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I. ÚVOD 

 

Předkládaná výroční zpráva o činnosti KTF UK popisuje po úvodu (I.) správu, organizaci 

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

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

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

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

V letech 2005 a 2006 byl na základě analýzy SWOT-formulářů zpracován plán 

dlouhodobého rozvoje Katolické teologické fakulty, tzv. strategický plán rozvoje, a byly 

určeny priority i časový horizont jejich řešení. Na celofakultním setkání našich zaměstnanců 

konaném ve dnech 19. a 20. září 2007 byla zhodnocena realizace Dlouhodobého záměru KTF 

UK v roce 2007. V průběhu roku 2007 se podařilo zlepšit informovanost studentů i široké 

veřejnosti prostřednictvím aktuálně doplňovaných webových stránek fakulty o informace 

týkající se vědecké a rozvojové činnosti fakulty (projekty, granty), byla připravena a úspěšně 

proběhla reakreditace magisterského oboru Katolická teologie, bakalářského i navazujícího 

magisterského oboru Teologické nauky (původně Náboženské nauky) a k akreditaci byly také 

připraveny dva nové obory, a to Dějiny evropské kultury a Aplikovaná etika. Na zářijovém 

celofakultním setkání zaměstnanců byly konkretizovány další úkoly a shromážděny podněty 

pro aktualizaci Dlouhodobého záměru pro rok 2008, které byly následně prodiskutovány v 

kolegiu děkana. Do dalšího roku byly za stěžejní úkoly určeny internacionalizace fakulty, 

zvýšení počtu studentů, zlepšení finanční situace fakulty, zvyšování kvality výuky a získávání 

grantů. 

Na zářijovém celofakultním setkání zaměstnanců KTF byly děkanem naší fakulty u 

příležitosti jejich životních jubileí uděleny pamětní listy PhDr. Vratislavovi Slezákovi, doc. 

ThDr. Jiřímu Skoblíkovi a doc. PhDr. Karlovi Kozlovi, CSc., a dne 8. října pamětní medaile  

arcibiskupa Arnošta z Pardubic doc. PhDr. Jaroslavovi Medovi, CSc.   

Katolická teologická fakulta i v roce 2007 reagovala na aktuální dění ve světě 

pořádáním prezentací, přednášek, sympozií. Ze zahraničních přednášejících lze uvést např. 

Prof. Dr. Gerharda Beestermöllera s přednáškou „Mučení - legitimní prostředek v boji proti 

terorismu?“ (13. březen 2007), Prof. Dr. Phil. Lic.Theol. Friedhelma Mennekese SJ    

„Moderní umění ve starém kostele„ (15. listopad 2007) a Prof. Dr. Dr. Matthiase Augustina 

„Kořeny Teror(ism)u“ (29. listopad 2007).  
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Aktuální otázkou Romů a jejich integrace se dne 14. března 2007 zabýval kulatý stůl 

určený katolickým kněžím věnujícím se romské pastoraci, na kterém vystoupili se svými 

příspěvky kmenoví pracovníci Centra pro studium migrace (Eva Pavlíková, Ph.D., prof. Dr. 

Albert-Peter Rethmann) a jejich spolupracovnice (PhDr. Beáta Balogová, PhD., Filozofická 

fakulta, Univerzita Prešov, Slovensko). 

U příležitosti vydání 2. čísla časopisu „Salve. Revue pro teologii a duchovní život.“, 

které se zabývalo tématem prostituce, se dne 22. června 2007 konala tisková konference 

věnovaná tomuto často diskutovanému tématu. Na konferenci vystoupili ThLic. Pavel 

Vojtěch Kohut, Ing. ThLic. René Milfait, Th.D., a  prof. Dr. Albert-Peter Rethmann. 

JUDr. Cyril Svoboda, ministr vlády České republiky a předseda Legislativní rady 

vlády České republiky, přednesl na půdě naší fakulty dne 13. listopadu přednášku na téma 

„Modely financování církve v České republice“ spojenou s diskuzí na toto i příbuzná témata. 

U příležitosti životního jubilea ThDr. ThDr. h. c. Oty Mádra bylo dne 20. února 2007 

Katolickou teologickou fakultou - Centrem dějin české teologie uspořádáno sympozium na 

téma „Česká katolická ekleziologie druhé poloviny 20. století“. Na sympoziu přednesli své 

příspěvky Tomáš Benedikt Mohelník, Th.D., PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., Ing. Mgr. Aleš 

Opatrný, Th.D., doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. a doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. a 

z rukou prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., rektora Univerzity Karlovy v Praze, byla 

oslavenci předána Pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze.  

Dne 22. května 2007 se na Katolické teologické fakultě UK uskutečnilo setkání 

akademických pracovníků Evangelické teologické fakulty a Katolické teologické fakulty UK 

v Praze, kde zazněly přednášky PhDr. Petra Kubína, Ph.D. a Oty Halamy, Th.D. 

KTF spolupořádala s Českomoravskou psychologickou společností a s Institutem 

psychologie AV ČR Mezinárodní konferenci o spiritualitě ve dnech 21. až 23. září 2007. 

Konference se zúčastnili odborníci z USA i z mnoha zemí Evropy. Témata se zaměřila na 

spiritualitu v interdisciplinárním kontextu. 

V letních měsících uspořádala Katolická teologická fakulta první ročník „Letní školy 

německého jazyka pro postgraduální studenty katolických teologických fakult v Praze a v 

Českých Budějovicích“ a ve spolupráci s universitou v Baltimore ze Spojených států 

amerických  2. Letní školu teologie (Summer School of Theology).  

Díky studentské aktivitě lze již hovořit o založení tradice studentských plesů, neboť se 

20. února 2007 konal v pořadí již druhý studentský ples Katolické teologické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Stejně jako v předchozím roce byl uspořádán v sále kardinála 

Berana v Arcibiskupském paláci a měl svůj osobitý styl. Ples tentokrát nesl název „Un pour 
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tous et tous au bal“ a proběhl ve stylu francouzského krále Ludvíka XIV. s programem 

inspirovaným románem Tři mušketýři od Alexandra Dumase. O sounáležitosti našich 

studentů s fakultou svědčí také ochota pomoci s vybavením Klubu studentské obce vlastními 

finančními prostředky. 

S životem fakulty je spojena i snaha o její společenské zakotvení, které by umožnilo 

oslovit sponzory a také přineslo určitý pocit sounáležitosti a spoluodpovědnosti těch, kdo si 

KTF váží a mají zájem o její život. Proto byl zřízen v roce 2007 Nadační fond Arnošta z 

Pardubic a proto se také připravuje založení Spolku přátel KTF, který by měl sdružovat 

přátele fakulty z řad absolventů i těch, kteří mají o fakultu starost, chtějí být o ní informováni 

a mohou pro ní v okruhu své působnosti něco dobrého udělat.     

 

 

 

II. SPRÁVA, ORGANIZACE A VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY 

 

1. VELKÝ KANCLÉŘ 

Velkým kancléřem KTF byl v r. 2007 v souladu s kanonickými předpisy a se Statutem KTF 

kard. Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. 

 

 

2. SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY A TAJEMNÍK 

a) Akademický senát 

Akademický senát KTF působil od 12. prosince 2006 do 26. října 2007 v tomto složení:  

a) z řad akademických pracovníků  

1. PhDr. Josef Bartoň  

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

3. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut 

4. Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 

5. Dr. Bogdan Pelc (místopředseda senátu) 

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

7. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt 

8. Mgr. David Svoboda 

b) z řad studentů: 

1. Ladislav Bušek - odstoupil dne 14. června 2007 
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2. Mgr. Daniel Feranc (místopředseda senátu) 

3. Pavel Jäger 

4. Kateřina Trmačová. 

 

Dne 14. června 2007 odstoupil ze své funkce Ladislav Bušek; doplňující volby na post 

studentského senátora Akademického senátu KTF UK v Praze proběhly ve dnech 26. až 27. 

října 2007. Z celkového počtu 794 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 274, tj. 34, 5%; 

celkem bylo odevzdáno 272  hlasovacích lístků, z toho 248 platných, což představuje 31,23% 

z celkového počtu všech možných studentských hlasů. Na post studentského senátora 

Akademického senátu KTF UK byla 117 hlasy zvolena Jitka Drábková, studentka 4. ročníku 

bakalářského oboru Teologických nauk. 

 

Akademický senát KTF působí od 27. října 2007 v tomto složení: 

a) z řad akademických pracovníků  

1. PhDr. Josef Bartoň  

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

3. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut 

4. Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 

5. Dr. Bogdan Pelc (místopředseda senátu) 

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

7. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt  

8. Mgr. David Svoboda 

b) z řad studentů: 

1. Jitka Drábková 

2. Mgr. Daniel Feranc (místopředseda senátu) 

3. Pavel Jäger 

4. Kateřina Trmačová. 

 

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

internetových stránkách. 

 

b) Děkan a proděkani 

Děkanem fakulty byl v roce 2007 prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ. Prof. Armbruster byl 

zvolen děkanem dne 3. ledna 2006 na čtyřleté funkční období, tj. do roku 2010.  
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Proděkany Katolické teologické fakulty v roce 2007 byli: 

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

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

zahraniční vztahy; 

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

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

 

Působnosti proděkanů byly upraveny dne 21. února 2007 Opatřením děkana č. 3/2007 o 

Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK, které nahradilo 

stejnojmenné Opatření děkana č. 18/2006  ze dne 13. prosince 2006. 

 

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

pravidelně scházeli k poradám.  

