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I. ÚVOD 

 

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

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

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

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

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

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v r. 2005 pokračovala 

v obnovném úsilí, které bylo započato v období prosinec 2001 – únor 2003. Nejobtížnější 

kritické období již bylo překonáno a život a činnost fakulty v daném kalendářním roce se 

zaměřovaly na pozitivní rozvoj. 21. a 22. září roku 2005 se sešli zaměstnanci Katolické 

teologické fakulty UK ve Vinoři v Centru Mariapoli na výjezdním zasedání. Zde pod vedením 

prof. Daviese z Velké Británie se začal rozpracovávat dlouhodobý záměr naší fakulty, tzv. 

strategický plán rozvoje. V průběhu zimního semestru se zaměstnanci i studenti fakulty 

scházeli a dále diskutovali nad jednotlivými tématy strategického plánu rozvoje. Zpracování 

závěrů těchto diskuzí i výsledků SWOT-formulářů v současné době pokračuje.  

Děkan Katolické teologické fakulty uděluje od roku 2005 pamětní medaili Katolické 

teologické fakulty UK v Praze osobám, které se zvláště významným způsobem zasloužily o 

rozvoj fakulty, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod. U příležitosti ukončení 

akademického roku 2004/2005 slavnostní bohoslužbou Te Deum  konanou dne 27. května 

2005 v areálu Břevnovského kláštera udělil Prof. PhDr. Ludvík Armbruster pamětní medaili 

arcibiskupa Arnošta z Pardubic za rozvoj teologických studií Prof. ThDr. Janu Hellerovi, 

Prof. PhDr. Jiřímu Kuthanovi, DrSc., Doc. ThDr. Jiřímu Skoblíkovi, Prof. MUDr. Adolfovi 

Slabému, DrSc. a Prof. JUDr. ThDr. Miroslavovi Zedníčkovi. Prof. PhDr. Nicolaus 

Lobkowicz a ThDr. Oto Mádr převzali medaili na výjezdním zasedání zaměstnanců KTF ve 

Vinoři dne 21. září 2005. 

 

 

II. SPRÁVA, ORGANIZACE A VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY 

 

1. VELKÝ KANCLÉŘ 

Velkým kancléřem KTF byl v r. 2005 v souladu s kanonickými předpisy a se Statutem KTF 

kard. Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. 
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2. SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY A TAJEMNÍK 

a) Akademický senát 

Akademický senát KTF působil začátkem roku 2005 v tomto složení:  

a) z řad akademických pracovníků  

1. PhDr. Josef Bartoň (místopředseda senátu) 

2. ThLic. Prokop Brož (předseda senátu) 

3. ThLic. Pavel Kohut  

4. PhDr. Markéta Koronthályová  

5. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 

6. Dr. Bogdan Pelc  

7. doc. PhDr. Ing. Jan Royt  

8. Mgr. David Svoboda 

b) z řad studentů  

1. Radek Martinek  

2. Martina Kratochvílová-Běťáková (místopředsedkyně senátu)  

3. Kristýna Jirmusová  

4. Jan Gondek. 

PhDr. Radek Martinek v květnu 2005 rezignoval na členství v Akademickém senátu KTF. 

Doplňovací volby do studentské komory AS KTF konané ve dnech 3. až 5. listopadu 2005 

byly neplatné pro malou účast voličů, neboť voleb se zúčastnilo jen 23% voličů místo 

potřebných 30%. Do další volby byl navržen jediný kandidát Pavel Jäger. Druhého termínu 

doplňovacích voleb do AS KTF konaného ve dnech 19. až 21. listopadu 2005 se zúčastnilo 

32,04 % oprávněných voličů z řad studentů. Navržený kandidát Pavel Jäger získal 88,35 % 

platných hlasů a byl zvolen. 

 

Akademický senát KTF tedy od 21. listopadu 2005 působí v tomto složení:  

a) z řad akademických pracovníků  

1. PhDr. Josef Bartoň (místopředseda senátu) 

2. ThLic. Prokop Brož (předseda senátu) 

3. ThLic. Pavel Kohut  

4. PhDr. Markéta Koronthályová  

5. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 

6. Dr. Bogdan Pelc  

7. doc. PhDr. Ing. Jan Royt  
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8. Mgr. David Svoboda  

b) z řad studentů  

1. Martina Kratochvílová-Běťáková (místopředsedkyně senátu)  

2. Jan Gondek  

3. Pavel Jäger 

4. Kristýna Jirmusová. 

 

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

http://ktf.cuni.cz/senat/. 

 

b) Děkan a proděkani 

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

Proděkany byli do 31. srpna 2005: 

PhDr. Vojtěch Eliáš - proděkan pro studium; 

PhLic. Vojtěch Novotný – proděkan, statutární zástupce děkana do 30. června 2005; 

PhDr. Libor Ovečka, Th.D. - proděkan pro rozvoj, po rezignaci Mgr. Stefana Scholze 

pověřen i výkonem povinností proděkana pro vnější a zahraniční vztahy, nikoli však 

funkcí samotnou; 

prof. Dr. Albert-Peter Rethmann - proděkan pro vědu; 

Mgr. Stefan Scholz - proděkan pro vnější a zahraniční vztahy do 14.1. 2005. 

