

Tab. V – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2011 
 
zařazení průměrná tarifní mzda (K č) 
AP4 28.000,– 
AP3 23.000,– 
AP2 19.000,– 
AP1 16.000,– 
VP2 22.000,– 
VP1 17.000,– 
L2 20.000,– 
L1 18.000,– 
nepedagogičtí pracovníci 19.615,– 

 
 
Graf k Tab. V  
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Tab. VI – Akademičtí a vědečtí pracovníci a lektoři KTF s cizí státní příslušností, stav 
ke dni 31. 12. 2011 
 
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 2011/2012 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 
189 27 87 21 324 97 44 8 149 473 

 
 
Tab. VIII – Počet uchazečů o studium, kteří se nedostavili k přijímacímu řízení           
pro studium v akademickém roce 2011/2012 
 

prezenční studium kombinované studium celkem 
Bc. Mgr. NMgr. Th.D. celkem Bc. NMgr. Th.D. celkem 
39 3 36 1 79 13 12 1 26 105 

 
 
Tab. IX – Počet uchazečů o studium, kteří neuspěli v přijímacím řízení pro studium       
v akademickém roce 2011/2012 
 

prezenční studium kombinované studium celkem 
Bc. Mgr. NMgr. Th.D. celkem Bc. NMgr. Th.D. celkem 
50 2 8 4 64 8 4 1 13 77 

 
 
Tab. X – Počet přihlášených, přijatých a zapsaných studentů ke studiu v pregraduálních 
studijních oborech v akademickém roce 2011/2012 (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ 
– bez přijímací zkoušky) 
 

 přihlášeno přijato zapsáno 
celkem celkem z toho celkem 

PZ BPZ  
prezenční studium 303 165 139 26 144 
kombinované studium 141 104 87 17 98 
celkem 444 269 226 43 242 

 
 
Tab. XI – Počet přihlášených, přijatých a zapsaných studentů doktorských studijních 
programů v akademickém roce 2011/2012 
 

název 
studijního 
programu 

přihlášeno přijato/zapsáno 
 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem 
 

Katolická 
teologie 

3 5 8 3/2 5 8/7 

Obecná 
teorie a 
dějiny umění 

17 – 17 12/11 – 12/11 

Historické 
vědy 

1 3 4 1 1 2 
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Tab. XII – Počet zapsaných studentů s nepřerušeným studiem 2011/2012 (k 30.10.2011) 
 

název studijního 
programu 

název studijního oboru typ studijního 
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem z toho 
cizinců 

Teologie Katolická teologie magisterský 113 – 113 12 
doktorský 15 12 27 4 

Teologické nauky bakalářský – 297 297 15 
navazující 
magisterský 

– 89 89 4 

Humanitní 
studia 

Aplikovaná etika navazující 
magisterský 

39 – 39 7 

Obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

Dějiny křesťanského 
umění 

bakalářský 157 – 157 4 
navazující 
magisterský 

75 – 75 2 

doktorský 42 5 47 1 
Historické vědy Dějiny evropské kultury bakalářský 85 – 85 4 
Historické vědy Církevní a obecné dějiny doktorský 6 9 15 – 
Celkem 532 412 944 53 

 
     
Tab. XIII – Počet absolventů v akademickém roce 2010/2011 
 
název studijního 
programu 

typ studijního 
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

Teologie bakalářský – 24 
magisterský 8 – 
navazující magisterský – 27 
doktorský 1 2 

Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

bakalářský 42 – 
navazující magisterský 22 – 
doktorský – 1 

Historické vědy doktorský – – 
celkem 73 54 

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

název kurzu počet studentů 
2010/2011 

počet studentů 
2011/2012 

Jáhenský pastorační rok 9 – 
Kanonické právo – – 
Konference pro seniory – Život z víry – – 
Kněžská formace 36 26 
Teologie pro laiky – – 
Úvod do teologických nauk 7 20 
Základy katolického náboženství 139 152 
Základy východní byzantské liturgie  – – 
Celkem 191 198 
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Tab. XV – Přehled akreditovaných studijních programů, stav k 31. 12. 2011 
 
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. 2011 
 
 akreditace udělena do 
provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

9.5.2013 
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PŘÍLOHA Č. 3 – ODBORNÁ ČINNOST 
 

Tab. XVII – Přehled rigorózních a disertačních prací obhájených v roce 2011 
 

ThLic.: 
Pitterová, Jana Marie Nemoc k smrti nebo k Boží slávě? Biblický pohled na nemoc. 
Sýkora, Adam Missale Posoniense I. – diplomatické vydání 
Šimůnek, Petr Katolické teologické fakulty a semináře v České republice z pohledu 

kanonického práva 
Th.D.: 
Matějka, Miroslav Analýza biblické důvěry ve světě Pentateuchu 
Nosek, Lukáš Eklesiologie Antonína Salajky (1901–1975) 
Seifert, David Pokoncilní obnova trvalého diakonátu. Dějiny – teologie – spiritualita 
Ph.D.: 
Buben, Milan Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve 

v českých zemích. Řeholní kanovníci. 
 

Tab. XVIII – Publika ční činnost pracovníků v roce 2011 (Pozn.: tučně jsou uvedeny 

publikace se záznamem KTF UK v Praze coby předkladatele do RIVu pro rok 2011) 
 
 
Jméno a 
příjmení 

Publikace 

Bartoň Josef  Řecko-český Nový zákon, 
Slovník novozákonní řečtiny 

konzultace k řečtině 
a patristice 

Bartoň Josef  K problémům současného českého 
odborného zájmu o lužickou srbštinu 

Sorabistika – metodologie, 
zkušenosti a budoucí 
směřování 

kapitola v knize 

Bartůšková 
Ludmila 

Vztah psychologie a teologie též z pohledu 
studentů teologických fakult 

AUC Theologica článek v periodiku 

Bělová Jana  Funerální litina ve Střední Evropě  monografie 
Beneš Zdeněk Dějiny Nové Paky 1  monografie 
Beneš Zdeněk  History Didactics in the Czech Republic Facing, Mapping, Bridging 

Diversity. Foundation of a 
European Discourse on 
History Education 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Beneš Zdeněk  Jinakost našich společných (nejen) 
středoevropských dějin 

Historie – Otázky – Problémy článek v periodiku 

Bouma David Provokatér Klaus Berger. Kritika východisek 
současné novozákonní exegeze v díle 
Klause Bergera a její možná aplikace ve 
fundamentální teologii 

 monografie 

Bouma David Věrohodnost církve  Cesty katecheze. Revue pro 
katechetiku a náboženskou 
pedagogiku 

článek v periodiku 

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

AUC Theologica článek v periodiku 

Brož Jaroslav Benedikt XVI.: Verbum Domini – Slovo 
Páně. Posynodní apoštolská exhortace o 
Božím slově v životě a poslání církve 

 překlad monografie 

Brož Jaroslav  Nálezy první kumránské jeskyně po šedesáti 
letech 

Orientalia Antiqua Nova článek v odborném 
periodiku 

Brož Jaroslav  Wisdom as a Way of Healing – The Greek-
Roman Wisdom meets the Christ as a 

Proceedings of XXIII. 
International Biblical 

článek v sborníku 
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Healing and Teaching Messiah Conference in Szeged 
Brož Prokop  Dramatická soteriologie v díle H. U. von 

Balthasara 
Verba Theologica jiný zahraniční 

časopis  
Brož Prokop  Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. 