 

c) Vědecká rada 

Vědecká rada KTF působila v r. 2007 v tomto složení:  

1. Prof. PhDr. Ludvík Armbruster – předseda 

2. Prof. Pavel Ambros, Th.D. 

3. Mons. ThLic. Dominik Duka 

4. Josef Hřebík, Th.D. 

5. Doc. Petr Chalupa, Th.D. 

6. Doc. ThDr. Jiří Kašný, Th.D. 

7. Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. 

8. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 

9. Mons. František Radkovský 

10. Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann 

11. Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.  

12. Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada – do 2. února 2007 

13. Prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan 

14. Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

15. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 

16. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. – od 16. února 2007. 
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d) Disciplinární komise 

V roce 2007 pracovala Disciplinární komise KTF v tomto složení: 

• členové  

a) z řad akademických pracovníků: 

Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (předseda)  

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D. 

b) z řad studentů: 

Mgr. Jaroslav Lorman  

Mgr. Karel Sládek – od 1. října 2007 akademickým pracovníkem  

Mgr. Petr Štica  

• náhradníci 

a) z řad akademických pracovníků: 

Eva Pavlíková, Ph.D. 

PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.  

b) z řad studentů: 

Mgr. Jaroslav Havrlant  

MUDr. Jiří Korda. 

 

Disciplinární komise KTF nemusela v roce 2007 řešit žádný přestupek. 

 

e) Tajemník 

Tajemníkem fakulty byl v r. 2007 Mgr. Petr Šimůnek. Jeho působnost byla upravena 

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

KTF UK ze dne 7. února 2007, které zrušilo Opatření děkana č. 4/2004 – Vymezení činnosti, 

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

 

 

3. ORGANIZACE FAKULTY 

a) Katedry 

V rámci KTF existovalo do 31. ledna 2007 těchto pět kateder: Katedra filosofie, Katedra 

systematické teologie s Oddělením fundamentální a dogmatické teologie a Oddělením 

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

Katedra pastorálních oborů a právních věd a Ústav dějin křesťanského umění. Dne 1. února 
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2007 zanikla Katedra systematické teologie, její dvě oddělení se změnila na Katedru 

fundamentální a dogmatické teologie a Katedru teologické etiky a spirituální teologie. 

Personální obsazení kateder a změny v něm v průběhu r. 2007 viz Příloha č. 1. 

 

b) Účelová zařízení 

Děkanát jakožto výkonný aparát fakulty ve spolupráci s rektorátem univerzity zabezpečoval 

v r. 2007 administrativní, organizační, koordinační, evidenční a kontrolní činnost orgánů 

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

Děkanát na základě Opatření děkana č. 5/2004 – Organizační řád děkanátu KTF UK 

ze dne 1. dubna 2004 měl až do 18. září 2007 tyto organizační útvary: kancelář děkana, 

studijní oddělení, oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy, ekonomické oddělení, 

technicko-hospodářské oddělení, knihovnu a správu počítačové sítě. Dne 18. září vstoupilo 

v platnost Opatření děkana č. 13/2007 - Organizační řád děkanátu KTF UK v Praze, na jehož 

základě jsou zřízeny na děkanátě tyto organizační útvary:  kancelář děkana, studijní oddělení, 

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

oddělení a knihovna. 

Při Katedře teologické etiky a spirituální teologie působí dvě účelová zařízení 

Centrum pro studium migrace a Centrum teologie a filosofie výtvarného umění a architektury, 

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

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

 

 

4. VNITŘNÍ PŘEDPISY 

V roce 2007 byly na Katolické teologické fakultě UK v Praze v platnosti tyto předpisy: Statut 

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

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

pro studenty KTF, Rigorózní řád KTF a Řád celoživotního vzdělávání KTF. Všechny výše 

uvedené předpisy byly Akademickým senátem Univerzity Karlovy a Kongregací pro 

katolickou výchovu schváleny, případně novelizovány, v průběhu let 2003 a 2004 s výjimkou 

Statutu KTF, který byl podruhé novelizován a vstoupil v platnost dne 26. ledna 2007. 

Studijní záležitosti a záležitosti stipendií upravovaly v roce 2007 Studijní a zkušební 

řád Univerzity Karlovy v Praze, Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze, Opatření rektora 

Univerzity Karlovy v Praze (Opatření rektora č. 19a/2006, kterým se prozatímně stanoví 

pravidla pro organizaci studia na KTF a Opatření rektora č. 26c/2006, kterým se prozatímně 
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stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na LF Hradec Králové, KTF a LF Plzeň) a příslušná 

opatření děkana. Dne 30. listopadu 2007 vstoupila v platnost Pravidla pro přiznání stipendií 

na Katolické teologické fakultě, která nahradila výše jmenované Opatření rektora č. 26c/2006. 

 

 

III. STUDIUM 

 

1. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY 

V akademických letech 2006/2007 a 2007/2008 uskutečňovala KTF tyto akreditované studijní 

programy: 

• bakalářský studijní program Teologie, obor Teologické (Náboženské) nauky, 

kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 roky (akreditace udělena do 21. 

května 2013) 

• navazující magisterský studijní program Teologie, obor Teologické (Náboženské) 

nauky, kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky (akreditace udělena 

do 21. května 2013) 

• magisterský studijní program Teologie, obor Katolická teologie, prezenční forma 

studia, standardní doba studia 5 let (akreditace prodloužena do 31. července 2016) 

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

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

(akreditace udělena do 1. března 2014) 

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

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

července 2016) se specializacemi 

  a) fundamentální a dogmatická teologie 

  b) teologická etika a spirituální teologie 

  c) pastorální teologie a kanonické právo 

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

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

října 2009) 
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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 1. prosince 2009). 

 

Vzhledem ke vzrůstajícím nárokům na jazykovou vybavenost studentů a absolventů 

vysokých škol Katolická teologická fakulta otevřela programy Celoživotního vzdělávání 

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

pro studenty KTF UK. 

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

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

Program „Etika konfliktních situací“ je koncipován jako doplňující studium 

orientované na výkon povolání. Umožňuje absolventům získat kvalifikaci Etický poradce pro 

konfliktní situace. Program je určen uchazečům s ukončeným vysokoškolským nebo 

středoškolským vzděláním. Od akademického roku 2006/2007 jej kromě duchovních Armády 

ČR navštěvují i pracovníci Vězeňské služby ČR. 

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

oboru katolická teologie, kteří přijali jáhenské resp. kněžské svěcení. První kurz je plánován 

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

vzdělávací cyklus v rámci celoživotního vzdělávání kněží pro získání dalších odborností 

s prvky supervize dosavadní pastorační praxe. Program navazuje na vědomosti získané 

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

Od akademického roku 2006/2007 je otevřen dvouletý kurz Celoživotního vzdělávání 

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

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

školního věku, mládež a dospělé. V akademickém roce 2007/2008 navštěvovalo Katechetický 

kurz 37 přihlášených. 

V zimním semestru akademického roku 2007/2008 byl v rámci Celoživotního 

vzdělávání uspořádán velice úspěšný kurz Islám v českých zemích. Jednotlivé přednášky 

umožnily absolventům získat kvalifikaci a zvýšit informovanost v oblasti řešení problematik 

spojených s migrační politikou a přítomností muslimské komunity v českých zemích. Kurz je 

akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Jako kurz Celoživotního vzdělávání byl vyhlášen i kurz „Letní školy německého 

jazyka pro postgraduální studenty katolických teologických fakult v Praze a Českých 

Budějovicích“, který připravil A.-P. Rethmann. Výuka byla koncipována do dvou částí. 
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Prvních čtrnáct dní letní školy (6.-18.8.2007) proběhlo na bývalé faře u Pěkné u Volar na 

Šumavě, druhá část se konala ve dnech 19.-31.8.2007 v Německu.  

Ve spolupráci s universitou v Baltimore, USA,  uspořádala Katolická teologická 

fakulta v roce 2007 2. ročník Letní školy teologie (Summer School of Theology), jež byla 

začleněna mezi kurzy Celoživotního vzdělávání. Během měsíční výuky absolvovalo 11 

studentů z USA a 1 student z České republiky přednášky v oborech Křesťanská etika a Česká 

literatura a film. Letní školu připravil L. Ovečka. 

Pro akademické roky 2006/2007 i 2007/2008 bylo na Katolické teologické fakultě 

vyhlášeno po sedmi kurzech Univerzity třetího věku. V obou akademických letech probíhaly 

navazující kurzy katolického náboženství ve specializacích „Církevní a obecné dějiny české“, 

„Úvod do filozofie“, „Úvod do Nového zákona“ a „Úvod do Starého zákona“. Kurzy 

„Základy katolického náboženství“ se v akademickém roce 2007/2008 změnily na „Základy 

katolického náboženství II a, b, c“, kurzy „Gregoriánský chorál: teorie a praxe“ a „Základy 

východní byzantské liturgie“ pokračovaly v akademickém roce 2007/2008 jako 

„Gregoriánský chorál: teorie a praxe II“ a „Základy východní byzantské liturgie II“. Programy 

kurzů jsou koncipovány jako doplnění základních znalostí o křesťanství a jsou určeny pro 

širokou veřejnost, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium. 

Celkem navštěvovalo kurzy Univerzity třetího věku v akademickém roce 2006/2007 209 

posluchačů, v roce 2007/2008 272 posluchačů (Počty posluchačů Univerzity třetího věku viz 

Příloha č. 2, tabulka XV.). 

 

 

2. STUDIJNÍ AGENDA 

V akademickém roce 2006/2007 probíhalo studium v souladu se studijními plány, které jsou 

uvedeny v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním 

roce 2006/2007, v akademickém roce 2007/2008 v souladu se studijními plány uvedenými 

v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 

2007/2008. 