Od 1. září 2005 byli proděkany: 

PhDr. Vojtěch Eliáš - proděkan pro rozvoj; 

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

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

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

Funkční období děkana prof. Ludvíka Armbrustera končilo k 17. únoru 2006, proto byly 

vypsány nové volby na kandidáta děkana pro období 2006 – 2010. Ty proběhly dne 8. 

prosince 2005 na mimořádném zasedání Akademického senátu KTF UK. Jediný navržený 

prof. Ludvík Armbruster však nebyl zvolen, a tak Akademický senát KTF vypsal novou volbu 

kandidáta na funkci děkana na 3. ledna 2006, jejímž výsledkem bylo navržení prof. Ludvíka 

Armbrustera za kandidáta na funkci děkana do druhého volebního období.  

 

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

pravidelně scházeli k poradám. 

 3



c) Vědecká rada 

Vědecká rada KTF působila v r. 2005 v tomto složení:  

1. prof. PhDr. Ludvík Armbruster - předseda 

2. prof. Pavel Ambros, Th.D. 

3. Mons. ThLic. Dominik Duka 

4. prof. PhDr. Mojmír Horyna 

5. Josef Hřebík, Th.D. 

6. doc. Petr Chalupa, Th.D. 

7. Dr. Jiří Kašný, Th.D. 

8. prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. 

9. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 

10. Mons. František Radkovský 

11. prof. Dr. Albert-Peter Rethmann 

12. prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.  

13. Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada 

14. prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan 

15. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

 

d) Disciplinární komise 

Disciplinární komise pracovala v roce 2005 v tomto složení:  

a) z řad akademických pracovníků: 

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

mgr. Viktor Kubík 

Mgr. Mlada Mikulicová 

b) z řad studentů: 

Ing. Mgr. René Milfait 

Pavel Pola 

Jan Barborka 

Helena Kotíková. 

 

Disciplinární komise KTF nemusela během roku 2005 řešit žádný přestupek. 
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e) Tajemník 

Tajemníkem fakulty byl v r. 2005 Mgr. Petr Šimůnek. Jeho působnost byla upravena 

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

KTF UK ze dne 4. února 2004. 

 

 

3. ORGANIZACE FAKULTY 

a) Katedry 

V roce 2005 existovalo v rámci KTF těchto pět kateder: katedra filosofie, katedra 

systematické teologie, katedra biblických věd, katedra pastorálních oborů, Ústav dějin 

křesťanského umění. 

Z důvodu uplatňování principu subsidiarity v organizaci činnosti kateder byla 1. 

prosince 2005 Katedra systematické teologie rozdělena na Oddělení fundamentální a 

dogmatické teologie a na Oddělení teologické etiky a spirituální teologie a na Katedře 

biblických věd bylo zřízeno Oddělení starých jazyků. 

Personální obsazení kateder a změny v něm v průběhu r. 2005 viz Příloha č. 1. 

 

b) Účelová zařízení 

Děkanát jakožto výkonný aparát fakulty v r. 2005 ve spolupráci s rektorátem univerzity 

zabezpečoval administrativní, organizační, koordinační, evidenční a kontrolní činnost orgánů 

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

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

ze dne 1. dubna 2004 měl v roce 2005 tyto organizační útvary: kancelář děkana, studijní 

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

hospodářské oddělení, knihovnu, správu počítačové sítě.  

 Při katedře systematické teologie již od roku 2003 působí účelové zařízení Centrum 

pro studium migrace s vedoucím prof. Dr. Albertem-Peterem Rethmannem. 

 

 

4. VNITŘNÍ PŘEDPISY 

V roce 2005 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, Studijní a zkušební 

řád KTF (v průběhu roku 2005 byl novelizován), Rigorózní řád KTF, Řád doktorského studia 
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KTF, Stipendijní řád KTF, Disciplinární řád pro studenty KTF a Řád celoživotního 

vzdělávání KTF. Všechny výše uvedené předpisy byly Akademickým senátem Univerzity 

Karlovy a Kongregací pro katolickou výchovu schváleny, případně novelizovány, v průběhu 

let 2003 a 2004. 

 

 

III. STUDIUM 

 

1. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY 

V akademických letech 2004/2005 a 2005/2006 uskutečňovala KTF tyto akreditované studijní 

programy: 

• bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky, kombinovaná 

forma studia, standardní doba studia 4 roky (akreditace udělena do 31. července 2007) 

• navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky, 

kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky (akreditace udělena do 31. 

března 2007) 

• magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie, prezenční 

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

2008) 

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

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

dubna 2008) 

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

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

(akreditace udělena do 31. července 2006). 