Ekleziologie J. A. Möhlera 
 monografie 

Brož Prokop  Krize, spor a vývoj v teologii 
Předpoklady dialogu v teologii  

Krize a kairos –  
Teologická perspektiva 
(2010) 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Budský 
Dominik 

Nicolaus Puchnik and Processus iudiciarius 
secundum stilum Pragensem 

Proceedings of the 
Thirteenth International 
ciongress of Medieval Canon 
Law (2010) 

článek v sborníku 

Buss Gregor  Patří Bůh na univerzitu? Křesťanství a islám v 
liberálním státu – Výzvy 
tradice a současnosti 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Denisa 
Červenková  

Muslimská migrace v Itálii K řesťanství a islám 
v liberálním státu – Výzvy 
tradice a současnosti 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Heider Daniel Suárez a jeho metafyzika  monografie 
Hrdina Antonín 
Ignác 

Civilistické kodifikace 19. století a Kodex 
kanonického práva (Pocta PhDr. Karlu 
Waskovi k 60. narozeninám) 

Sborník k poctě Evy a Karla 
Waskových, západočeských 
archivářů 

článek ve sborníku 
(původní článek) 

Hrdina Antonín 
Ignác 

Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem 
v právně historickém a teologickém 
kontextu 

 monografie 

Hrdina Antonín 
Ignác 

Kanonické právo. Dějiny pramenů, teorie, 
platné právo 

 monografie 

Hrdina 
Antonín Ignác 

Šporkova osobnost – jeho andělé i démoni  Kuks – kouzlo, umění, 
krása, symbol 

audiovizuální 
tvorba 

Hrdina 
Antonín Ignác 

Význam právní teorie pro výuku 
kanonického práva (se zaměřením na 
problematiku právních princip ů) 

AUC Theologica článek v 
odborném 
periodiku 

Hřebík Josef Benedikt XVI.: Verbum Domini – Slovo 
Páně. Posynodní apoštolská exhortace o 
Božím slově v životě a poslání církve 

 překlad monografie 

Jäger Pavel  Česká biblická práce v Kutné Hoře AUC Theologica článek v odborném 
periodiku 

Kašný Jiří Islámské právo a právní postavení muslimů 
v ČR 

Křesťanství a islám v 
liberálním státu – Výzvy 
tradice a současnosti 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Koblížek Jan Obec a náboženství – Analýza Augustinova 
díla O Boží obci a kritické zhodnocení 
disertační práce Hannah Arendtové 
Koncept lásky u Augustina 

(2010) monografie 

Kolářová Marie  Právní a pastorační aspekty vztahu práva na 
svátosti a práva na manželství 

Studia theologica článek v odborném 
periodiku 

Kubík Viktor  Poznámky k „ českým typům akantů“ –
Studie k umělecko historické 
terminologii středověké knižní malby 2 

Studie o rukopisech (2010) článek v 
odborném 
periodiku 

Kubín Petr  Die Bemühungen Otto III. um die 
Einsetzung eines Reichskultes für den 
Prager Bischof Adalbert 

Böhmen und seine Nachbarn 
in der Přemyslidenzeit 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Kubín Petr  Rożnowska-Sadraei Agnieszka: Pater Patriae. 
The Cult of Saint Stanislaus and the 
Patronage of Polish Kings 1200–1455 

Studia theologica recenze 

Kubín Petr  Sedm přemyslovských kultů  monografie 
Kuthan Ji ří  Architektura v rožmberské doméně do 

počátku 15. století 
Rožmberkové. Rod českých 
velmožů a jeho cesta 
dějinami 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Kuthan Ji ří Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
Svatyně českých patronů a králů 

 monografie 
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Kuthan Jiří Rožmberský jezdec Rožmberkové. Rod českých 
velmožů a jeho cesta dějinami 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Kuthan Ji ří Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby  uspořádání 
(zorganizování) 
konference 

Kuthan Jiří  To by můj dávný přítel jistě nechtěl ... Za 
historikem umění Prof. PhDr. Mojmírem 
Horynou († 26. ledna 2011) 

Perspektivy. Křesťanství, svět, 
kultura 4. Příloha Katolického 
týdeníku 

článek v odborném 
periodiku 

Kuthan Jiří  Za prof. PhDr. Mojmírem Horynou Zprávy památkové péče článek v odborném 
periodiku 

Lachmanová 
Kateřina  

Sila modlitby  monografie 

Lorman Jaroslav  „K řesťan je především člověk jako každý 
jiný…“, aneb koncept autonomní morálky 
v kontextu křesťanské víry Alfonse Auera 

AUC Theologica článek v odborném 
periodiku 

Lorman 
Jaroslav 

The concept of moral theology of Augustin 
Zippe (1746/47), a moral theologian at 
the turn of the epoch  

The Enlightenment in 
Bohemia – Religion, 
morality and 
multiculturalism 

kapitola v knize 

Matějek Jaromír  The Philosophers‘ brief – Asistovaná 
sebevražda jako varinta v rozhodování o 
životě pacienta a vliv této varianty na 
pacientovu svobodu 

Spravedlnost a etika. Eseje a 
teologická reflexe myšlení 
Johna Rawlse 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Matějek Jaromír  Základní principy islámské lékařské etiky a 
možnosti dialogu mezi islámskou 
lékařskou etikou a lékařskou etikou 
Západu 

Křesťanství a islám v 
liberálním státu – Výzvy 
tradice a současnosti 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Matějek Marek  Byzantský postoj k „azyma“ v době vypuknutí 
východního schizmatu 

AUC Theologica článek v odborném 
periodiku 

Mikulicová 
Mlada 

Abrahám v Koránu K řesťanství a islám v 
liberálním státu – Výzvy 
tradice a současnosti 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Mikulicová 
Mlada  

Sawirus of Ashmunain – The First Arabic 
Creed 

Eastern Christianity, 
Judaism and Islam between 
the Death of Muhammad 
and Tamerlane (632–1405) 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Mikulicová 
Mlada  

Zuzana Skálová: Gawdat Gabra – Ikony 
Nilského údolí 

Parrésia recenze 

Mžyková Marie Adam Eck Encyklopedie výtvarného 
umění 

heslo v lexikonu 

Mžyková Marie Hynais Allgemeines Künstlerlexikon. 
Die Bildenden Künstler aller 
Zeiten und Välker 

heslo v lexikonu 

Mžyková Marie K vyobrazení Liechtensteinů v českých a 
moravských sbírkách 

Konference Knížecí rod 
Liechtensteinů v historii zemí 
Koruny české SIMON 
VOUET aneb francouzská 
inspirace výmalby hlavního 
sálu zámku Buchlovice 

článek ve sborníku 

Mžyková Marie Od francouzské akademické malby k motivu 
„vznášení“ v tvorbě Alfonse Muchy 

Sborník Muzea Brněnska článek ve sborníku 

Nespěšná 
Hamsíková 
Magdaléna 

Cranach und Böhmen. Die sächsische 
höfische und kirchliche Repräsentation 
im Spiegel der Malerei der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts in Böhmen 

Ecclesia als 
Kommunikationsraum in 
Mitteleuropa vom 13. bis 16. 
Jahrhundert 

kapitola v 
kolektivní 
monografii  

Nespěšná 
Hamsíková 
Magdaléna 

Lucas Cranach d. Ä. und seine Rolle für die 
Malerei des 16. Jahrhunderts in 
Böhmen 

Eger 1459. Böhmisch-
deutsche Fürstentreffen. 
Fürstlicher Repräsentation 
und kultureller 
Verflechtung 

článek ve sborníku 
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Novák Lukáš Scire Deum esse – Scotův důkaz Boží 
existence jako vrcholný výkon 
metafyziky jakožto aristotelské vědy 

 monografie 

Novitzký Peter Krátký přehled nejdůležitějších životních 
událostí Johna Rawlse 

Spravedlnost a etika. Eseje a 
teologická reflexe myšlení 
Johna Rawlse 

editor kolektivní 
monografie 

Novitzký Peter The Kantian and Hegelian background or 
Rawlsian theory of justice 

Spravedlnost a etika. Eseje a 
teologická reflexe myšlení 
Johna Rawlse 

kapitola v 
kolektivní 
monografii  

Novitzký Peter The koncept of Bonum commune and the 
theory of justice 

Spravedlnost a etika. Eseje a 
teologická reflexe myšlení 
Johna Rawlse 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Novotná Eva  Cestou experimentu. Experimentální bytová 
výstavba šedesátých let a sial 

Architektúra a urbanizmus článek v odborném 
periodiku 

Novotná Eva  Jaromír Vacek, Václav Voda – Bytový dům 
Wolkerova. 

Jaromír Vacek. 