Všechny studijní povinnosti jsou vyjádřeny pomocí kreditů. Po zavedení kreditního 

systému došlo ke zvýšení možnosti mobility studentů a prostupnosti studia v rámci fakulty, 

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

i rozvrhy jsou realizovány elektronickou cestou ve Studentském informačním systému (SIS). 
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3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Přijímací řízení pro akademický rok 2006/2007 představila Výroční zpráva o činnosti 

Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006.  

Přijímací řízení pro akademický rok 2007/2008 proběhlo v jedné, resp. ve dvou 

etapách. Řádné přijímací řízení konané v červnu 2007 a další přijímací řízení konané v září 

proběhlo u těchto programů:  

• bakalářský studijní program Teologie, obor Teologické nauky;  

• navazující magisterský studijní program Teologie, obor Teologické nauky; 

• magisterský studijní program Teologie, obor Katolická teologie;  

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

Dějiny křesťanského umění. 

 

Přijímací řízení konané pouze v řádných červnových termínech proběhlo u následujících 

programů: 

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

křesťanského umění; 

• doktorský studijní program Teologie, obor Katolická teologie; ve specializacích: 

 a) fundamentální a dogmatická teologie, 

 b) teologická etika a spirituální teologie, 

 c) pastorální teologie a kanonické právo; 

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

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

křesťanského umění. 

 

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

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

2007/2008, jež je přístupná na adrese http://www.ktf.cuni.cz/KTF-607.html. 

 Počty přihlášených uchazečů a přijatých studentů viz Příloha č. 2. 
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IV. ROZVOJ, VĚDA A VÝZKUM 

 
Na Katolické teologické fakultě UK se v roce 2007 řešilo celkem dvacet tři rozvojových 

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

činností.  

Fond rozvoje vysokých škol (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): 

• Digitalizace obrazového archívu Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK a jeho 

využití pro přípravu přednášek z dějin umění a pro zkvalitnění výuky, řešitel J. 

Kuthan, realizace r. 2007. 

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

• Vytvoření podmínek umožňujících akademickým pracovníkům ucházet se úspěšně o 

jmenování docentem, řešitel J. Hřebík, realizace r. 2007; 

• Angličtina pro pracovníky KTF UK, řešitel V. Eliáš, začátek realizace r. 2004; 

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

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

• Podpora studia na KTF pro studenty s handicapem, spoluřešitel V. Eliáš, začátek 

realizace r. 2005; 

• Digitální knihovna pro kurz Úvod do křesťanství, řešitel V. Eliáš, začátek realizace r. 

2007; 

• Zvýšení prostupnosti páteřní části fakultní datové sítě na 1Gbit, řešitel P. Šimůnek, 

začátek realizace r. 2007; 

• Digitální vzdělávací pomůcka: knihovna ke studiu teologie, řešitel A.-P. Rethmann, 

začátek realizace r. 2007; 

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

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

Kuthan, začátek realizace r. 2005; 

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

spoluřešitel S. Sousedík, začátek realizace r. 2005. 

Centrum základního výzkumu (zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 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 J. Kuthan, začátek realizace r. 2005. 
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Ukazatel F (zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):  

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

Granty financované Grantovou agenturou Univerzity Karlovy: 

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

projektu r. 2006; 

• Výzkum situace národnostních menšin z hlediska zřizování a provozování veřejných 

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

• Kritický životopis Heřmana Josefa Tyla, řešitel D. Feranc, začátek realizace projektu 

2007; 

• Život ve středověkém klášteře – Znaková řeč cisterciáků a benediktinů, řešitel R. 

Lomičková, začátek realizace projektu 2007; 

• Etika mezi rozumem a zjevením – rozbor morálně-teologického díla Augustina 

Zippeho, řešitel J. Lorman, začátek realizace projektu 2007; 

• Kněz, teolog a uměnovědec Zdeněk Bonaventura Bouše OFM v kontextu církve, 

společnosti a teologie 20. století, řešitel J. Rückl, začátek realizace projektu 2007. 

Další projekty: 

Projekty realizované Centrem pro studium migrace na KTF UK 

• Forschungsprojekt zur religiösen und sozialen Situation von ukrainischen Migranten 

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

2006; 

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

realizace projektu r. 2006; 

• Náboženská kultura - zřídlo integrace, setkávání se nad východním křesťanstvím, 

řešitelé pracovníci Centra pro studium migrace, zadavatel Ministerstvo kultury, odbor 

regionální a národnostní kultury, realizace r. 2007. 

Projekty realizované Katedrou teologické etiky a spirituální teologie 

•  Katolická církve v době komunismu, řešitel A.-P. Rethmann, spoluřešitelé: G. Buss, 

J. Pavol, P. Petrašovský, začátek realizace projektu r. 2007. 

 

Zapojení pedagogů v projektech, které nejsou zajišťovány KTF 

• J. Bartoň - člen řešitelského kolektivu Výzkumného centra - Centrum biblických studií 

AV ČR a UK v Praze, zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

začátek realizace projektu r. 2005; 
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• P. Brož - zapojení v projektu „Christologická čítanka“, statě: „Trinitární christologie 

H.U. von Balthasara“, „Nutnost a svoboda. Christologie Anselma z Canterbury.“, UK 

ETF; 

• M. Koronthályová – zapojení ve Výzkumném záměru „Hermeneutika křesťanské, 

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

jejich dějinně kulturní působení): komentovaný překlad díla Bernarda z Clairvaux 

Sermones in Cantica canticorum (86 kázání)“, UK ETF; interní projekt „Slovník 

středověké latiny v českých zemích (Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum)“, AV 

ČR, Kabinet pro klasická studia FLÚ, odd. středověké lexikografie; 

• P. Sousedík, spoluřešitel grantu „Logická analýza, teorie a aplikace“, GA ČR; 

• D. Svoboda, spoluřešitel grantu “Jsoucno a pojem: raně novověká recepce Suárezovy 

metafyziky. Vliv Suárezových Metafyzických Disputací na racionalistické myslitele 

do Kanta”, GA AV; 

• J. Šimandl - člen mezinárodního (Velká Británie, Německo, Itálie, Polsko) 

řešitelského týmu projektu „Kapitoly z české gramatiky“, GA ČR; 

• V. Ventura - práce na projektu v Centru pro práci s patristickými, středověkými a 

renesančními texty, CMTF UP; 

• A. Opatrný - pilotní projekt „Nemocniční kaplan“, financováno EU, nositel UK ETF. 

 

Konference a přednášková činnost 

Katolická teologická fakulta i v roce 2007 pořádala nebo spolupořádala konference a 

organizovala přednášky českých odborníků. Pedagogové KTF se zúčastnili mnoha konferencí 

a přednesli přednášky a přednáškové řady na různá témata.  

• P. Brož – přednášky „Vyznání víry jako součást křesťanské identity“, Deštné 

v Orlických horách (DCM Hradec Králové), 6.10.2007; „Eschatologie“, 

Arcibiskupství pražské (v rámci Katechetického kursu), 20.10.2007 a 3.11.2007; 

„Identita křesťana a její místa“, Hradec Králové (Česká křesťanská akademie), 

30.10.2007, aj; 

• M. Horyna – příspěvek „Dientzenhoferovská architektura jako osobní styl a obecný 

slohový fenomén“ ve sborníku z mezinárodní vědecké konference „Slezsko perla 

v české koruně. Historie – kultura – umění“ (Praha: Národní galerie 2007); 

• A. I. Hrdina – přednáška „Tempus utile v římském a kanonickém právu“ na IX. 

ročníku Konference českých a slovenských právních romanistů, Plzeň, 30.3.-1.4.2007;  
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• B. Mohelník – přednáška "Teologie jako vědecká disciplína a její vztah k racionalitě."  

na kolokviu "Církev a zrod moderní racionality: Víra-pověra-vzdělanost-věda v raném 

novověku.“ Historický ústav AV ČR, Praha 17.5.2007; přednáška „Součinnost Boží a 

lidské svobody při posvěcení člověka svátostmi“, Dominikánská teologická dílna 

2007, Praha, 3.7.2007; přednáška v rámci studijního dne ČBK „Liturgie jako nositelka 

Tradice a jako Locus theologicus.“, Praha, 8.10.2007, aj.; 

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

psychologie: „Spiritualita ženy ve světle života a učení Edith Stein“, UKŽ Praha, 

14.3.2007; „Formace vedoucích společenství“, Vranov u Brna, 24.3.2007; 

„Psychologické překážky odpuštění“, Diecézní setkání mládeže, Brno, 31.3.2007; 

„Síla přímluvné modlitby“, Ekumenické fórum žen, Praha, 6.6.2007; „Vývojové a 

duchovní krize jednotlivce i společenství“, Třebíč, 20.10.2007; „Úskalí pomáhajících 

profesí“, Psychiatrická léčebna Kroměříž, 23.11.2007, aj; 

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

katechetiky: „Katecheze v pastoraci“, Teologická konference, Hradec Králové, 

7.3.2007; „Spirituální péče o nemocné v ekumenické perspektivě. Teologická 

východiska a praktické provedení.“, Mezinárodní setkání pastoralistů, Olomouc, 19.-

20.3.2007; „Přípravy ke svátostem ve farnosti“, II. Vědecká katechetická konference, 

České Budějovice, 13.-14.9.2007; „Věřím ve vzkříšení těla a život věčný – pastorální 

pohled“, Celostátní setkání katechetů, Kroměříž, 25.-27.10.2007, aj;  

• K. Plavec, přednášky ze speciální teologické etiky, TF JU České Budějovice, duben a 

květen 2007; 

• C. V. Pospíšil – přednášky na Institutu františkánských studií, únor a září 2007; 

• P. Sousedík – přednáška „Vznik filosofie z perspektivy řečových her“, Katedra logiky 

FF UK, Praha 26.3.2007; 