Akreditovaný 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 31. července 2006) nebyl ani v akademickém roce 2004/2005 ani 

v roce 2005/2006 otevřen. 

Na podzim roku 2005 byly kladně vyřízeny žádosti o akreditaci doktorských 

studijních programů historické vědy, obor církevní a obecné dějiny, prezenční a kombinovaná 

forma studia, standardní doba studia 3 roky (akreditace udělena do 20. října 2009) a obecná 
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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). 

 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. Na základě smlouvy s Armádou ČR jej především navštěvují duchovní sloužící 

v armádě. 

 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. 

Dne 9. listopadu 2005 byl vyhlášen kurz celoživotního vzdělávání „Katechetický 

kurz“, který však z důvodu nedostatečného počtu přihlášených nebyl v letním semestru 

2005/2006 otevřen. Termín pro podání přihlášek byl posunut na 15. červenec 2006 s tím, že 

kurz začne až od září 2006. 

V akademickém roce 2004/2005 byl realizován program celoživotního vzdělávání 

„Základy katolického náboženství“ koncipovaný jako doplnění základních znalostí o 

křesťanství v pohledu katolické tradice. Program byl určen pro širokou veřejnost, proto se 

nevyžadovaly žádné předchozí znalosti ani ukončené studium. V akademické roce 2004/05 

byl mezi veřejností o tento program velký zájem, absolvovalo ho 120 lidí. 

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

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

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

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

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

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

navštěvovalo ho 20 posluchačů. Programy kurzů jsou koncipovány jako doplnění základních 

znalostí o křesťanství a je určen pro širokou veřejnost, proto se nevyžadují žádné předchozí 

znalosti ani ukončené studium.   
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Na Katolické teologické fakultě UK se v červenci v rámci Loyola Summer School 

uskutečnil měsíční kurs „Základy morální teologie“ a „Český film a literatura“ pro 12 

studentů neteologických oborů z univerzity Loyola College Maryland v Baltimore, USA.  

 

 

2. STUDIJNÍ AGENDA 

V akademickém roce 2004/2005 probíhalo studium v souladu se studijními plány, které jsou 

uvedeny v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním 

roce 2004/2005, v akademickém roce 2005/2006 v souladu se studijními plány uvedenými 

v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 

2005/2006. 

Od 21. září 2004, tj. od zápisu pro akademický rok 2004/05, byly po předchozím 

kladném vyjádření Akademického senátu KTF a souhlasu Vědecké rady KTF všechny 

studijní povinnosti vyjádřeny pomocí kreditů. Výsledkem zavedení kreditního systému je 

zvýšení možnosti mobility studentů a prostupnosti studia v rámci fakulty i ostatních vysokých 

škol. Zápisy předmětů, evidence studijních výsledků i rozvrhy byly realizovány elektronickou 

cestou ve Studentském informačním systému (SIS). 

 

 

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Přijímací řízení pro akademický rok 2004/2005 představila Výroční zpráva o činnosti 

Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2004.  

Přijímací řízení pro akademický rok 2005/2006 proběhlo ve dvou etapách. V červnu 

2005 se konalo řádné přijímací řízení do těchto programů:  

• bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky;  

• navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky; 

• magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie;  

• doktorský studijní program teologie, obor katolická teologie; 

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

křesťanského umění.  

V září 2005 se konalo další přijímací řízení, které se týkalo pouze studijních programů 

teologie:  

• magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie;  
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• bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky;  

• navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky. 

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 

2005/2006, jež je přístupná na adrese http://ktf.cuni.cz/prijimacky/. 

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

 

 

IV. ROZVOJ, VĚDA A VÝZKUM 

 

Na Katolické teologické fakultě UK se v roce 2005 řešilo celkem dvacet pět rozvojových 

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

činností.  

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

• Rozvojový projekt „Realizace studijního oboru Dějiny křesťanského umění na KTF 

UK, 2004-2006 (2005)“, řešitel V. Novotný, termín řešení 2004 až 2006; 

• Angličtina pro akademické pracovníky KTF UK, řešitel V. Eliáš; 

• Studium v angličtině na KTF UK, řešitel V. Eliáš; 

• Tvorba multimediálních kurzů pro rozvoj distančního vzdělávání na Univerzitě 

Karlově v Praze; multimediální kurz latiny II., řešitel V. Eliáš; 

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

Eliáš; 

• Univerzita třetího věku na KTF UK, spoluřešitel V. Eliáš; 

• Zabezpečení knihovny KTF, řešitel V. Novotný; 

• Zabezpečení realizace studijních programů KTF UK rozšířením knihovnických 

služeb, řešitel V. Novotný; 

• Vzdělávání akademických a administrativních pracovníků UK KTF v 

oblasti informačních technologií, řešitel P. Šimůnek. 