SIAL 
 

vybrané 
medailonky 

Novotný 
Vojt ěch  

C. S. Lewis o přirozeném mravním zákoně Studia theologica článek v 
odborném 
periodiku 

Novotný 
Vojt ěch 

Dialog a společenství pravdy Mezinárodní katolická revue 
Communio 

jiný český časopis 

Novotný 
Vojt ěch 

Oto Mádr: Církev je Boží dar a naše dílo Universum  jiný český časopis 

Opatrný Aleš Kněz v dnešní době Křesťanství a islám 
v liberálním státu – Výzvy 
tradice a současnosti 

kapitola v 
kolektivní 
monografii  

Opatrný Aleš Krize či kairos v pastoraci? 
 

Krize a kairos –  
Teologická perspektiva (2010) 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Opatrný Aleš Religionistika obecně a katolický pohřeb Pohřbívání a hřbitovy kapitola v 
kolektivní 
monografii  

Otavský Karel Mittelalterliche Textilien II. Zwischen Europa 
und China 

 monografie 

Oulíková Petra  Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo Ateliér recenze 
Oulíková Petra Poznámka k Pašijovému cyklu Karla 

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

článek ve sborníku 

Oulíková Petra Reflexe úcty Jména Ježíšova v umění 
jezuitského řádu 

AUC, Historia Universitatis 
Carolinae Pragensis (2010) 

článek v 
odborném 
periodiku 

Oulíková Petra  Virtuózní malíř a vzdělanec. Nad výstavou 
Karla Škréty 

Dějiny a současnost recenze 

Ovečka Libor  „ Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré…“ 
Česká katolická morální teologie 1884–
1948 

 monografie 

Ovečka Libor  Dokument Papežské biblické komise Bible a 
morálka v kontextu teologického vývoje v 
katolické církvi 

Biblia a etika – Etické 
dimenzie správania 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Ovečka Libor Dynamické pojetí přirozeného zákona a 
česká teologická tradice 

Studia theologica článek v 
odborném 
periodiku 

Ovečka Libor  Kdy není teologická etika teologická – 
problémy v české tradici morální 
teologie 

AUC Theologica článek v 
odborném 
periodiku 

Ovečka Libor  Teologické základy katolické bioetiky Křesťanství a islám 
v liberálním státu – Výzvy 
tradice a současnosti 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Pech Milan Dvě významné instituce 1938–1948. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze. 
Spolek výtvarných umělců Mánes 

Konec avantgardy? Od 
mnichovské dohody ke 
komunistickému převratu 

kapitoly 
v kolektivní 
monografii 
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Psychopatologie výtvarného umění 
Protektorátu Čechy a Morava? O 
protektorátu v sociokulturních 
souvislostech. 

Topičův salon.  
Umění a kýč. 
"Zvrhlé um ění" v protektorátu. 

Pech Milan Hans Prinzhorn – kreativita a 
psychopatologie včera a dnes 

Arteterapie – Časopis České 
arteterapeutické asociace 

článek v 
odborném 
periodiku 

Pech Milan Topičův salon 1937–1949  monografie 
Peroutka 
David 

Dispoziční predikáty  Modality v analytické 
metafyzice 

kapitola v knize 

Peroutka 
David 

Imagination, Intellect and Premotion – A 
Psychological Theory of Domingo 
Báñez 

Studia Neoaristotelica (2010) článek v 
odborném 
periodiku 

Peroutka 
David  

Tomistická psychologie a moderní pojem 
mysli 

Filosofický časopis článek v 
odborném 
periodiku 

Peroutka 
David 

Tomistický antropologický dualismus Organon F článek v 
odborném 
periodiku 

Petráček 
Tomáš  

Stát a kněží, kněží a stát – proměny vztahu 
katolického kléru a státu v Evropě 19. a 
20. století 

Křesťanství a islám v 
liberálním státu – Výzvy 
tradice a současnosti 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Petráček Tomáš  Vojtěch Šanda jako biblista Studia theologica článek v odborném 
periodiku 

Pospíšil Aleš  Kutnohorské projekty v programu 
Ministerstva kultury ČR Podpora pro 
památky UNESCO 

Zprávy památkové péče článek v odborném 
periodiku 

Pospíšil Aleš  Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v 
Sedlci 

Zprávy památkové péče spoluautorství 
článku v časopisu  

Pospíšil Aleš  Padesát let městské památkové rezervace 
Kutná Hora (3. část: 2001–2010) 

Zprávy památkové péče spoluautorství 
článku v časopisu 

Pospíšil Ctirad 
Václav  

Podněty k hlubšímu promýšlení poměru 
mezi dogmatickou a morální teologií 

AUC Theologica článek v 
odborném 
periodiku 

Pospíšil Ctirad 
Václav  

Problematika přirozeného zákona a 
tajemství Muže z Nazareta 

Mezinárodní katolická revue 
Communio (2010) 

jiný český časopis 

Pospíšil Ctirad 
Václav  

Prolegomena ke studiu české christologie 19. 
století – knižní produkce a odborné studie 
v ČKD 

Studia theologica článek v odborném 
periodiku 

Pospíšil Ctirad 
Václav  

Tajemství lidského utrpení ve světle 
teologie kříže 

Božia prozreteľnosť a zlo vo 
svete – Problém teodicey 

článek ve sborníku 

Pospíšil Ctirad 
Václav  

Teologie dějin tvá ří v tvář mnohočetnému 
fenoménu krize 

Krize a kairos –  
Teologická perspektiva 
(2010) 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Pospíšil Ctirad 
Václav  

Všeobecná spasitelná vůle Boží a 
„filosofická“ trinitologie Josefa Pospíšila 
(7.5.1845–18.12.1926) 

AUC Theologica  článek v odborném 
periodiku 

Pospíšil Ctirad 
Václav  

Život Františka Žáka, SJ (1862–1934) a jeho 
trojiční teologie 

AUC Theologica  článek v odborném 
periodiku 

Pučalík Marek  Škrétové, současníci a následovníci u 
pražských křižovníků 

Karel Škréta (1610–1674): 
Doba a dílo 

článek ve sborníku 
z konference 

Rakušanová 
Marie 

Marie Galimberti-Provázková v kontextu 
českého moderního umění 

Madame Gali. 
Expresionistické dílo Marie 
Galimberti-Provázkové 
(1880–1951) 

kapitola v knize 

Rethmann 
Albert-Peter 

Aneignung fremder Götter? Gedanken zur 
Inkulturation des Christentums 

Sind Religionen 
austauschbar? 
Philosophisch-theologische 

kapitola v knize 
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Positionen aus christlicher 
Sicht 

Rethmann 
Albert-Peter 

Dialog und Verkündigung – Das christliche 
Missionsverständnis in pluraler 
Gesellschaft 

Zeugnis, Einladung, 
Bekehrung. Mission in 
Christentum und Islam 

článek ve sborníku 

Rethmann 
Albert-Peter 

Katholische Kirche in Deutschland – 
Organisationsentwicklung mit 
weltkirchlichem Bewusstsein 

euangel článek v 
odborném 
periodiku 

Rethmann 
Albert-Peter 

Neue Erfahrung von Katholizität. 
Katholische Migranten in Deutschland 

Anzeiger für die Seelsorge článek v 
odborném 
periodiku 

Rethmann 
Albert-Peter 

Von der Versöhnungsarbeit zur 
Partnerschaftsarbeit 

Herder Korrespondenz článek v 
odborném 
periodiku 

Royt Jan  Devoční zobrazení ve středověku a zbožnost Kristus z Litovle. 
Restaurování 2007–2010 

kapitola v 
kolektivní 
monografii  

Royt Jan  Die Tafelmalerei in Norwestböhmen und 
Westböhmen von etwa 1340 bis zur ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts 

Ecclesia als 
Kommunikationsraum in 
Mitteleuropa (13.–16. 
Jahrhundert) 

kapitola v 
kolektivní 
monografii  

Royt Jan Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
Svatyně českých patronů a králů 

 monografie 

Royt Jan  Mystikerkrucifixe und blutende Marienbilder Perspektiven in Medizin, 
Geschichte und Gesellschaft 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Royt Jan  Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století  monografie 
Royt Jan  Obrazová propaganda jako nástroj intolerance (In) Tolerance v evropských 

dějinách. Europaena Pragensia 
kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Royt Jan  Pašijová zastavení ve středověku Kristus z Litovle. 
Restaurování 2007–2010 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Ryšková 
Mireia  