• D. Svoboda – přednáška „Filosofie Tomáše Akvinského v historických 

souvislostech“, symposium na téma: „Tomáš Akvinský“, Olomouc, 28.1.2007; 

přednáška „Předmět smyslového poznání“ na mezinárodní konferenci Evropského 

festivalu filosofie „Změna a stálost“, Velké Meziříčí 22.-24.6.2007; 

• A. Scarano – přednáška „Katecheze v Písmu“, Konference o katechezi, Hradec 

Králové, 6.3.2007; 

• V. Ventura – přednáškový cyklus „Počátky mnišství“ pro Institut františkánských 

studií v Praze a Olomouci, prosinec 2007. 
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Dne 20. února 2007 proběhlo na KTF symposium „Česká katolická ekleziologie druhé 

poloviny 20. století“, uspořádané u příležitosti životního jubilea ThDr. ThDr. h.c. Oto Mádra 

(nar. dne 15. 2. 1917). Právě tato okolnost byla pro Centrum dějin české teologie, jež akci 

pořádalo, podnětem k tomu, aby přednášky programově směřovalo k reflexi, kterou česká 

katolická teologie druhé poloviny 20. století věnovala tajemství církve, jíž oslavenec sloužil 

a jejíž cesty promýšlel a utvářel. Symposium, které moderoval PhDr. Jan Stříbrný, zahájil 

děkan fakulty prof. PhDr. Ludvík Armbruster úvodním slovem, jímž objasnil závažnost 

zvoleného tématu a jeho souvislost s oslavencem. Následně byly předneseny tyto referáty: 

Cesty české katolické ekleziologie ve druhé polovině 20. století (PhLic. Vojtěch Novotný, 

Th.D.), Silvestr Maria Braito OP (Benedikt T. Mohelník OP, Th.D.), Jan Evangelista Urban 

OFM (doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.), Antonín Mandl (PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.), 

Josef Zvěřina (doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.) a Oto Mádr (Ing. Mgr. Aleš Opatrný, 

Th.D.). Po závěrečné diskusi předal oslavenci rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav 

Hampl, DrSc. pamětní medaili, velký kancléř Miloslav kardinál Vlk mu blahopřál jménem 

episkopátu a oslavu zakončil jubilant svým závěrečným slovem. O akci bylo referováno 

v publikaci Armbruster, Ludvík, Novotný, Vojtěch – Česká katolická ekleziologie druhé 

poloviny 20. století: Symposium k životnímu jubileu ThDr. Oto Mádra, Teologické texty 

2007, roč. 18, č. 2. Referáty doplněné o další texty jsou zveřejněny v Novotný, Vojtěch (ed.) 

– Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století, Praha, Nakladatelství Karolinum, 

2007 (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis: Theologica et 

Philosophica. Svazek 10).  

 Dne 22. května 2007 se na Katolické teologické fakultě UK v Praze konal 

společný studijní den KTF UK a ETF UK, v jehož rámci byly předneseny tyto příspěvky: 

PhDr. Petr Kubín, PhD. – Kult svatých v západní církvi od počátku do reformace a Ota 

Halama, Th.D.– František Michálek Bartoš a jeho spis o svatém Václavovi. Setkání, jehož se 

zúčastnili pedagogové i studenti obou fakult, vedlo k posílení vzájemné spolupráce a výměně 

cenných  zkušeností. 

Ve dnech 21. až 23. září 2007 se fakulta podílela spolu s Českomoravskou 

psychologickou společností a Psychologickým ústavem Akademie věd na uspořádání 

Mezinárodní konference spirituality. Konference se zúčastnilo 87 aktivních účastníků ze čtyř 

kontinentů a 27 zemí světa. Ve čtyřech hlavních referátech vystoupili přední světoví 

odborníci v oboru psychologie náboženství a spirituality (Robert Emmons, Ralph W. Hood, 

Kenneth Pargament, USA, Jacob A. Belzen, Nizozemí). Další přednesené referáty byly 
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prezentovány v sekcích Teoretické příspěvky, Základní empirické studie, Měření spirituality, 

Klinické aplikace, Zaměření na určitá náboženská hnutí a osobnosti, Přínos spirituality a 

Spirituální vývoj a růst. Sdělené a posterové příspěvky představovaly široké spektrum pokud 

jde o témata, metodologické přístupy i zásadní postoje.  

Dne 14. prosince 2007 se na Katolické teologické fakultě UK v Praze konala 

konference věnovaná „Životu a dílu prof. ThDr. PhDr. Josefa Cibulky (1886-1968)“. Badatelé 

z řad CMS AV ČR a UK a badatelé z ÚDKU KTF UK přednesli po slavnostním zahájení  

(prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.) na konferenci tyto příspěvky: O životě Josefa Cibulky 

(PhLic.Vojtěch Novotný, Th.D.),  Josef Cibulka jako historik umění/učitel (Prof. PhDr. Pavel 

Preiss, DrSc.), Josef Cibulka a Millard Miess (PhDr. Olga Pujmanová), Práce Josefa Cibulky 

o raně křesťanském umění (Prof. PhDr. Ing. Jan Royt), Spis Josefa Cibulky o Korunovačním 

řádu Karla IV. (prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.) a Josef Cibulka a totalita dějin (prof. 

PhDr. Petr Sommer, CSc.). Tohoto setkání se zúčastnila řada významných historiků, historiků 

umění a teologů. 

 

Vybraná publikační činnost 

Pedagogové publikovali řadu odborných článků, referátů i monografií. Z množství odborných 

vědeckých výstupů zmiňujeme jen jejich výběr:   

J. Brož a M. Mikulicová připravili sborník KTF UK IX, z konference k 40. výročí Dei 

verbum, konané 15.11.2005 na KTF UK v Praze, do něhož přispěli např. J. Hřebík článkem 

„Stručný přehled historie vzniku konstituce Dei verbum“, J. Brož: „Studium Písma svatého 

jako «duše teologie»“, T. Petráček, „Na cestě k Dei Verbum: M.-J. Lagrange, inspirace a 

pravdivost Bible“ (Karolinum, Praha 2007). 

M. Horyna ve svém příspěvku „Zámky Veltrusy a Týnec. Dvě neznámé stavby 

Giovanni Battista Alliprandiho.“, Wien-Köln-Wiemer, 2007. Na základě podrobných 

architektonických analýz a nových archivních rešerší určuje dvě významné stavby z doby po 

roce 1700 jako díla G. B. Alliprandiho. Zabývá se rovněž problémem vídeňských vlivů na 

českou architekturu vrcholného baroka především v oblasti zámeckých staveb. Text je 

součástí připravované monografie G. B. Alliprandiho, která bude dokončena v roce 2009. 

Monografie „Kostel sv. Klimenta Odolena Voda“, Odolena Voda, 2007, M. Horyny a 

P. Oulíkové o významné stavbě Kiliána Ignáce Dientzenhofera zpracovává její význam 

v souvislosti vývoje vrcholně a pozdně barokní architektury střední Evropy, dějiny kostela a 

jeho umělecké výzdoby a rovněž je připojen průvodce kostelem pro návštěvníky. Publikace 
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spojuje odborný text a pasáže popularizační a je určena širokému okruhu kulturní veřejnosti.  

Provázena je fotografiemi Vladimíra Hendrycha a Romana Straky.  

Publikace A. I. Hrdiny „Vztahy státu a církve v České republice v letech 1990 – 

1999", Praha, Eurolex Bohemia, a.s., 2007, představuje podstatnou část autorovy licenciátní 

práce obhájené v Lublinu v r. 2000. Rekapituluje vývoj vztahů církve a státu od r. 1940 až do 

r. 1989, přibližuje pokusy o komplexní konfesně právní úpravu v letech 1990 - 1998 a mapuje 

jednání se sociálně demokratickou vládou v 2. pol. 1998 – 1999. 

A. I. Hrdina v publikaci „Prameny ke studiu kanonického práva“ seznamuje čtenáře se 

souhrnem normativních textů z oblasti kanonického práva. V prvním díle pojednávajícím o 

Kanonickém právu jsou uvedeny ukázky z práva katolické církve západního i východního 

obřadu. Druhý díl zabývající se Konkordátním právem obsahuje ukázky normativních 

mezinárodních smluv uzavřených Svatým Stolcem s vybranými evropskými politickými a 

státními útvary včetně smluv s českým státem (Praha: Aleš Čeněk, s. r. o., 2007). 

A. I. Hrdina v druhém díle knihy „Textů ke studiu kanonického práva“, Praha, 

Karolinum, 2007, čtenáře seznamuje s texty dokumentujícími vztah českého státu a církve od 

období Velké Moravy až po 19. století, kdy byl sjednán konkordát s Rakouským císařstvím. 

Učební text je určen především posluchačům Katolické teologické fakulty UK, obor katolická 

teologie. 

P. V. Kohut v publikaci „Co je spirituální teologie?“, Kostelní Vydří, Karmelitánské 

nakladatelství, 2007, čtenáře stručně uvádí do studia spirituální teologie. Pokouší se nejprve 

definovat tento obor, dále určit jeho metody, prameny a tematiku, následně naznačit vztahy 

k ostatním teologickým a některým jiným humanitním oborům a nakonec dát několik 

praktických rad k samostatnému studiu a odborné práci v daném odvětví. Je doplněna o 

bohatou bibliografii a poznámkový aparát a nechybějí v ní ani stručná shrnutí na konci 

jednotlivých částí pojednání. 

P. Kubín a K. Otavský přispěli články do katalogu výstavy „Elisabeth von Thüringen. 

Eine europäische Heilige“:  „Prager Elisabeth-Vita“ (Kubín) a „Elisabethreliquie: Geschenk 

Kaiser Karls IV. an den Patriarchen von Aquileia“ (Otavský), Matthias Werner, Petersberg, 

2007. 