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

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

Kuthan; 

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

spoluřešitel S. Sousedík. 
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Centrum základního výzkumu (zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):  

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

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

umění KTF UK, spoluřešitel J. Kuthan. 

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

• Nákup literatury pro předměty dogmatické teologie a patrologie, řešitel  V. Novotný;  

• Částečné dovybavení knižního fondu KTF UK filozofickou literaturou, řešitel S. 

Sousedík. 

Granty financované Grantovou agenturou Univerzity Karlovy: 

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

začátek realizace projektu r. 2004; 

• Pojetí církve u Johanna Adama Möhlera, řešitel P. Brož; 

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

• Vztahy křesťanů a muslimů v ČR po 11/09/01 z pohledu sociologických šetření, 

analýz medií a jiných informačních zdrojů, řešitel J. Cikánek; 

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

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

P. Burda; 

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

Další projekty: 

• Vzájemné vztahy sakrální architektury 13. a 14. stol. v rakouských a českých zemích, 

řešitelé J. Kuthan, S. Scholz, zadavatel MŠMT, program Aktion, termín řešení 2003, 

2004 a 2005; 

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

zadavatel Ministerstvo pro místní rozvoj, řešení prosinec 2004 – listopad 2005; 

• Výstavy v knihovně KTF UK – Centrální katolické knihovně v roce 2005, s přispěním 

Úřadu městské části Praha 6; 

• Logica 2004 – 2006: komplex badatelských, vědeckoorganizačních a publikačních 

projektů v oblasti logiky, vykonavatel Filozofický ústav AV ČR, spoluřešitel P. 

Sousedík, zadavatel GAČR, termín řešení 2005.  

Na základě fakultního edičního plánu byl v roce 2005 v nakladatelství UK – Karolinum vydán 

Sborník Katolické teologické fakulty sv. 7, edd. P. Kubín, M. Mikulicová, D. Svoboda, ISBN 

80-246-0904-5. Tento sborník s názvem Omnia Autem Probate byl vydán k poctě Mons. 
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Karla Vrány a byl slavnostně prezentován na Konferenci k poctě doc. ThDr. PhDr. Karla 

Vrány konané 24. listopadu 2005 na Katolické teologické fakultě. Na konferenci přednesli své 

příspěvky Jaroslav Med a Vojtěch Novotný. 

Dne 22. dubna 2005 se na Katolické teologické fakultě UK uskutečnilo setkání 

akademických pracovníků Evangelické teologické fakulty a Katolické teologické fakulty UK 

v Praze, kde zazněla mj. i přednáška Jaroslava Brože. 

U příležitosti 350. výročí narození Kryštofa Dientzenhofera se pracovníci Ústavu dějin 

křesťanského umění KTF UK podíleli na přípravě mezinárodní konference „Christoph 

Dientzenhofer. Genius des böhmischen Barocks. / Kryštof Dientzenhofer. Genius českého 

baroka.“ konané v Broumově ve dnech 30. června až 2. července 2005. Mojmír Horyna 

přednesl příspěvek „Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Pokus o charakteristiku 

osobností geniálních tvůrců českého vrcholného a pozdního baroka“ a připravil scénář k 

výstavě v Muzeu Broumovska v Broumově (30.6. – 30.9. 2005). 

Ve dnech 8.–10. září 2005 se konala v premonstrátském klášteře Teplá u Mariánských 

Lázní mezinárodní vědecká konference „Světci a jejich kult ve středověku“. Konference se 

pořádala u příležitosti kanonizačního procesu bl. Hroznaty, který byl zahájen v září 2004. 

Konferenci uspořádaly Ústav dějin křesťanského umění KTF UK (hlavní pořadatel P. Kubín), 

Centrum medievistických studií UK a AV ČR, Kanonie premonstrátů v Teplé, Katedra 

archivnictví na FF UK a Maison des sciences de l´homme v Paříži. Necelá třicítka historiků a 

teologů z ČR, Německa, Polska a Belgie přednášela a diskutovala o významu a podobě kultu 

jednotlivých světců i o fenoménu světeckého kultu obecně. Jan Royt vystoupil s referátem 

„Ikonografie nekanonizovaných českých světců“, Tomáš Petráček s referátem „Relikvie, svatí 

a anima separata u Tomáše Akvinského“ a Petr Kubín s referátem „Kult bl. Hroznaty do roku 

1634“. Konference byla otevřena i pro veřejnost. Z konferenčních příspěvků bude v roce 2006 

vydán Sborník KTF UK, dějiny umění – historie, sv. 5, v českém překladu, paralelně pořídí 

Centrum medievistických studií německou mutaci sborníku v řadě Colloquia mediaevalia 

Pragensia.  