Abrahám v starozákonní a pobiblické 
židovské tradici 

Abrahám v novozákonní křesťanské 
interpretaci 

Křesťanství a islám v 
liberálním státu – Výzvy 
tradice a současnosti 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Ryšková 
Mireia 

Pavel a křesťanská obec Cesty katecheze článek v 
odborném 
periodiku 

Ryšková Mireia, 
studenti KTF 

Biblické příběhy očima studentů dějin umění a 
teologie 

 kolektivní 
monografie 

Sládek Karel  Apofaticko-katafatický rozměr mystiky v 
pojetí Nikolaje Losského 

AUC Theologica  článek v 
odborném 
periodiku 

Sládek Karel  Nikolaj Losskij – obhájce mystické intuice  monografie 
Sládek Karel  Pravoslavné církve v liberálním státu  Křesťanství a islám 

v liberálním státu – Výzvy 
tradice a současnosti 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Sládek Karel  Teologická etika vybraných ruských 
pravoslavných myslitelů 

AUC Theologica článek v 
odborném 
periodiku 

Sládek Miloš  Antonín Škarka nový a neznámý aneb Dobové 
okolnosti vydání souboru studií o 
Fridrichu Bridelovi 

Omnibus fiebat omnia. 
Kontexty života a díla 
Fridricha Bridela, SJ (1619–
1680). Antiqua Cuthna 4 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Sládek Miloš Jan František Beckovský, Milá choť 
nebeského Miláčka blahoslavená Anežka 
panna 

 edice textu, 
stostránková 
předmluva, 
komentář 

Sojka Jaroslav  Jižní fasáda chrámu sv. Michala na Starém Staletá Praha článek v odborném 
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městě pražském – příspěvek k poznání 
pražské parléřovské architektury 

periodiku 

Sojka Jaroslav  Kostel sv. Vavřince v Praze na Malé Straně  monografie 
Sojka Jaroslav  Porcelán na Pražském hradě  monografie 
Sousedík 
Prokop 

Je číslo předmět nebo vlastnost? Organon F kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Sousedík 
Stanislav  

John Start Mill: Utilitarismus  úvod a komentář k 
monografii 

Sousedík 
Stanislav  

Michael Sudduth: The Reformed Objection to 
Natural Theology 

 monografie 

Sousedík 
Stanislav  

Odpověď mým kritikům Organon F článek v odborném 
periodiku 

Svoboda David  Heider, Daniel – Kdo byl F. Suárez? Studia Theologica  recenze 
Svoboda David Je číslo předmět nebo vlastnost? Organon F kapitola v 

kolektivní 
monografii 

Svoboda David  Ontologická struktura supposita v díle 
Tomáše Akvinského 

AUC Theologica článek v 
odborném 
periodiku 

Šimandl Josef  Číslovky – obecný rámec, číslovky základní a 
řadové 

Kapitoly z české gramatiky kapitola v 
monografii 

Šimandl Josef Překlad úvodu k edici Nestle-Aland (výklad 
textověkritického aparátu) a dalších, 
drobnějších textů 

Řecko-český Nový zákon, 
Slovník novozákonní řečtiny 

překlad úvodu k 
edici  

Šimůnek Petr Udělování titulu licenciát teologie v České 
republice 

Dialog Evropa (2010) článek v 
odborném 
periodiku 

Šmíd Marek 
 

Co skrývají vatikánské archivy k období první 
republiky let 1918-1929 

Církevní dějiny článek v odborném 
periodiku 

Šmíd Marek 
 

Čeští katolíci a prezident T. G. Masaryk po 
vzniku Československé republiky 

Střed. Časopis pro 
mezioborová studia střední 
Evropy 19. a 20. století 

článek v odborném 
periodiku 

Šmilauerová 
Adéla 

Historie výstavby klášterního areálu bosých 
augustiniánů v Táboře 

Výběr. Časopis pro historii a 
vlastivědu jižních Čech 

článek v 
odborném 
periodiku 

Šmilauerová 
Adéla 

Příspěvek ke stavební historii raně 
barokního zámku ve Lnářích 

Jihočeský sborník historický článek v 
odborném 
periodiku 

Šprunk Karel  Jacques Maritain  překlad a doslov 
monografie 

Šprunk Karel  John Start Mill: Utilitarismus  překlad monografie 
Štica Petr Diasporasituationen und 

Säkularisierungsprozesse in Tschechien 
und Deutschland 

 spolupořádání 
(zorganizování) 
konference 

Štica Petr Migrace a státní suverenita – Oprávnění a 
hranice přistěhovalecké politiky z 
pohledu křesťanské sociální etiky 

(2010)  monografie 

Štica Petr  Mnohost národů a kulturní rozmanitost ve 
světle teologické reflexe 

Křesťanství a islám 
v liberálním státu – Výzvy 
tradice a současnosti 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Štica Petr  Přistěhovalectví ve světle teorie 
spravedlnosti Johna Rawlse a moderní 
liberální filozofie 

Spravedlnost a etika. Eseje a 
teologická reflexe myšlení 
Johna Rawlse (2010) 

kapitola v 
kolektivní 
monografii 

Štica Petr  Vztah Bible, biblické hermeneutiky a 
křesťanské sociální etiky – 
Metodologické poznámky k utváření 
teologickoetické reflexe 

AUC Theologica článek v 
odborném 
periodiku 

Zapletalová 
Jana  

“Handkeho” Mojžíš s bronzovým hadem. 
Poznámka k nedochované Handkeho 
výzdobě kostela Panny Marie na 

Opuscula historiae Artium 
(Studia minora Facultatis 
philosophicae universitatis 

článek v 
odborném 
periodiku 
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Předhradí v Olomouci brunensis Series historiae 
artium) 

Zapletalová 
Jana  

Ad Andrea Lanzani: Gemälde für die Wiener 
Trinitarier 

Österreichische Zeitschrift für 
Kunst und Denkmalpflege 

článek v odborném 
periodiku 

Zapletalová 
Jana 

Simone Gionima 1655–1731  monografie 

Záruba 
František  

Capella regia – kaple Všech svatých na 
Pražském hradě 

Castellologica Bohemica článek v odborném 
periodiku 

Záruba 
František  

Hradní kaple na Hasištejně Nad hrady severozápadních 
Čech (sborník k poctě 60. 
narozenin prof. T Durdíka) 

článek v odborném 
periodiku 

Zlatohlávek 
Martin  

Boží slovo a výtvarné umění A stalo se slovo… Sborník 
příspěvků z kurzu pro 
kazatelky a kazatele ČCE, 
pořádaného Spolkem 
evangelických kazatelů 
v Praze 24.–28. ledna 2011 

článek ve sborníku 
(původní článek) 

Zlatohlávek 
Martin  

Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice Svatá Alžběta rozdílí chudým 
almužnu 

heslo v katalogu 

 
 

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

jméno a 
příjmení 
pedagoga 

typ akce 
 

název akce název příspěvku datum 
(2011) 

místo konání 

Bartoň Josef  církevní akce Valná hromada České 
biblické společnosti 

Český biblický překlad 
na přelomu tisíciletí  

28.4. ČBS, Praha 

Bartoň Josef  konference Lost Languages of 
Europe / Ztracené jazyky 
Evropy 

Tři zapomenuté 
západoslovanské 
jazyky – polabština, 
hornosrbština, 
dolnosrbština 

7.10. PhonArt 
Wien/Praha/Beogra
d/Zagreb, Praha 

Bartoň Josef  konference Čtení, překlad a výklad 
posvátných textů v 
křesťanství, židovství a 
islámu 

Extrémní polohy v 
českém biblickém 
překladu 

4.–5.11. CDK Brno, IES 
Praha 

Bartoň Josef  přednášky  LLP Erasmus Wydział teologiczny / 
Zakład Egzegezy 
Starego i Nowego 
testamentu 

9.–13.5. Uniwersytet Adama 
Mickiewicza, 
Poznaň, Polsko 

Beneš 
Zdeněk  

mezinárodní 
konference 

X. sjezd českých  
historiků 

Historie a školní 
edukace 

13.–16.9. KH FF OU, 
Sdružení historiků 
ČR, Ostrava 

Beneš 
Zdeněk  

mezinárodní 
konference 

Jinakost našich 
společných dějin 

Jinakost našich 
společných dějin 

13.–15.9.  Levoča, Slovensko 

Bouma 
David  

cyklus 
odborných 
seminářů 

Pracovní seminář pro 
katechety 

Kredibilita církve 17.–19.8. Sebranice 

Bouma 
David  

konference Anežka Česká – světice a 
služebnice 

Význam svatých 
v životě církve 

8.10. Hospic Anežky 
České – Oblastní 
charita, Červený 
Kostelec 

Bouma 
David  

kongres VIII. celostátní kongres 
katechetů 

Teologie hlásání 28.–
29.10. 