Nejvýznamnější vědecký výstup Ústavu dějin křesťanského umění Katolické 

teologické fakulty University Karlovy v Praze v roce 2007 představuje monografie prof. 

PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. „Splendor et Gloria Regni Bohemie“ věnovaná uměleckým 

dílům a jejich úloze v rámci knížecí a královské reprezentace na území českého státu ve 

středověku. Jedinečnost publikaci dodává i zcela mimořádný obrazový doprovod. Více než 
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250 snímků zde obsažených je tvořeno z části fotografiemi autorovými, které jsou doplněny 

snímky Prokopa Paula i zajímavými nálezy z historických snímků archivu katedry. Tato 

obsáhlá  syntéza shrnuje české středověké umění od počátků křesťanství až po závěr 

středověku v době Jagellonské. Kniha vychází jako šestý svazek v rámci řady historické a 

umělecko-historické: Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae 

Pragensis. Historia et historia artium. Editorské práce se ujal Aleš Mudra a překladu 

německého jazyka Stefan Scholz. Publikace vychází v německém vydání a přispěje tak 

k přiblížení českého památkového fondu zahraniční odborné veřejnosti. 

J. Kuthan, J. Homolka, K. Otavský a J. Royt se podíleli svými příspěvky na významné 

publikaci „Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland,“, Prestel Verlag, München-Berlin 

- London - New York, 2007, která je třetím svazkem osmidílné publikace o umění období 

mezi lety 1250-1430. Jedná se o dílčí studie týkající se stěžejních témat gotické architektury, 

malířství, sochařství a uměleckého řemesla v Čechách, které tvoří součást výše zmíněné 

reprezentativní edice, jež souborně zpracovává uměleckou produkci v historických zemích 

Svaté říše římské od doby karolinské a otonské až po současnost. J. Kuthan je autorem 

souborné kapitoly s názvem „Caput Regni. Prag als Residenzstadt der Herrscher des Heiligen 

Römischen Reiches“ a autor těchto katalogových hesel: Veitsdom, Aller heiligenkapelle auf 

der Burg, Karlsbrücke, Guttenberg – Barbarakirche Karlstein – Burg. J. Homolka je autorem 

katalogových hesel: Prag, Veitsdom – Statue der hl. Wenzel, Grabmal von König Přemysl 

Otakar I., Bustenreihe im inneren Triforium; Prag – Marienkirche vor dem Teyn, Tympanon 

des Nordportals; Schöne Madonnen; Pietás. K. Otavský je autorem katalogových hesel: Die 

Böhmische Königskrone, Goldenes Kreuz mit Passionsreliquien. J. Royt je autorem 

katalogových hesel: Karlstein - Wandmalerei, Magister Theodoricus, Meister von Wittingau, 

Madonna von Veitsdom.  

V. Novotný ve svých publikacích: „Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české 

katolické teologie druhé poloviny 20. století“ a „Katolická teologická fakulta 1939–1990“, 

Nakladatelství Karolinum, Praha, 2007, překládá významný, původní příspěvek k dějinám 

české katolické teologie a české katolické církve ve 20. století. Referáty ze sympozia 

uspořádané u příležitosti životního jubilea ThDr. ThDr. h.c. Oto Mádra  a doplněné o další 

texty jsou zveřejněny v Novotný, Vojtěch (ed.) – Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 

20. století, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2007 (Opera Facultatis theologiae catholicae 

Universitatis Carolinae Pragensis: Theologica et Philosophica. Svazek 10). 

C. V. Pospíšil v knize „Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie“, Praha, 

Krystal, 2007, představuje několik stěžejních problematik. V první části knihy se autor 
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zabývá třemi klíčovými otázkami. První se týká odvěkého problému: Jahve je Bůh Otec, nebo 

celá Trojice? Druhá otázka se týká praktického významu Božího obrazu, jde tedy o propojení 

trinitologie a spirituality. Třetí otázkou je poměr mezi imanentní a ekonomickou Trojicí, mezi 

nestvořeným a stvořeným bytím. Druhá část knihy je historická a odpovídá tomu, co se dnes 

obvykle označuje jako auditus fidei. Třetí část je nástinem intelectus fidei a v mnohém vlastně 

navazuje přímo na úvodní tři klíčové otázky.  

C. V. Pospíšil, E. Krumpolc a J. Poláková připravili sborník k devadesátinám Oto 

Mádra s názvem „Z plnosti Kristovy“, Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2007,  v němž 

publikovala celá řada pedagogů KTF.  

Publikace „KŘIČTE ÚSTA! Předpoklady expresionismu“ M. Rakušanové (ed., 

Galerie hlavního města Prahy - Academia, Praha 2007) vyšla u příležitosti stejnojmenné 

výstavy Galerie hlavního města Prahy (Městská knihovna, 28. 11. 2006 - 4. 3. 2007) a nabízí 

zcela nový pohled na fenomén expresionismu v českém moderním umění.  

V rámci Českého ekumenického komentáře předkládá M. Ryšková čtenáři výklad 

jednoho z Pavlových listů. Kniha „První list Tesalonickým“ usiluje o obecnější 

srozumitelnost výkladu tohoto textu a konfesijní nepředpojatost (Praha: Karolinum, 2007). 

S. Sousedík  věnoval monografii „Identitní teorie predikace“, OIKOYMENH, Praha, 

2007, otázkám sémantiky singulárního predikativního výroku. Na základě aristotelských 

východisek koncipuje autor realistickou sémantickou teorii tohoto elementárního jazykového 

útvaru a stanoví její metafyzické empirickým poznáním nepostižitelné předpoklady. 

Monografie je původním českým příspěvkem k takto vymezené problematice. 

J. Šimandl se podílel s kolektivem autorů na „Frekvenčním slovníku mluvené češtiny“ 

(Karolinum, Praha, 2007). 

 

Doktorské studium 

V roce 2007 studovalo v doktorském studijním programu Teologie 19 doktorandů, z toho 10 

prezenčních a 9 kombinovaných, v programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury 2 

prezenční doktorandi a v programu Historické vědy 5 studentů, 3 kombinovaní a 2 prezenční. 

KTF přijala 13 nových studentů; do studijních programů Teologie 6 studentů, Historické vědy 

5 studentů a Obecná teorie a dějiny umění 2 studenty. Doktorské studium úspěšně ukončili 2 

studenti oboru Teologie, celkem 8 uchazečů prospělo u rigorózního řízení (ThLic.).  

 

 20



V. ZAHRANIČNÍ VZTAHY 

 

Fakulta je začleněna do standardních meziuniverzitních dohod uzavřených Univerzitou 

Karlovou v Praze, v rámci nichž se realizují zejména krátkodobé pobyty. 
Krátkodobé cesty za účelem plnění výzkumných záměrů fakulty, grantových projektů, 

doplnění knižního fondu či navázání spolupráce realizovali tito pracovníci: 

• P. Brož, D. Červenková - účast na 20. kongresu „L`identita e i suoi luoghi. 

l`esperienza Christiana nel farsi dell`umano“ pořádanou Associazione Teologica 

Italiana, Oristano, Sardinie, Itálie, 10.-14.9.2007; 

• P. Burda – studijně-badatelský pobyt (italské a polské prameny a literatura), Trento, 

Itálie a Krakov, Polsko, srpen a září 2007; 

• D. Červenková – studijně-badatelský pobyt v Miláně a Římě, Itálie, září 2007; 

• V. Eliáš – pracovní setkání o možnostech používání softwarových aplikací pro 

studium přes internet (v rámci projektu „Digitální knihovna“), Hastings, Velká 

Británie, 4.-7.7.2007; 

• V. Eliáš, M. Matějek – projednání možnosti nabízet studium v AJ na KTF UK 

s pařížskými univerzitami (v rámci projektu „Příprava studia v angličtině na KTF 

UK“), Paříž, Francie, 16-20.7.2007; 

• J. Havrlant – studijně-badatelský pobyt v rámci GAUK (návštěva knihovny), 

Regensburg, SRN, 21.10.2007; 

• T. Holub – účast na odborných seminářích k tématu doktorské práce na Universita 

Laterana – Institut Alfonsiana a na Universita Gregoriana, Řím, Itálie, 1.10.-

22.12.2007; 

• J. Homolka, J. Kuthan, J. Royt – návštěva výstavy „Um Leinberger“ (pozdně gotické 

umění v Dolním Bavorsku), Landshut, SRN, 23.-24.1.2007; 

• J. Homolka, A. Mudra – studijně-badatelský pobyt (výzkum a dokumentace 

středověkého sochařství a architektury), Freiberg, SRN, 30.4.2007; 

• M. Jarošová – studijně-badatelský pobyt (získávání podkladů pro studium středověké 

architektury ve Slezsku – návštěva muzeí, kostelů a knihoven), Vratislav, Polsko, 14.-

20.12.2007; 

• V. Kubík, M. Zlatohlávek – studijně-badatelský pobyt (studium středověkých 

iluminovaných rukopisů), Řím, Itálie, 22.2.-1.3.2007; 
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• P. Kubín – studijně-badatelský pobyt (práce na výzkumných záměrech ÚDKU KTF 

UK), Max-Planck-Institute für Geschichte, Götingen, SRN, 6.– 28.2.2007; 

• P. Kubín – účast na konferenci „Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit“ 

pořádanou Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Reichenau, SRN, 

2.-5.10.2007; 

• J. Kuthan, J. Royt – studijně-badatelský pobyt v rámci přípravy konference „Praha a 

velká kulturní centra Evropy“, Londýn, Velká Británie, 15.-18.12.2007; 