Katedra biblických věd KTF UK uspořádala dne 15. listopadu 2005 konferenci k 40. 

výročí vydání věroučné konstituce II. vatikánského koncilu Dei Verbum s deseti příspěvky, 

mj. Josefa Hřebíka, Jaroslava Brože a Ctirada V. Pospíšila. 
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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: 

• K. Sládek – badatelský pobyt na Orientálním institutu v Římě, Italie, ve dnech 26.2.-

18.3. a 23.6.-3.7. 2005 (GAUK - Systematický výzkum kosmologie podle Vladimíra 

Solovjova); 

• L. Ovečka, V. Eliáš – jednání o vzájemné spolupráci na Loyola College Maryland, 

Baltimor, USA, ve dnech 4. až 11. dubna 2005; 

• J. Kuthan – výzkumný pobyt a jednání o vzájemné vědecké spolupráci s prof. 

Kleinerem v Drážďanech, SRN, 14.-16. dubna 2005; výzkumný pobyt a jednání 

s prof. Schwarzem ve Vídni, Rakousko, 28.-30. dubna 2005; studijně-výzkumný pobyt 

ve Wroclavi, Polsko, 5.-14. července 2005;  

• D. Svoboda – účast na konferenci ve Weingartenu, SRN, 28.dubna-1. května 2005; 

plnění výzkumného záměru pod vedením prof. Sousedíka v Drážďanech, SRN, 31. 

července-3. srpna 2005 (GAUK – Evropské filozofické baroko a jeho ohlasy v 

českých zemích); 

• A. Mudra – studijně-badatelský pobyt v Paříži a Štrasburgu, Francie, ve dnech 23. až 

28. května 2005; 

• P. Brož – studijní pobyt v Akademii Wolfsburg u příležitosti Studijního dne 100. 

výročí narození švýcarského teologa H. U. von Balthasara, Essen, SRN, 26.-28. 

června; účast na XIX. kongresu Associazione Teologica Italiana „Chiesa e sinodalità“ 

konaném v Padově, Italie, 4.-9. září (GAUK - Pojetí církve u Johanna Adama 

Möhlera); studijní cesta zaměřená na sběr dokumentace do Tübingenu, SRN, 6.-10. 

října (GAUK - Pojetí církve u Johanna Adama Möhlera); účast na pracovním setkání 

ATI na téma Svátosti a čin-Teologie svátostí a liturgie a Svátosti a liturgie v procesu 

vyučování-Základní teoretické volby a didaktické směrnice konané v Římě, Itálie, 26.-

31. prosince 2005 (GAUK - Pojetí církve u Johanna Adama Möhlera); 

• P. Burda - studijně-badatelský pobyt v Italii ve dnech 7. září až 16. října 2005 (GAUK 

- Člověk a jeho cesta ke svobodě na pozadí humanistických koncepcí 20. století); 
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• L. Novák - aktivní účast na konfernci International Medieval Congress 2005 v Leedsu 

s příspěvkem na téma „Scott's theory of univocity“ a organizačně-výzkumný pobyt 

v Oxfordu, Velká Británie, ve dnech 9. až 14. srpna 2005; 

• M. Rakušanová – studijní cesta do Paříže, Francie, ve dnech 12.-20. srpna a 16.-18. 

prosince 2005 (Výzkumný záměr České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes); 

• S. Sousedík, Mgr. David Svoboda – účast na konferenci Slovensko-českého sdružení 

učitelů filozofie v Ružomberoku, Slovenská republika, ve dnech 28. až 31. srpna 

2005; 

• L. Ovečka – účast na 9. mezinárodním kongresu Renovabis konaném ve Freisingu, 

SRN, ve dnech 1. až 3. září 2005; 

• D. Svoboda, D. Heider - plnění výzkumného záměru ve Wolfenbüttelu, SRN, 3.-14. 

září 2005 (GAUK – Evropské filozofické baroko a jeho ohlasy v českých zemích); 

• T. Holub – studijní pobyt v Hamburgu, SRN, od 24. září do 23. října 2005 (GAUK - 

Etické aspekty v argumentaci o válce v Iráku);  

• A.-P. Rethmann – účast na konferenci Nadace Fidentia a nákup knih pro Centrum pro 

studium migrace, Düsseldorf a Münster, SRN, od 6. do 10. října 2005; 

• J. Homolka, A. Mudra, M. Ottová – studium a dokumentace sochařské výzdoby 

v Landshutu, SRN, 19. října 2005 (výzkumný záměr České země uprostřed Evropy 

v minulosti a dnes);  

• E. Pavlíková, A.-P. Rethmann – jednání o projektu „Religiozita a její vliv na 

meziskupinovou solidaritu“ v Prešově, Slovenská republika, ve dnech 13. a 14. října 

2005; 

• V. Kubík – dokumentace a studium středověkých rukopisů, Řím, Itálie, 13.-19. 

listopadu 2005; 

• J. Brož – přednášky v rámci programu SOCRATES-ERASMUS na 

Universität Dortmund, SRN, 21.-25. listopadu 2005; 

• P. Čemus - studijní pobyt v Londýně, Velká Británie, od 26. listopadu do 1. prosince 