KS ČBK, 
Olomouc-Velehrad 

Bouma 
David  

konference, 
přednášky pro 
studenty 

(Ne)možnost hovořit 
dnes o Bohu – 
hermeneutické pokusy 

Srozumitelnĕ o Bohu 
aneb Tajemství 
srozumitelnosti 
náboženské výpovĕdi u 

8.–10.11. Teologická fakulta 
Katolické 
univerzity 
v Ružomberoku, 
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nĕkterých 
středoevropských 
autorů (Halík, 
Matussek, Szczygieł) 

Košice, Slovensko 

Brož 
Jaroslav 

kolokvium  Orientalia Antiqua Nova 
XI. 

Nálezy první 
kumránské jeskyně po 
šedesáti letech 

10.–11.3. ZČU, Plzeň 

Brož 
Jaroslav 

konference Biblická konference 
„Zákon a svoboda“ 

The Law of 
Conscription in Deut. 
20:1–9: Its 
Interpretation in the 
Ancient Jewish 
Literature and Its 
Possible Echoes in the 
New Testament 

23.–24.5. CMTF UP, 
Olomouc 

Brož 
Jaroslav 

církevní 
vzdělávací akce 

Theological Seminar for 
Missionaries of Charity  

The Book of Genesis – 
Introduction, Literary 
Structure, Exegesis, 
Theological Themes 
and Spiritual Message 

26.7.–
1.8. 
 

Gonaïves, Haiti 

Brož 
Jaroslav 

církevní 
vzdělávací akce 

Theological Seminar for 
Missionaries of Charity  

Lectio Divina – Theory 
and Practice 

26.7.–
1.8. 
 

Gonaïves, Haiti 

Brož 
Jaroslav 

církevní 
vzdělávací akce 

Theological Seminar for 
Missionaries of Charity 

Lectio Divina – Theory 
and Practice 

2.–3.8.  Porte au Prince, 
Haiti 

Brož 
Jaroslav 

církevní 
vzdělávací akce 

Theological Seminar 
„Gift of Faith“ 

The Captivity Epistles 
of St. Paul 

31.8.–
9.9.  

Kalkata, Indie 

Brož 
Jaroslav 

kongres Annual Meeting 2011 of 
the European 
Association of Biblical 
Studies 

participation at the 
workshop „Pauline 
Literature“ and 
„Graeco-Roman World 
and the New Testament 
and Pauline Literature“ 

8.–11.8. Thessaloniki, 
Řecko 

Brož 
Prokop  

symposium Kde je církev? 
Teologické fórum 
pořádané Sdružením 
evangelikálních teologů 

Sebepochopení církve 
ze strany 
římskokatolické církve 

3.10. Sbor Církve 
Bratrské, Praha 

Brož 
Prokop  

konference Anežka Česká – světice a 
služebnice 

Služba v církvi a ve 
společnosti 

8.10. Hospic Anežky 
České – Oblastní 
charita, Červený 
Kostelec 

Brož 
Prokop  

symposium Svátost křtu a obnova 
křestní milosti ve svátosti 
smíření 

Patřit Kristu a patřit do 
církve – příběh 
každého křesťana 
(ekleziologická reflexe 
nad svátostí křtu a 
smíření) 

18.10. DTI, Katedra 
kulturních a 
náboženských 
studií PdF UHK, 
Hradec Králové 

Brož 
Prokop  

konference Konference Ježiš 
z Nazareta – teologické a 
religionistické súvislosti 

Christologický základ 
pojetí církve v díle H. 
U. von Balthasara (The 
christological rooting 
of the Concept of 
Church in the work of 
H. U. von Balthasar) 

26.10. Prešov, 
Gréckokatolícka 
teologická fakulta 
Prešovskéj 
univerzity, 
Slovensko 

Brož 
Prokop  

konference, 
přednášky pro 
studenty 

(Ne)možnost hovořit 
dnes o Bohu – 
hermeneutické pokusy 

Silentium a afasie. 
Dvojí postoj slova 
(Piero Coda o Zjevení 
a mystice) 

8.–10.11. Teologická fakulta 
Katolické 
univerzity 
v Ružomberoku, 
Košice, Slovensko 
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Brož 
Prokop  

konference Concilio Vaticano II. il 
"balzo innanzi" della 
teologia 

Il fenomeno del crollo 
e le sfide del Vaticano 
II nell'Europa Centrale, 
invited speaker 

27.–
29.12. 

Roma, 
Associazione 
Teologica Italiana, 
Itálie 

Brož 
Prokop  

účast na 
teologickém 
kongresu 

Torino Associazione 
Teologica Italiana 

 29.8.–
2.9. 

Torino, 
Associazione 
Teologica Italiana, 
Itálie 

Buben 
Milan  

církevní akce Noc otevřených kostelů Vznik rytířských řádů 27.5. Kostel P. Marie pod 
řetězem, Praha 

Buben 
Milan  

církevní akce Přednáška pro postulanty Dějiny řádu johanitů 8.9. Velkopřevorský 
palác, Praha 

Červenková 
Denisa  

symposium Vztah religionistiky a 
teologie – stále živé 
téma? 

Recentní italská 
teologie náboženství a 
religionistika 

31.5.  Katedra filosofie a 
religionistiky a 
Katedra 
systematické 
teologie TFJU, 
České Budějovice  

Červenková 
Denisa  

kongres Příspěvek v rámci 
pracovní skupiny 
kongresu Asociazione 
teologica italiana Identitá 
eucaristica – a partire 
dagli altri  

Il dialogo monastico 
interreligioso e 
preghiera 
contemplativa in 
Oriente e Occidente 

29.8–2.9.  Torino, 
Asociazione 
Teolgica Italiana, 
Itálie 

Eliáš 
Vojtěch  

přednáška Kolegium katolických 
lékařů 

Stručná informace o 
Charitě a jejím projektu 
nemocnice v Ugandě 

23.2. ČKA, Praha 

Hrdina 
Antonín 
Ignác 

seminář Seminář pro advokáty 
církevních soudů v 
České církevní provincii 
na téma Změny v 
manželském právu po 
vydání Motu Proprio 
Omnium in mentem 

moderování semináře 9.5. Fakulta právnická 
ZČU, Hradec 
Králové 

Hrdina 
Antonín 
Ignác 

konference Barokní úředník a jeho 
šlechtic 

Kacířský proces 
s hrabětem Šporkem 

26.–27.5. ÚHV FF Univerzity 
Pardubice, VČM 
Pardubice, 
Pardubice 

Hřebík 
Josef  

církevní akce Setkání řeholních osob Duchovní život 
zasvěcené osoby 

29.1. Katedrála sv. Petra 
a Pavla, Brno 

Hřebík 
Josef  

konference Boží slovo v církvi a pro 
svět. Kolokvium 
k posynodní exhortaci 
Benedikta XVI. 
„Verbum Domini“ 

Boží slovo a církev 5.4. KTF UK, Praha 

Hřebík 
Josef  

kolokvium Kolokvium o biblické 
inspiraci 

Proces biblické 
inspirace 

1.12. KTF UK, Praha 

Koronthá- 
lyová 
Markéta  

konference Letní škola klasických 
studií XIX – Ars vivendi, 
ars moriendi 

Život a smrt ve 
středověkém klášteře – 
Nářek nad smrtí bratra 
Gerarda v 
Bernardových 
Kázáních na Píseň 
písní (Kázání XXVI) 

1.–4.7. FLÚ AV ČR – 
KKS, Praha 

Kotas Jan konference Kněžský den Direktář o lidové 
zbožnosti 

17.5. Olomouc 

Kotas Jan  konference Současná liturgie ve 
starém kostele 

Liturgie hybatelka 
změn 

20.–
21.10. 