• J. Kuthan, M. Šmied – studijně-badatelský pobyt (v rámci přípravy monografie o 

umění doby jagellonské), Vratislav, Polsko, 9.-13.7.2007; 

• J. Lorman – studijně-badatelský pobyt v rámci GAUK (průzkum archivního materiálu 

k řešenému tématu), Vídeň, Rakousko, 5.-18.11.2007; 

• M. Mikulicová – studijně-badatelský pobyt (vztahy křesťanství a islámu, arabština), 

Káhira, Egypt, říjen 2007 – leden 2008; 

• T. Mrňávek – účast na liturgické konferenci „Svaté tajiny na křesťanském východě“, 

Košice, Slovensko, 12.-13.4.2007; 

• A. Opatrný – účast na symposiu „Post Netzwerk der mittel- und osteuropäischen 

Pastoraltheologen“, Krakov, Polsko, 15.-.18.11.2007; 

• C. V. Pospíšil – účast na konferenci Mezinárodní papežské mariánské akademie, Řím, 

listopad 2007; 

• M. Rakušanová – studijně-badatelský pobyt (návštěva muzeí a knihoven v rámci 

přípravy monografie), Paříž, Francie, 14.-17.12.2007; 

• A.-P. Rethmann – studijně-badatelský pobyt (v rámci projektu „Církev v době 

komunismu“), Münster, SRN, 16.-18.3.2007; 

• J. Royt – odborná exkurze se studenty KTF UK (středověká a barokní architektura ve 

Frankách), Německo, 6.-12.5.2007; 

• J. Rückl – účast na mezinárodní konferenci „Slunečnice aneb zkvalitnění přístupu 

akademických pracovníků k handicapovaným studentům“ pořádanou Technickou 

univerzitou Ostrava, 1.-2.11.2007; 

• M. Ryšková – účast na konferenci „A new Humanism for Europe“ zaměřené na 

otázky role vysokých škol, Řím, Itálie, 20.-25.6.2007; 

• S. Scholz – studijně-badatelský pobyt (výzkum vzájemných vztahů sakrální 

architektury 13. století v českých a rakouských zemích), Rakousko, 17.-21.11.2007; 
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• P. Sousedík – přednáška „Vznik filosofie a vědy v Řecku“ na konferenci „Věda a 

náboženství“, Bratislava, 27.-29.8.2007; 

• D. Suchánek – studijně-badatelský pobyt, knihovna Universität Regensburg, SRN, 

2.7.-6.7.2007; 

• D. Svoboda – účast na konferenci „Der Aristotelismus an den europaeischen 

Universitaeten der frueher Neuzeit“ v Salzburgu, Rakousko, 17.-19.5.2007; 

• J. Šimandl – účast na konferenci Seminarium Krakoviense (mezinárodní seminář živé 

latiny), Kraków, 1.-4.8.2007; 

• ÚDKU KTF UK zastoupené S. Scholzem jednalo s prof. M. Schwarzem ohledně 

bilaterální kooperace s Ústavem dějin umění Vídeňské univerzity, Vídeň, Rakousko, 

11.5.2007. 

 

Přednášky zahraničních odborníků na KTF:  

• M. Augustin, Universität Rostock, Německo – přednáška „Kořeny Teror(ism)u“, za 

podpory Fondu mobility, 29.11.2007; 

• G. Beestermöller, Institutu für Theologie und Frieden in Hamburk, Německo –

přednáška „Mučení - legitimní prostředek v boji proti terorismu?“ (pro studenty, 

pedagogy, zaměstnance MVČR a veřejnost), organizace T. Holub, 13.3.2007; 

• M. Borrmans, Pontifikální institut arabských studií PISAI, Itálie – přednáška „Lidská 

práva v islámu“, za podpory Fondu mobility, 21.11.2007; 

• G. Colzani, Fakulta misiologie Papežské univerzity Urbaniana, Řím, Itálie – 

přednáška na téma „Misie – úkol a služba lásky. Misijní aspekty encykliky Benedikta 

XVI. Deus caritas est.“, 12.4.2007; 

• V. Cottini, Pontifikální institut arabských studií PISAI, Itálie – přednáška „Islám a 

křesťanství – náboženská identita“, za podpory Fondu mobility, 28.11.2007; 

• A. Konečný, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko – přednášky na témata k 

liturgickému zpěvu „Liturgie Eucharistie“ a „Liturgická spiritualita a posvátný zpěv“,  

v rámci učitelské mobility Erasmus – LLP, 28.3.-2.4.2007; 

• G. Mennekes, Phil.-Theol. Hoschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Německo –

přednáška „Moderní umění ve starém kostele“  (pro studenty, pedagogy a veřejnost), 

za podpory Fondu mobility a ve spolupráci  s časopisem Salve, 15.11.2007; 
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• S. Michančová, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov, Slovensko – přednášela 

na témata k Pastoraci zvláštních skupin „Sexuální zneužívání dětí“, v rámci učitelské 

mobility Erasmus – LLP, 10.-13.12.2007; 

• M. Pribula, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov, Slovensko – přednášky na 

témata z náboženské pedagogiky „Apoštolská exhortace Jana Pavla II. Katechesi 

tradendae“, „Výchova ve světle Deklarace II. vatikánského koncilu Gravissimum 

eductionis“, „Specifické procesy katolické edukace“, „Fundamentální principy 

náboženské pedagogiky z biblického aspektu.“, v rámci učitelské mobility Erasmus – 

LLP, 23.-27.4.2007; 

• M. Theisen, , Universität Wien, Rakousko – přednášky na téma: „Ein Medium auf 

dem Weg zur Revolution. Prager Buchkunst von ca. 1350-1420“, v rámci Erasmus – 

LLP, 4.-24.11.2007; 

• P. M. Zulehner, Universität Wien, Rakousko – přednáška „Evropské hodnoty a 

křesťanské církve“ (pro studenty, pedagogy a veřejnost), za podpory Fondu mobility, 

11.1.2007; přednáška „Postavení teologické fakulty na státní univerzitě“, 19.9.2007. 

   

V rámci programu Erasmus - LLP měla fakulta v roce 2007 aktivních jedenáct 

bilaterálních dohod se zahraničními univerzitami v Bonnu, Dortmundu, Erfurtu, Lovani, 

Londýně, Poznani, Prešově, Ružomberku a Vídni pro obor Katolická teologie a v Drážďanech 

a Vídni pro obor Dějiny křesťanského umění, na jejichž základě přijeli i vyjeli nejen 

pedagogičtí pracovníci, ale i studenti.  

Studentská mobilita v roce 2007 v sobě zahrnuje dva akademické roky. V ak. roce 

2006/2007 vyjelo celkem 5 studentů: 1 studentka teologie na dvousemestrální pobyt do 

Erfurtu, 1 student ÚDKU na dvousemestrální pobyt do Vídně, 2 studentky ÚDKU na 

dvousemestrální pobyt a 1 studentka na semestrální pobyt do Drážďan. V akademickém roce 

2007/2008 vyjelo 6 studentů do zahraničí: 1 studentka ÚDKU na dvousemestrální pobyt do 

Drážďan, 1 studentka ÚDKU na dvousemestrální pobyt do Paříže, 2 studentky ÚDKU na 

jednosemestrální pobyt do Vídně a 2 studenti teologie na dvousemestrální pobyty do Bonnu a 

do Erfurtu. V rámci stipendijního programu Herberta Quandta/Altana vyjela 1 studentka 

 ÚDKU na dvousemestrální studijní pobyt na univerzitu do Kostnice a 1 studentka v rámci 

mezivládních dohod (zajišťovaných SAIA) na jeden semestr do Bratislavy. 

Ze zahraničí u nás v akademickém roce 2006/2007 studovali na jednosemestrálním 

pobytu: 1 studentka z Ružomberoku a 1 student z Bonnu. Na dvousemestrální pobyt přijeli 
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v akademickém roce 2006/2007 i 2007/2008 1 student a 1 studentka z Polska z Poznaňské 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.  

V rámci učitelské mobility přijeli a přednášeli v roce 2007 celkem 4 pedagogové:  1 

z Prešova, 2 z Ružomberku a 1 z Vídně.   

Během roku 2007 navštívila Katolickou teologickou fakultu UK s odbornou 

přednáškou řada odborníků. Za podpory Fondu mobility  přijelo 5 zahraničních pedagogů. 

Přehled o studentské a učitelské mobilitě udává Tab. XVIII. v Příloze. 

 V období letních prázdnin uspořádala KTF v rámci Celoživotního vzdělávání dvě 

letní školy: 1. ročník „Letní školy německého jazyka pro postgraduální studenty katolických 

teologických fakult v Praze a Českých Budějovicích“ a 2. ročník „Letní školy teologie“.   

Výuka „Letní školy německého jazyka pro postgraduální studenty katolických teologických 

fakult v Praze a Českých Budějovicích“ trvající 25 dnů byla rozdělena do dvou částí, prvních 

čtrnáct dní letní školy (6.-18.8.2007) proběhlo na bývalé faře u Pěkné u Volar na Šumavě, 

druhá část se konala ve dnech 19.-31.8.2007 v Německu. Letní školu připravil A.-P. 

Rethmann.  

2. ročník Letní školy teologie (Summer School of Theology) uspořádala KTF ve 

spolupráci s universitou v Baltimore, USA. Během měsíční výuky absolvovalo 11 studentů 

z USA a 1 student z České republiky přednášky: Křesťanská etika a Česká literatura a film. 

Letní školu připravil L. Ovečka. 