2005; 

• S. Scholz – přednášky v rámci programu SOCRATES-ERASMUS na Institutu für 

Kunstgesichte, Universität Wien, Rakousko, od 30. listopadu do 2. prosince 2004; 

• V. Kubík, A. Mudra, M. Ottová – výzkumná a studijní cesta, sběr dokumentace 

architektury a sochařské výzdoby a z muzejních sbírek, Wroclaw a Baków, Polsko, 2.-

4. 12. 2005. 
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Mimo výše uvedené zahraniční výjezdy se zúčastnili konferencí konaných v zahraničí i další 

pracovníci naší fakulty: 

• J. Skoblík - morálně-teologická konference „Evolutionstheorie und ekumenische 

Schoepfungsethik“ za účasti pravoslavného teologa, luteránské teoložky a biologa 

s cílem: “Nakolik můžeme mluvit o ekumenickém konsenzu v porozumění stvoření u 

křesťanských teologů zvláště s ohledem na etické důsledky?“, Innsbruck, Rakousko, 

2.-4. ledna 2005; 

• I. Hrdina – účast na 7. ročníku konference právních romanistů „Římská rodina v 

sociálních a právních vztazích“, Bratislava, ve dnech 18. a 19. března 2005; 

• M. Horyna – aktivní účast na Mezinárodní konferenci na počest 70. narozenin Prof. 

PhDr. Márie Pötzl-Malikovej, DrSc. „Barockkunst. Generationen – Interpretationen – 

Konfrontationen / Barokové umenie. Generácie – Interpretácie – Konfrontácie“, s 

přednáškou „Die römischen Inspirationen der Barockarchitektur in Prag“, Bratislava, 

Slovensko, 20. – 22. dubna 2005; 

- studijní cesta v rámci interdisciplinárního mezinárodního projektu 

"Slezsko, perla v České koruně", Slezsko, Polsko, ve dnech 10. až 18. října 2005; 

• T. Mrňávek - Teologická konference, Lvov, 28.-31. srpna 2005; 

• P. Sousedík - konference „Česko – slovenské kolokvium k analytickej filosofii, 

sémantika versus pragmatika: kde sú hranice?“ s referátem „Carnapovy úvahy o 

založení geometrie“, Stará Lesná, Slovensko, 2. – 14. září 2005; 

• B. Pelc - aktivní účast na sympoziu „Wspołczesne apologie“ (Současné 

apologie), referát na téma „Problem historyczności Ewangelii w Dei verbum“ (Otázka 

historicity Evangelií v Dei verbum), Grodek Podolsky, Ukrajina, 5. a 6. října 2005; 

• J. Bartoň - studijní cesta na Teologickou fakultu Katolické univerzity v Lublině, 

navázání kontaktů s představiteli patristických a biblických studií, předběžná dohoda o 

pravidelné výměně publikací mezi knihovnami KUL a KTF UK, Lublin, Polsko, 14. - 

19. listopadu 2005; 

• L. Armbruster - přednáška na Univerzitě Dortmund a pro "Gambrinus-Gesellschaft", 

Dortmund, SRN, od 20. do 22. listopadu 2005. 

Během roku 2005 navštívila Katolickou teologickou fakultu UK s odbornou přednáškou řada 

zahraničních odborníků, např. Samuel Abramson, Ph.D., přednášel na téma judaismu, prof. 

Zimon Henryk o tradičních afrických náboženstvích a prof. Johannes B. M. Waldenfels o 

papeži Benediktu XI. Prof. Michael Viktor Schwarz přednesl cyklus přednášek s názvem 
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Giotto – Probleme, Mario Schwarz cyklus Architekturikonologie im christlichen Sakralbau a 

prof. Vincenzo Ruggieri 3 přednášky o Architektonických a uměleckých prvcích církevních 

liturgických prostor a dále vedl seminář na téma Vývoj a funkce křesťanské baziliky. 

Katolická teologická fakulta UK měla v roce 2005 šest bilaterálních dohod se 

zahraničními univerzitami, na jejichž základě přijeli i vyjeli nejen pedagogičtí pracovníci, ale 

i studenti. Celkem vyjely na dvousemestrální pobyty 4 studentky KTF UK, dvě na Vídeňský 

Institut für Kunstgeschichte a dvě na Technische Universität Dresden. Ze zahraničí k nám 

přijelo studovat 6 studentů; z Poznaňské Uniwersytet im. Adama Mickiewicza přijely dvě 

studentky na dvousemestrální a jedna na jednosemestrální pobyt, z Vídeňského Institutu für 

Kunstgeschichte přijela jedna studentka na jednosemestrální pobyt, jeden student 

z Katholisch-Theologische Fakultät erfurtské univerzity a jeden student ze Švýcarska z 

Theologische Hochschule Chur přijeli na dvousemestrální pobyty.  