CTU KTF UK, 
Praha  

Kotas Jan  konference VIII. celostátní kongres 
katechetů 

Liturgické obřady 
katechumenátu 

26.–
29.10. 

KS ČBK, 
Olomouc-Velehrad 

Kubín Petr  mezinárodní Svatá Anežka Česká a Anežčina posmrtná 22.–24.11. KTF UK, Praha 
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vědecká 
konference 

velké ženy její doby pouť za svatozáří 

Kuthan Jiří mezinárodní 
konference 
pořádaná u 
příležitosti 
návštěvy Jeho 
Eminence 
kardinála André 
Vingt-Trois, 
arcibiskupa 
pařížského 

Katedrála sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha aneb 
Život katedrály včera a 
dnes 

Vliv Francie na 
architekturu katedrála 
sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha 

21.11. Arcibiskupský 
palác, Praha 

Kuthan Jiří mezinárodní 
vědecká 
konference 

Svatá Anežka Česká a 
velké ženy její doby 

Svatá Anežka České a 
velké ženy její doby 

22.–
24.11. 

KTF UK, Praha 

Kuthan Jiří slavnostní 
přednáška u 
příležitosti 
udělení titulu dr. 
h. c. 

 Kunstgeschichte 
Böhmens, 
Kunstgeschichte 
Mitteleuropas. 
Anmerkungen zum 
Thema Geschichte der 
Kunstgeschichte 

16.5. Technische 
Universität 
Dresden, 
Německo 

Kuthan Jiří mezinárodní 
vědecká 
konference 

3. interdisziplinäre 
deutsch-tschechische 
Austauschtagung 
Soziale Bindungen und 
gesellschaftliche 
Strukturen im späten 
Mittelalter (14.–16. 
Jahrhundert) 

Kunstgeschichte 
Böhmens, 
Kunstgeschichte 
Mitteleuropas. 
Anmerkungen zum 
Thema Geschichte der 
Kunstgeschichte 

14.–16. 
9. 

Heinrich-Heine 
Universität 
Düsseldorf, 
Německo 

Kuthan Jiří účast na 
mezinárodní 
vědecké 
konferenci  

TU Dresden /Prof. Bruno 
Klein 

 15.–
18.12. 
 

Frankfurt/Mainz 
Německo 

Kuźniar 
Mariusz  

badatelský pobyt Universita Pontificia 
Salesiana Roma 

 1.4.–
30.6. 

Řím, Itálie 

Lachmanová 
Kateřina  

přednáška Akademie Odpuštění v rodině 23.2.  Pastorační 
středisko, Praha 

Lorman 
Jaroslav  

konference Diasporasituationen und 
Säkularisierungsprozesse 
in Tschechien und 
Deutschland 

Lage der katholischen 
Kirche in der 
Tschechischen 
Republik 

24.–25.6. KTF UK, Praha 

Med 
Jaroslav  

konference u 
příležitosti 800. 
výročí narození 
Anežky České 

Osobnost – vlast – 
hodnoty 

Dobré dílo Josefa 
Floriana  

23.3. Univerzita v Hradci 
Králové, Hradec 
Králové 

Med 
Jaroslav  

seminář Viktor Dyk – Osmdesát 
let od smrti  

V. Dyk a češství 26.5. Centrum pro 
ekonomiku a 
politiku, Praha 

Med 
Jaroslav  

konference Sv. Anežka Česká a 
velké ženy její doby 

Literární reflexe 
svatosti 

22.–
24.11. 

KTF UK, Praha 

Mikulicová 
Mlada  

kolokvium Křesťané v Egyptě Křesťané v době 
arabského záboru 

15.3. KTF UK, Praha 

Mohelník 
Benedikt 
Tomáš  

pracovní setkání 
a debatní večer  

Koncepce pařížské 
katedrály Notre-Dame. 
Uzdravení paměti 
v postkomunistické 
společnosti  

 21.–25.5. Collège des 
Bernardins, Paříž, 
Francie 

Mohelník 
Benedikt 
Tomáš  

jednání o 
společných 
projektech 

Expozice Žitavských 
postních pláten 

 
 
 

4.12. Städtische Museen 
Zittau, Německo 
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Mžyková 
Marie  

přednáška Spranger, Savery et 
autres peintres flamands 
dans les collections des 
châteaux en Bohême et 
en Moravie 

Les Galeries des 
châteaux-forts et des 
châteaux en 
République tchèque 

18.1.  Centre 
tchèque/Tsjechisch 
Centrum,  
Brusel, Belgie 
 

Nespěšná 
Hamsíková 
Magdalena 

studium v 
knihovně 

Zentralinstit für 
Kunstgeschichte 

 12.–16.9. Řím, Italie 

Novotný 
Vojtěch 

symposium Univerzální etika – je 
možná? 

C. S. Lewis o 
přirozeném mravním 
zákoně 

5.10. KTF UK, Praha 

Novotný 
Vojtěch  

církevní akce Večer k poctě ThDr. Oto 
Mádra (1917–2011) 

Ekleziologie Oto 
Mádra 

9.5. KTF UK, 
Pastorační středisko 
AP, Česká 
křesťanská 
akademie, Kostel 
sv. Vojtěcha, Praha 

Opatrný 
Aleš 

symposium  Svátost křtu a obnova 
křestní milosti ve svátosti 
smíření 

Svátost křtu a obnova 
křestní milosti ve 
svátosti smíření z 
pastoračního pohledu 

17.–
18.10 

Nové 
Adalbertinum, 
Hradec Králové  

Opatrný 
Aleš 

kongres VIII. celostátní kongres 
katechetů 

Katechumenát 
v současnosti a jeho 
historické kořeny  

26.–
29.10. 

KS ČBK, 
Olomouc-Velehrad  
 

Opatrný 
Aleš 

kurs České 
lékařské komory 

Důstojná péče ve 
zdravotnictví pro 
zdravotníky i nemocné 

Kdy a jak může být 
náboženská víra 
pomocí a kdy zatěžuje 

26.11. FN, Praha 5-Motol 

Otavský 
Karel  

symposium Central Asien Textile Art Zum Nachleben des 
sasanidischen Stils in 
der Textilkunst Asiens 

14.5. Leipzig, Grassi 
Museum, Německo 

Otavský 
Karel  

kolokvium Oriental Silks in 
Medieval Europe 

 29.9.–
1.10. 

Abegg-Stiftung, 
Riggisberg, 
Německo 

Otavský 
Karel  

symposium Metamorphosen – Neue 
Forschungen zum 
Turmrelikvias aus der 
Sammlung Hüpsch in 
Darmstadt 

 25.11. Berlin, Bode-
Museum, Německo  

Oulíková 
Petra  

komentovaná 
prohlídka 
výstavy 

Po stopách křesťanství 
v Praze, Uměnovědná 
sekce 

Klementinum v datech 
a obrazech 

16.2. ČKA – Galerie 
Klementinum, 
Praha 

Oulíková 
Petra  

konference Svatá Anežka Česká a 
velké ženy její doby 

Barokní kult sv. 
Anežky České 

22.–
24.11. 

KTF UK, Praha 

Oulíková 
Petra  

konference Silesia Jesuitica. Kultura 
i sztuka zakonu jesuitow 
na Slasku i w hrabstwie 
Klodzkim 

Litanie Jména Ježíš 
v umění jezuitského 
řádu 

6.–8.10.  Wroclaw, Polsko 

Oulíková 
Petra  

komentovaná 
prohlídka 
výstavy 

Po stopách křesťanství 
v Praze, Uměnovědná 
sekce 

Karel Škréta, doba a 
dílo 

17.3. ČKA – Jízdárna 
Pražského hradu, 
Praha 

Ovečka 
Libor  

konference Diasporasituationen und 
Säkularisierungsprozesse 
in Tschechien und 
Deutschland 

Gibt es in Tschechien 
einen 
gesamtgesellschaftliche
n ethischen Diskurs? 