 

  

VI. MÉDIA A INFORMACE 

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

teologickou fakultu hlavními partnery Odbor vnějších vztahů Univerzity Karlovy a Tiskové 

středisko České biskupské konference. Vyučující fakulty byli veřejnoprávními médii 

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

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

Radia Proglas a zprostředkovali informace v rámci popularizačních přednášek určených 

široké veřejnosti. V červnu se na fakultě uskutečnila tisková konference věnovaná problému 

prostituce a v průběhu října až prosince 2007 se uskutečnil kurz Celoživotního vzdělávání 

nazvaný „Islám v českých zemích“ zaměřený na zvýšení informovanosti v oblasti řešení 

problematik spojených s migrační politikou a přítomností muslimské komunity v českých 

zemích. Součástí kurzu byla i panelová diskuse se zástupci české politiky. 
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Informace o současnosti Katolické teologické fakulty shrnul desetiminutový pořad 

natočený v průběhu zahradní slavnosti, která se pravidelně pořádá u příležitosti slavnostního 

ukončení akademického roku. 

Základním informačním pramenem o událostech na fakultě jsou pro veřejnost, 

pracovníky i studenty její webové stránky. 

 

 

VII. VÝPOČETNÍ TECHNIKA A INFORMAČNÍ 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 je 1Gbps a k jednotlivým počítačovým stanicím 1Gbps, jež 

byla navýšena z původních 100Mbps na základě realizace rozvojového projektu „Zvýšení 

prostupnosti páteřní části fakultní datové sítě na 1Gbit“, řešitel P. Šimůnek, začátek realizace 

r. 2007.  

V průběhu roku 2007 se podařilo úspěšně napojit fakultní databázi studentů na 

rektorátní databázi a opět zvýšit kvalitu poskytovaného IT zázemí pro studenty. Studentům a 

dalším uživatelům knihovny je ve fakultní knihovně k dispozici 20 počítačových stanic 

napojených na internet a dalších 32 studijních míst s možností napojení vlastního notebooku. 

Dále je na fakultě 135 osobních počítačů určených pro zaměstnance a 9 stanic v pracovně 

doktorandů; všechny jsou napojeny na internet. Na Ústavu dějin křesťanského umění je vedle 

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

a softwarovým vybavením pro napojení na fakultní počítačovou síť. Dva kopírovací stroje 

jsou umístěny v knihovně a jsou užívány studenty i příchozí veřejností a jeden v prostorách 

děkanátu je určen pro potřeby vyučujících a administrativních pracovníků fakulty. 

 

 

VIII. KNIHOVNA 

 

Rok 2007 byl pro knihovnu KTF zejména rokem stěhování. Došlo k dlouho plánovaným 

změnám prostor, ve kterých knihovna sídlí, tedy k vystěhování z většiny místností v přízemí 

budovy, které v minulosti patřily Centrální katolické knihovně. Po přestěhování části fondu se 

knihovna nalézá na těchto místech v budově fakulty: 
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- 3. patro - výpůjčka, studovna, kancelář katalogizátorů, 

- 2. patro  - kancelář vedoucího, sklad, 

- 1. patro - sklad, 

- přízemí - sklad (dvě místnosti). 

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 ve třetím patře, kde se nachází i studovna. Ta nabízí 52 studijních míst, z nichž 20 je  

vybaveno počítači s přístupem na internet a zbylých 32 umožňuje připojit vlastní notebook. 

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

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

Do června roku 2007 poskytovala knihovna své služby v omezeném rozsahu také v přízemí 

(bývalá CKK). 

V roce 2007 navštívilo knihovnu 9273 čtenářů a bylo realizováno 4974 běžných 

absenčních,  64 meziknihovních a 13 mezinárodních výpůjček. 

Knihovna je pro studenty, pedagogy i zájemce z řad veřejnosti otevřena 46 hodin 

týdně, ve dnech výuky kombinovaného studia oboru Katolické nauky dalších 9 hodin. 

Na základě smlouvy spravuje fakultní knihovna část knižních fondů Arcibiskupství 

pražského (bývalý fond Centrální katolické knihovny). 

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 2007 byly nakoupeny knihy a časopisy v celkové ceně cca 800 000 Kč.  

Nákupy byly hrazeny především z těchto zdrojů: 

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

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

• projekty vědeckých pracovníků a doktorandů fakulty (zejména Grantová agentura 

UK), 

• finanční dar od Renovabis, 

• z běžného rozpočtu fakulty. 
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Na akvizici se dále svými prostředky podílely další útvary fakulty (Centrum pro 

studium migrace, Ústav dějin křesťanského umění). 

Katalogizace 

Je nutné zajišťovat dva základní režimy katalogizace, jednak průběžné zpracovávání 

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

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

systému. V roce 2007 probíhala katalogizace v systému ALEPH podle platných 

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

katalogizátoři vytvořili cca 6000 záznamů, které se staly součástí Centrálního katalogu UK. 

Knihovna dále participuje na tvorbě těchto bází: 

• Souborný katalog ČR (v roce 2007 přidáno 4111 záznamů); 

• Databáze národních autorit NK ČR (v roce 2007 přidáno 88 záznamů). 

 

 

IX. HOSPODAŘENÍ 

 
Údaje o hospodaření fakulty přináší Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy 

v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2007. 

 

 

X. ZÁVĚR 

 
Rok 2007 lze hodnotit z pohledu vědecké, pedagogické i společenské činnosti fakulty jako 

úspěšný, pokračoval proces stabilizace i postupný rozvoj fakulty položený na nových 

základech a byla vypracována Aktualizace Dlouhodobého záměru KTF UK pro rok 2008. 

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. 
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prof. PhDr. Ludvík Armbruster 

  

 
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 
2007 byla schválena Akademickým senátem KTF UK dne 17. června 2008. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – PERSONALIA 

 

1. 1. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KATEDER 

Katedra filosofie působila v průběhu roku 2007 v tomto složení:  

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

2. prof. PhDr. Ludvík Armbruster  

3. prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.  

4. as. Mgr. David Svoboda 

5. PhDr. Karel Šprunk (externí) 

Personální změny katedra v r. 2007 nezaznamenala.  

 

 

Do 1. února 2007 působila Katedra systematické teologie pod vedením prof. Dr. Alberta-

Petera Rethmanna v tomto složení:  

Oddělení fundamentální a dogmatické teologie: 

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

2. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

3. odb. as. ThLic. Prokop Brož  

4. odb. as. Stanislav Drobný, Th.D. 

1. odb. as. Tomáš B. Mohelník, Th.D.  

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

6. odb. as. Dr.theol. Bogdan Pelc 

 

Oddělení teologické etiky a spirituální teologie působilo v tomto složení: 

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

2. doc. ThDr. Jiří Skoblík – na fakultě jen v akademickém roce 2007/08 

3. odb. as. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut 

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

5. odb. as. Eva Pavlíková, Ph.D. 

6. Mgr. Tomáš Holub (externí) 

7. Mgr. Petra Kopecká-Orságová (externí)  
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Dne 1. února 2007 byla Katedra systematické teologie rozdělena na Katedru fundamentální a 

dogmatické teologie a Katedru teologické etiky a spirituální teologie, jež působily v tomto 

složení: 

Katedra fundamentální a dogmatické teologie  

1. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (vedoucí katedry) 

2. prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.  

3. odb. as. ThLic. Prokop Brož  

4. odb. as. Stanislav Drobný, Th.D. - na fakultě jen v akademickém roce 2006/07 

5. odb. as. Tomáš B. Mohelník, Th.D.  

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

7. odb. as. Dr.theol. Bogdan Pelc 

8. ThLic. David Bouma (externí) - na fakultě jen v akademickém roce 2007/08 

 

Katedra teologické etiky a spirituální teologie 

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

2. odb. as. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, OCD 

3. Dipl.Theol. Petr Křížek – na fakultě jen v akademickém roce 2007/08 

4. PhDr. Marek Matějek – na fakultě jen v akademickém roce 2007/08 

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

6. odb. as. Eva Pavlíková, Ph.D. 

7. ThLic. Mgr. Karel Sládek – na fakultě jen v akademickém roce 2007/08 

8. ThLic. Mgr. Tomáš Holub (externí) 

9. Mgr. Petra Kopecká-Orságová (externí)  

10. doc. ThDr. Jiří Skoblík (externí) – na fakultě jen v akademickém roce 2007/08 

Další personální změny katedra v r. 2007 nezaznamenala.  
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Katedra biblických věd působila v tomto složení:  

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

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

katedry) 

3. doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 

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

5. Ing. R. Pavel Větrovec, Th.D., S.S.L. (externí)  

 

Oddělení starých jazyků působilo v tomto složení: 

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

2. odb. as. Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D. 

3. odb. as. PhDr. Josef Šimandl 

4. lektorka PhDr. Markéta Koronthályová  

5. lektorka PhDr. Milena Přecechtělová  

Další personální změny katedra v r. 2007 nezaznamenala.  

 

Katedra pastorálních oborů a právních věd působila v tomto složení:  

1. odb. as. Ing. Aleš Opatrný Th.D. (vedoucí katedry do 24. dubna 2007) 

2. doc. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. (vedoucí katedry od 25. dubna 2007) 

3. emer. prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček  

4. odb. as. Dr. Vojtěch Eliáš 

5. ThLic. Jan Kotas – na fakultě jen v akademickém roce 2007/08 

6. odb. as. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O.  

7. lektor doc. PhDr. Ing. Karel Kozel, CSc. 

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

9. PhDr. Petr Goldmann (externí) 

10. ThLic. Mariusz Kuźniar (externí) – na fakultě jen v akademickém roce 2007/08 

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

12. PhDr. Ing. Marie Lhotová (externí) – na fakultě jen v akademickém roce 2007/08 

13. ThLic. Vladimír Málek (externí) 

14. JCLic. Karel Plavec, Th.D. (externí) 

15. PhDr. Jaroslav Šturma (externí) 

16. Mgr. Bc. Tereza Výborná (externí) 

Další personální změny katedra v r. 2007 nezaznamenala.  
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Ústav dějin křesťanského umění působil v tomto složení:  

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

2. prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. – na fakultě jen v akademickém roce 2007/08 

3. prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. 