 

 

VI. MÉDIA A INFORMACE 

 
Fakulta pokračovala v politice otevřenosti a poskytování informací zájemcům i širší 

veřejnosti. Významným prostředkem těchto snah byla mj. i spolupráce s Tiskovým 

střediskem České biskupské konference. Důsledně naplňovala usnesení zákona o vysokých 

školách a vnitřních předpisů univerzity i fakulty, která se týkají zveřejňování informací. 

Informovanost pracovníků i studentů je chápána jako základní pilíř chodu akademické obce. 

 

 

VII. VÝPOČETNÍ TECHNIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Fakulta používá informační systémy kompatibilní s univerzitou a vývojem informačních 

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

stanicím 100Mbps. Na fakultě je celkem 87 osobních počítačů, z toho bylo pro potřeby 

studentů určeno 12 počítačových stanic v počítačové učebně a 14 stanic v knihovně fakulty; 

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

skenovací centrum. V prosinci roku 2005 byly zakoupeny tři kopírovací stroje zn. Konica 

Minolta s hardwarovým i softwarovým vybavením pro napojení na fakultní počítačovou síť. 

Dva kopírovací stroje jsou umístěny v počítačové učebně a ve studovně knihovny a jsou 

užívány i studenty, třetí je určen pro potřeby vyučujících a administrativních pracovníků. 
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Zvýšení odborné úrovně vzdělání zaměstnanců v informačních technologiích bylo 

finančně zajištěno rozvojovým projektem „Vzdělávání akademických a administrativních 

pracovníků UK KTF v oblasti informačních technologií“, řešitel P. Šimůnek. Fakulta se také 

podílela na integrovaném rozvojovém celouniverzitním programu pro oblast distančního 

vzdělávání „Tvorba multimediálních kurzů pro rozvoj distančního vzdělávání na Univerzitě 

Karlově v Praze; multimediální kurz latiny II.“, řešitel V. Eliáš. 

 

 

VIII. KNIHOVNA 

 

Rok 2005 byl pro fakultní knihovnu KTF rokem plným změn. Došlo k podstatnému rozšíření 

knihovny jak z hlediska knihovního fondu, tak z hlediska rozsahu nabízených služeb. 

Důvodem bylo především sloučení fakultní knihovny s Centrální katolickou knihovnou, které 

proběhlo dne 28.2.2005 na základě smlouvy o správě CKK, uzavřené mezi Arcibiskupstvím 

pražským a Katolickou teologickou fakultou UK. Vznikla tak Centrální katolická knihovna 

Katolické teologické fakulty UK (CKK KTF UK). Knihovna se rozšířila i prostorově – 

v současné době se nachází ve třech různých podlažích budovy. Fond knihovny se nachází ve 

čtyřech částech: v prostorách původní fakultní knihovny, v prostorách bývalé CKK, 

v knihovně Katedry filosofie a v knihovně Centra pro studium migrace (nově zřízená pobočka 

fakultní knihovny). Byl také vydán nový Výpůjční řád, platný od 1.3. 2005. 

Služby, které knihovna svým čtenářům nabízí, zahrnují především vypůjčování 

dokumentů z knihovního fondu, odbornou pomoc při vyhledávání, zprostředkování 

meziknihovních výpůjček, přístup k elektronickým informačním zdrojům, rešeršní služby a 

zhotovování xerokopií. V roce 2005 byly služby poskytovány na třech různých místech 

knihovny, prostorové možnosti jsou limitované, tudíž nebylo možné služby lépe centralizovat. 

Čtenářům byly k dispozici dvě studovny (ve druhém patře 10 studijních míst a v přízemí 5 

studijních míst) a dvě výpůjční místa (v prvním patře a v přízemí). 

Během roku 2005 se několikrát měnila otvírací doba knihovny, a to tak, že všechny 

změny znamenaly pokaždé prodloužení otvírací doby a byly tak vždy krokem směrem ke 

čtenářům. Na podzim již získala otvírací doba současnou podobu: 

Po – Čt: 9-20 hod. 

Pá        : 9-12 hod. 

So        : 9-16 hod. (pouze v době výuky kombinovaného studia). 
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To představuje až 54 hodin týdně, během kterých je pro čtenáře otevřeno minimálně 

jedno z výpůjčních míst. Podařilo se také zajistit kompletně automatizovaný režim výpůjčního 

provozu v obou částech knihovny. 

Během roku 2005 navštívilo knihovnu 6956 čtenářů, bylo provedeno 8681 

registrovaných výpůjček a 41 meziknihovních výpůjček. Přibylo 324 nově registrovaných 

čtenářů. 

Fond knihovny tvořilo na konci roku 2005 přes 200 000 dokumentů, čtenáři měli 

k dispozici 48 elektronických informačních zdrojů (aktuální seznam viz 

http://www.ckk.cz/pub/multidb.xml a http://www.infozdroje.cz/ nutno přistupovat z IP adresy 

KTF UK). 