24.–25.6. KTF UK, Praha 

Ovečka 
Libor  

konference Biblia a etika Dokument Papežské 
biblické komise Bible a 
morálka v kontextu 
teologického vývoje v 
katolické církvi 

1.3. Banská Bystrica, 
Slovensko 

Ovečka 
Libor  

konference Dem Suizid auf der Spur. 
Jahrestagung der 

Suizid in der 
Tschechischen 

21.–
23.10. 

Pécs, Maďarsko 
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„Association of 
Bioethicists in Central 
Europe“ 

Republik 

Ovečka 
Libor  

jednání o rozvoji 
součinnosti 
s KTF UK  

 Heythrop College 18.–28.5. Londýn, 
Velká Británie 
 

Ovečka 
Libor  

jednání o rozvoji 
součinnosti 
s KTF UK  

 Loyola University in 
Maryland 

28.10.–
5.11. 

Baltimore, 
USA  

Pech Milan  veřejná 
kurátorská 
přednáška  

Konec avantgardy? Od 
mnichovské smlouvy ke 
komunistickému převratu 

Kýč – politizace 
estetické kategorie v 
letech 1938–1948 

14.9. GHMP, Praha 

Pech Milan  přednáška Výběrová přednáška 
historická pro studenty 
uměnověd FF MU 

Zvrhlé umění 
v protektorátu 

30.9. Ústav hudební 
vědy, FF MU, Brno 

Pech Milan  mezinárodní 
konference 

Art during two World 
Wars 

Historicizing 
tendencies in the Czech 
art during World War 
II 

12.–13.5.  Vilnius, Litva 

Petráček 
Tomáš  

konference Diasporasituationen und 
Säkularisierungsprozesse 
in Tschechien und 
Deutschland 

Spezifische Aspekte 
tschechischer Wege 
von einer Volkskirche 
zu einer zugespitzten 
Diaspora-Situation 

24.–25.5. KTF UK, Praha 

Petráček 
Tomáš  

konference Anežka Česká – světice a 
služebnice 

Svatá Anežka a 
evangelijní průlom 13. 
století 

8.10. Oblastní charita, 
Červený Kostelec 

Petráček 
Tomáš  

konference IWWM Inkulturation und 
Rezeption des 
Christentums in der 
Geschichte – der Fall 
der tschechischen 
Geschichte 

27.–29.9. Philosophische und 
Theologische 
Hochschule St. 
Georgen, 
Frankfurt/Mainz, 
Německo 

Pospíšil 
Aleš 

přednáška Středověk v pohybu Heidenreichův 
klášterní chrám 
v Sedlci – rekonstrukce 
podoby chóru 

22.3. Ústav dějin umění 
AVČR, Praha 

Pospíšil 
Aleš 

kolokvium Půlstoletí Městské 
památkové rezervace 
Kutná Hora (1961–2011) 

Novostavby a 
nerealizované 
architektonické návrhy 
v historickém jádru 
Kutné Hory. Přístupy 
k péči o památky 
architektury města 
Kutné Hory v období 
18. a 19. století 

26.10. České muzeum 
stříbra, Hrádek 
v Kutné Hoře 

Pospíšil 
Ctirad 
Václav  

sympozium Univerzální etika – je 
možná? 

K dokumentu MTK o 
přirozeném zákoně – 
Otázka kategorie 
„druhu“ – Trojiční 
základ tvz. „zlatého 
pravidla“ 

5.10. KTF UK, Praha 

Pospíšil 
Ctirad 
Václav  

cyklus přednášek Biblická christologie  zimní 
semestr 

Institut 
františkánských 
studí, Praha 

Pospíšil 
Ctirad 
Václav  

konference Odborná konference 
věnovaná tajemství křtu 

Lidská osoba utkaná na 
trojiční osnově, křest a 
Maria z Nazareta jako 
matka všech 
pokřtěných 

18.10.  Adalbertinum, 
Hradec Králové 

Pučalík mezinárodní Karel Kréta (1610– Škrétové, současníci a 30.3. Národní galerie 
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Marek  vědecká 
konference 
(diskusní 
příspěvek) 

1674): Doba a dílo následovníci u 
pražských křižovníků 

v Praze, Klášter sv. 
Anežky České, 
Praha 

Pučalík 
Marek  

mezinárodní 
vědecká 
konference 

Svatá Anežka Česká a 
velké ženy její doby 

Anežský špitál v Písané 
lázni  
(sekretář konference) 

22.–
24.11. 

KTF UK, Praha 

Rethmann 
Albert-Peter 

konference Jahrestagung 
Ausländerseelsorge 

Weltkirche in 
Deutschland. 
Gedanken zur 
Neuordnung der 
Seelsorge in 
muttersprachlichen 
Gemeinden 

21.1. Deutsche 
Bischofskonferenz, 
Augsburk, 
Německo 

Rethmann 
Albert-Peter 

konference Jahrestagung Justitia et 
Pax 

Ungenutzte Potentiale 
– Themen und Wege 
der Intensivierung 
diözesaner 
Partnerschaftsarbeit mit 
Mittel- und Osteuropa 

29.1. Erfurt, Německo 

Rethmann 
Albert-Peter 

přednáška  Zwischen 
Selbstbewusstsein und 
Bescheidenheit. Zum 
Verhältnis von Kirche 
und Gesellschaft in 
Polen und Tschechien 

7.2. Freie Universität 
Berlin, Německo 

Rethmann 
Albert-Peter 

přednáška  Zwischen Multikulti 
und Integration. 
Christliche Leitkultur 
als Antwort auf die 
Herausforderungen 
neuer 
Migrationsbewegungen 

5.3. Ackermann-
Gemeinde Diözese 
Freiburg, Freiburg 
im Breisgau, 
Německo 

Rethmann 
Albert-Peter 

přednáška  Religionsfreiheit und 
christliche Mission – 
eine Alternative? 

2.4. Würzburg, 
Německo 
 

Rethmann 
Albert-Peter 

přednáška  Mission in Europa. Die 
Herausforderungen von 
Kirche und Christen in 
moderner Gesellschaft 

19.4. Fuggerbund, 
Monster, Německo 

Rethmann 
Albert-Peter 

konference Rohrer Forum Migration – eine 
sozialethische und 
missionstheologische 
Herausforderung 

7.5. Kloster Rohr, 
Německo 

Rethmann 
Albert-Peter 

přednáška Deutsch-tschechisches 
Priestertreffen 

Missionarische Kirche 
– in Deutschland und 
Tschechien 

18.5. Deutsch-
tschechisches 
Priestertreffen, 
Brandenburg, 
Německo 

Rethmann 
Albert-Peter 

přednáška Deutsch-ungarischer 
Theologentag 

Missiontheologie in 
pluraler Gesellschaft 
 
 

20.5. Universität Passau 
Německo 

Rethmann 
Albert-Peter 

přednáška  Weltkirche und 
Mission.  
Theologische 
Grundlagen 

28.6. Studienhaus 
Kreuzberg, Bonn, 
Německo 

Royt Jan  přednáška Historická sekce 
Výroční schůze AKKL 

Svatá Anežka a svaté 
české ženy v českém 
výtvarném umění 

27.4. ČKA, Praha 

Royt Jan  komentovaná Po stopách křesťanství Kostel sv. Voršily duben ČKA, Praha 
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prohlídka v Praze, Uměnovědná 
sekce 

Royt Jan  mezinárodní 
vědecká 
konference 

Svatá Anežka Česká a 
velké ženy její doby 

Příspěvek k ikonografii 
svaté Anežky České 
(vedoucí sekce, referát) 

22.–
24.11. 