4. prof. PhDr. Mojmír Horyna 

5. prof. PhDr. Ing. Jan Royt  

6. prof. Ing.arch. Jiří Škabrada, CSc. – na fakultě jen v akademickém roce 2007/08 

7. doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.  

8. odb. as. PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.  

9. odb. as. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 

10. odb. as. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.  

11. odb. as. Mgr. Aleš Mudra, Ph.D. 

12. odb. as. Dr.Phil. Karel Otavský  

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

14. odb. as. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.  

15. odb. as. Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.  

16. odb. as. Mgr. Stefan Scholz 

17. odb. as. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.  

18. as. Petronilla Čemus, M. A. 

19. as. Mgr. Magdaléna Hamsíková – v akademickém roce 2007/08, v zimním semestru 

2006/2007 věd. prac. 

20. lektor PhDr. Milan Buben 

21. lektorka PhDr. Helena Milcová – na fakultě jen v akademickém roce 2007/08  

22. lektor PhDr. Vratislav Slezák – na fakultě jen v akademickém roce 2006/07 

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

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

25. věd. prac. Mgr. Markéta Jarošová 

Jiné personální změny katedra v r. 2007 nezaznamenala. 
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1. 2. STATISTICKÉ ÚDAJE 

 
 
Tab. I – Počet a přepočtený počet akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav 
ke dni 31. 12. 2007 
 
a) Podle akademické hodnosti 
 
akademická hodnost počet fyzických osob přepočtený počet počet plných úvazků 
Profesor 10 7,3 3 
Docent 5 3,9 2 
Doktor 31 22,2 11 
Inženýr 1 0,6 0 
Licenciát 1 0,8 0 
Magistr 6 4,35 2 
Celkem 54 39,15 18 
 
Graf k tab. Ia) – Kvalifikační struktura akademických a vědeckých pracovníků a 
lektorů podle přepočteného počtu, stav ke dni 31. 12. 2007 
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b) Podle pracoviště 
 
Pracoviště počet fyzických 

osob 
přepočtený počet počet plných 

úvazků 
Katedra filosofie 4 2,8 1 
Katedra biblických věd 9 7,1 4 
Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie  

7
 

5,6 4 

Katedra fundamentální a 
dogmatické teologie 

6 5,1 1 

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

6 3,75 3 

Ústav dějin křesťanského 
umění 

22 14,8 5 

Celkem 54 39,15 18 
 
Graf k tab. Ib) – Katedry podle přepočteného počtu akademických a vědeckých 
pracovníků a lektorů, stav ke dni 31. 12. 2007 
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Tab. II – Průměrný věk akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav ke dni 
31. 12. 2007 
 
akademická hodnost průměrný věk 
profesor 62
docent 64
doktor 44
inženýr 43
licenciát 35
magistr 35
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Tab. III – Přepočtený počet administrativních a technicko-hospodářských pracovníků, 
stav ke dni 31. 12. 2007 
 
Pracoviště přepočtený počet 
tajemník 1,0
sekretariát děkana 1,0
studijní oddělení  2,0
oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy 0,8
ekonomické oddělení 2,0
právní poradce 0,125
knihovna 7,75
správa počítačové sítě 0
školník - údržbář 1,5
úklid 0,85
referent/ka na katedrách 2,0
laboratoř 1,0
projekty 6,0
projektová manažerka 1,0
celkem 27,025
 
 
Tab. IV – Počet pracovníků na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce, stav ke 
dni 31. 12. 2007 
 
Pracoviště DPČ DPP 
Katedra filosofie 1 2
Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie 

0 1

Katedra fundamentální a 
dogmatické  teologie 

0 1

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

0 6

Ústav dějin křesťanského umění 0 0
ekonomické oddělení 0 1
údržbářské práce 0 2
úklid 0 1
projekty, Celoživotní vzdělávání 2 17
Celkem 3 31
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Tab. V – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2007 
 
zařazení průměrná tarifní mzda (Kč) 
AP4 28.000,- 
AP3 23.000,- 
AP2 19.000,- 
AP1 16.000,- 
VP1 17.000,- 
L2 20.000,- 
L1 16.500,- 
nepedagogičtí pracovníci 14.845,- 
 
Graf k tab. V – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců 
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Tab. VI – Akademičtí a vědečtí pracovníci a lektoři KTF s cizí státní příslušností, stav 
ke dni 31. 12. 2007 
 
akademická hodnost státní příslušnost 

Rakouskoprofesor  
Německo

doktor  Polsko
magistr Rakousko
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PŘÍLOHA Č. 2 – STUDIUM 
 
 
Tab. VII – Počet uchazečů o studium (Bc.+Mgr.+Th.D.) pro akademický rok 2007/2008 
 

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

celkem 

259 20 188 9 447 
 
Tab. VIII – Počet uchazečů o studium pro akademický rok 2007/2008 dle typu 
studijního programu (Bc., Mgr., Th.D.). 
 

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

celkem 

163 46 40 10 259 130 48 10 188 447 
 
Tab. IX – Počet uchazečů o studium, kteří neuspěli v přijímacím řízení pro studium v 
akademickém roce 2007/2008 
 

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

celkem 

50 7 3 3 63 8 3 3 14 77 
 
Tab. X – Počet uchazečů o studium, kteří se nedostavili k přijímacímu řízení pro 
studium v akademickém roce 2007/2008 
 

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

celkem 

31 3 18 - 52 17 9 2 28 80 
 
Tab. XI – Přehled o počtu uchazečů a přijatých ke studiu v akademickém roce 
2007/2008 
 
a) Prezenční studium (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

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

259 20 144 13 114 30 
 
b) Kombinované studium (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

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

188 9 146 7 101 45 
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c) Celkem (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

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

447 29 290 20 215 75 
 
Tab. XII – Počet zapsaných studentů s nepřerušeným studiem 2007/2008 
 

název studijního  
programu 

typ studijního  
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem 

magisterský 121 - 121 
bakalářský - 300 300 
navazující magisterský - 92 92 

teologie 
 

doktorský 13 15 28 
bakalářský 211 - 211 
navazující magisterský 36 - 36 

obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

doktorský 3 1 4 
historické vědy doktorský 3 4 7 

Celkem 387 412 799 
     
Tab. XIII – Počet absolventů v akademickém roce 2006/2007 
 

název studijního 
programu 

typ studijního 
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

bakalářský - 22 
magisterský 13 - 
navazující magisterský - 7 

teologie 

doktorský 1 - 
obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

bakalářský 22 - 

kurzy Celoživotního vzdělávání 72 
Celkem 137 

 
Tab. XIV – Počet přihlášených a přijatých studentů do doktorandského studia  
v akademickém roce 2007/2008 
 

přihlášeno přijato 
 název 

studijního 
programu prezenční 

studium 
kombinované 

studium 
celkem prezenční 

studium 
kombinované 

studium 
celkem 

 
Katolická 
teologie 

6 4 10 5 3 8 

Obecná 
teorie a 
dějiny umění 

1 4 5 1 1 2 

Historické 
vědy 

3 2 5 1 1 2 
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Tab. XV – Počty studujících v Kurzech Univerzity 3. věku 
 
název kurzu kód kurzu počet studentů 

2006/2007 
počet studentů 

2007/08 
Základy katolického náboženství KU3V 001 123  
Základy katolického náboženství IIa,b,c KU3V 010, 

011, 012 
 160 

Úvod do filozofie KU3V 003 12 20 
Úvod do Starého zákona KU3V 004 19 28 
Úvod do Nového zákona KU3V 005 15 22 
Církevní a obecné dějiny české KU3V 006 13 16 
Gregoriánský chorál: teorie a praxe KU3V 007 15  
Gregoriánský chorál: teorie a praxe II KU3V 008  22 
Základy východní byzantské liturgie KU3V 009 12  
Základy východní byzantské liturgie II KU3V 013  4 
 
Tab. XVI – Přehled akreditovaných studijních programů, stav k 31. 12. 2007 
 

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 teologie teologické nauky 
(do 27.3.2007 
náboženské nauky) 

Mgr. 
navazující 

kombinovaná 2 roky 21.5.2013 

6141T teologie katolická teologie Mgr. prezenční 5 let 31. 7. 2016 
8109R obecná teorie a 

dějiny umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského umění 

Bc. prezenční 3 roky 1. 3. 2014 

8109T obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského umění 

Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 1. 3. 2014 

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

doktorský  prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 31. 7. 2016 

7105V historické vědy církevní a obecné 
dějiny 

doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 20. 10. 2009

8109V obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského umění 

doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 1. 12. 2009 
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Tab. XVII – Přehled ostatních akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, stav k 31.7. 2007 
 
 akreditace 

udělena do 
provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

9.5.2013 

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

25.7.2010 

 
Tab. XVIII – Přehled studentské a učitelské mobility 
 
 Katolická teologie Dějiny křesťanského 

umění 
Erasmus – LLP 
uzavřené smlouvy 9 2 
studentská mobilita 06/07 
výjezd 1 4 
příjezd 2 0 
studentská mobilita 07/08 
výjezd 2 4 
příjezd 2 0 
učitelská mobilita 2007 
výjezd 0 0 
příjezd 3 1 
mezivládní dohody,  
jiné zahraniční programy 
výjezd 0 2 
příjezd 0 0 
Fond mobility 
výjezd 0 0 
příjezd 5 0 
celkem výjezdů 3 10 
celkem příjezdů 12 1 
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