KTF UK, Praha 

Royt Jan  mezinárodní 
vědecká 
konference 

Soziale Bindungen und 
gesellschaftliche 
Strukturen im späten 
Mittelalter (14.–16. 
Jahrhundert) 

vedoucí sekce 14.–16.9. Düsseldorf, 
Německo 

Royt Jan  mezinárodní 
vědecká 
konference 

Art and Architecture 
around 1400 – Global 
and Regional 
perspectives 

Master of the Třeboň 
Altarpiece 

10.–14.5. Maribor, Slovinsko 

Ryšková 
Mireia  

kolokvium Boží slovo v církvi a pro 
svět. Kolokvium 
k posynodní exhortaci 
Benedikta XVI. 
„Verbum Domini“. 

Boží slovo vstupuje do 
lidské kultury. 
Postsynodální 
exhortace Benedikta 
XVI. Verbum Domini 

5.4. KTF UK, Praha 

Ryšková 
Mireia  

kurz Kreativní exercicie 
(Biblicko-spirituální 
kurs) 

tvůrčí práce, 
konzultace 

25.–29.7. Jezuitský řád, Kolín 

Ryšková 
Mireia  

mezinárodní 
konference 

Paul’s Doctrine of 
Justification by Faith in 
the Context of a Jewish-
Christian Dialogue 
 

Paul’s Interpretation of 
Abraham’s Faith in 
Confrontation with 
Biblical and Post-
biblical Jewish 
Tradition 

5.–6.5. Bratislava, 
Evangelická 
teologická fakulta, 
Univerzita 
Komenského, 
Slovensko 

Ryšková 
Mireia  

mezinárodní 
kongres/ 
konference 

International 
Bibliodramatical 
Kongres 

Aktivní účast na 
workshopech 

1.–4.9 Londýn, Velká 
Británie 

Ryšková 
Mireia  

mezinárodní 
kongres 

ECTS Kongress 
Leiblichkeit 

účast 25.–28.8. Vídeň, Rakousko 

Ryšková 
Mireia  

badatelský 
pobyt, přednášky  

Erasmus  16.5.–
2.7. 

Philosophisch-
Theologische 
Hochschule Sankt 
Georgen, 
Frankfurt/Mainz, 
Německo 

Scholz 
Stefan  
 

Dolnorakouská 
zemská výstava 
2011 
 
 

Erobern. Entdecken. 
Erleben im Römerland 
Carnuntum  
 
 

Modul 4 „Efemérní a 
trvalé dobývání a 
vrcholně středověká 
kolonizace“ 

14.3.–
18.3. a 
15.4.–
15.11. 

Petronell-
Carnuntum – 
Archeologiepark 
Bad Deutsch 
Altenburg – 
Museum 
Carnuntinum 
Hainburg – 
Kulturfabrik, 
Rakousko 

Scholz 
Stefan  
 

doprovodní 
stavebně 
historická 
dokumentace 
archeologického 
průzkumu spol. 
ARCHAIA Praha 
o.p.s.; odběr 
palynologických a 
maltových vzorků 

městský hrad 
 Schützenhof 

 11.–14.8. 
a 
22.–24.8. 

Hainburg, 
Rakousko 

Sládek 
Karel  

kolokvium Křesťané v Egyptě Spiritualita počátků 
alexandrijského 

15.3. KTF UK, Praha 
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patriarchátu 
Sládek 
Karel  

kolokvium Fórum spirituálních 
teologů 

Bratrské napomenutí 
v benediktinské tradici 

29.5. CMTF UP, 
Olomouc 

Sládek 
Karel  

konference Ježiš z Nazareta – 
teologické a 
religionistické súvislosti 

Boholidství v pojetí 
Vladimíra Solovjova 
(1853–1900) 

26.10. Prešov, Slovensko 

Sládek 
Karel  

konference Slovanská spiritualita a 
mystika 

Mystika Nikolaje 
Losského v kontextech 
spirituální teologie 

8.–9.4.  Košice, Slovensko 

Sládek 
Miloš  

konference Náboženské divadlo v 
raném novověku 

Několik poznámek ke 
vztahu Kochemova 
Velikého života a 
podkrkonošských 
lidových velikonočních 
her 

4.–5.10. Adalbertinum, 
Hradec Králové 

Sládek 
Miloš  

církevní akce Slavnostní prezentace 
edice J. F. Beckovského 
– Milá choť nebeského 
miláčka 

Beckovského svatá 
Anežka česká (úvodní 
slovo) 

10.11. Klášter Křižovníků 
s červenou 
hvězdou, Praha 

Sládek 
Miloš  

konference Svatá Anežka a velké 
ženy její doby 

Na okraj Beckovského 
zpracování života svaté 
Anežky České 

22.–
24.11. 

KTF UK, Praha 

Sousedík 
Prokop  

symposium XV. Slovensko-české 
symposium o analytické 
filosofii 

Millovo pojetí čísla 13.–16.9. Vrútky, Slovensko 

Svoboda 
David  

symposium  XV. Slovensko-české 
symposium o analytické 
filosofii 

Millovo pojetí čísla 13.–16.9. Vrútky, Slovensko 

Šimandl 
Josef  

konference Čeština v pohledu 
synchronním 
a diachronním (Stoleté 
kořeny Ústavu pro jazyk 
český) 

Morfologie proprií 
včera a dnes 

1.–3.6. Ústav pro jazyk 
český, Praha 

Šimandl 
Josef  

konference Norma i antynorma 
w wielkich i małych 
językach współczesnej 
Slavii 

Antinorma a korpusová 
lingvistika 

15.–16.9.  Opole, Polsko 

Štica Petr  konference Diasporasituationen und 
Säkularisierungsprozesse 
in Tschechien und 
Deutschland 

Religion, Kirche und 
säkulare Gesellschaft 
in Tschechien 

24.–25.6. KTF UK, Praha 

Štica Petr  konference „… der Fremdling, der in 
deinen Toren ist“ – 
Liturgie und ihr Beitrag 
zur Integration von 
Migranten 

Religiöse Praxis von 
Migranten in der 
Tschechischen 
Republik – Chancen 
und Herausforderungen 
im Integrationsprozess 

27.–28.5. Erfurt, Německo 

Ventura 
Václav  

církevní akce Večer k poctě ThDr. Oto 
Mádra (1917–2011) 

Úvodní slovo 9.5. KTF UK, 
Pastorační středisko 
AP, Česká 
křesťanská 
akademie, Kostel 
sv. Vojtěcha, Praha 

Ventura 
Václav  

cyklus přednášek Teologové mnišského 
ideálu I. 

 zimní 
semestr 

Institut 
františkánských 
studií, Praha 

Záruba 
František  

konference Svorník – 10. konference 
SHP 

Počátky šlechtických 
hradních kaplí 

7.–10.6. Sdružení pro 
stavebně historický 
výzkum, Jindřichův 
Hradec 

Zlatohlávek kurz Kurz pro kazatelky a Boží slovo a výtvarné 24.–28.1. Spolek 
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Martin  kazatele ČCE umění 
 

evangelických 
kazatelů, Praha 

Zlatohlávek 
Martin  

kolokvium  Pittura Italiana nei 
musei e nelle collezioni 
ceche 

16.–21.5. Ca´Foscari 
Univerzity, 
Benátky, Itálie 

Zlatohlávek 
Martin  

kolokvium Výstava Arcimboldo  22.–25.5. Biblioteca 
Ambrosiana, 
Miláno, Itálie  

 
 
 
Tab. XX – Přehled studentské a učitelské mobility v roce 2011 
 
 

 

 

 teologické obory uměnovědné obory 
Erasmus  

Uzavřené smlouvy 13 4 
Studentská mobilita 2010/11:  
Výjezd 3 11 
Příjezd 6 2 
Studentská mobilita 2011/12:  
Výjezd 2 3 
Příjezd 4 1 
Učitelská mobilita 2011:  
Výjezd 6 0 
Příjezd 3 0 

Mezivládní dohody a jiné zahraniční programy – studentská mobilita 
Výjezd 0 4 
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 3  
Příjezd 5 0 

Celkem výjezdů 12 20 
Celkem příjezdů 19 3 
Celkem výjezdů z KTF 32 
Celkem příjezdů na KTF 22 