Knihovna zorganizovala také několik výstav (Vojtěch Sucharda a svatý Vít, P. 

František Šilhan SJ (1905-1985), Vojmír Vokolek – lis tří bratří, Břetislav Štorm (1907-1960) 

architekt, grafik, heraldik, spisovatel, „Zaslechnutý hlas“ Josef Knap, spisovatel, divadelní 

historik), jejichž autorkou byla J. Štogrová. Výstavy byly finančně podpořeny projektem od 

Úřadu městské části Praha 6 „Výstavy v knihovně KTF UK – Centrální katolické knihovně 

v roce 2005“.  

 

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 2005 nakoupilo akviziční oddělení knihovny dokumenty v celkové hodnotě 

620.000 Kč. Drtivá většina těchto nákupů byla hrazena z peněz získaných vědeckými 

pracovníky fakulty. Další knihy také nakupovaly jiné útvary fakulty, zejména Katedra 

filosofie a Ústav dějin křesťanského umění. 

Důležitou součást akvizičního rozpočtu tvoří také předplatné odborných periodik – 

v roce 2005 tvořily výdaje na předplatném 104 270,- Kč za zahraniční časopisy (24 titulů) a 

7088,- za tuzemská periodika (23 titulů). 

Zprostředkovateli zahraničních nákupů byly firmy Starman, Intes, Litera proxima a 

Myris trade. 

 

Katalogizace 

Je nutné zajišťovat dva základní režimy katalogizace, jednak průběžné zpracovávání nových 

přírůstků a dále také retrospektivní katalogizaci, tedy vytváření záznamů těch dokumentů, 
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které již jsou ve fondu knihovny, ovšem nejsou evidovány v automatizovaném systému. 

V roce 2005 probíhala katalogizace do dvou knihovnických systémů, šlo o programy TSeries 

a Kpwin. 

Katalogizace probíhá podle platných knihovnických standardů (pravidel ISBD a 

AACR2), zpracováno bylo více než 5100 exemplářů knih a přes 90 titulů periodik. Část nově 

vytvořených záznamů byla předána do Souborného katalogu ČR (CASLIN), kde se na konci 

roku 2005 nacházelo celkem 9343 záznamů opatřených siglou naší knihovny. 

 

Jak již bylo předesláno v úvodu, rok 2005 byl obdobím plným změn, které 

samozřejmě vždy přínáší vedle pozitivních posunů i řadu zmatků a nedostatků. Knihovna se 

zejména v první polovině roku potýkala s personální obměnou mimořádného rozsahu, která 

byla zřejmě nevyhnutelnou součástí celého procesu. Tyto problémy dopadaly především na 

čtenáře a vedly až k dočasnému uzavření podstatné části knihovny. Postupem doby se ale 

podařilo rozšířit počet pracovníků na takovou úroveň, která dovoluje zajišťovat služby 

knihovny v rozsahu, který je větší než v letech minulých. Na konci roku 2005 tvořilo 

knihovnický tým 12 zaměstnanců, z toho 5 jich zabezpečovalo knihovnické služby a 6 

katalogizaci. 

Další velkou obtíží, se kterou se možná více než čtenáři potýkali sami knihovníci, byl 

fakt, že knihovna používala dva oddělené a nijak nepropojené knihovnické systémy, což byl 

důsledek sloučení dvou do té doby na sobě zcela nezávislých knihoven. Tento stav byl 

samozřejmě silně nestandardní, neboť automatizovaný knihovnický systém je srdcem každé 

knihovny a zajišťuje chod prakticky všech činností, které zde probíhají. Z hlediska provozu 

tak situace odpovídala spíše dvěma různým knihovnám skrytým pod jednu značku než 

knihovně jedné. To nejdůležitější se stalo v samotném závěru loňského roku, kdy odstartoval 

přechod pod jediný knihovnický systém Aleph, který je postupně zaváděným standardem 

v prostředí knihoven UK. 

Technické vybavení knihoven, nákup nových titulů i další rozšíření knihovnických 

služeb byl v roce 2005 mimo jiné financován dvěma rozvojovými projekty Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (Zabezpečení knihovny KTF a Zabezpečení realizace 

studijních programů KTF UK rozšířením knihovnických služeb; řešitel V. Novotný), dvěma 

projekty z ukazatele „F“ (Nákup literatury pro předměty dogmatické teologie a patrologie, 

řešitel V. Novotný; Částečné dovybavení knižního fondu KTF UK filozofickou literaturou, 

řešitel S. Sousedík).  

 

 18



IX. HOSPODAŘENÍ 

 
Údaje o hospodaření fakulty přináší Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy 

v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2005. 

 

 

X. ZÁVĚR 

 
Rok 2005 lze hodnotit jako úspěšný. Proces stabilizace a rozvoje fakulty pokročil dále 

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

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

započalo rozpracování fakultního strategického plánu. 

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

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 prof. PhDr. Ludvík Armbruster 
  

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 

2005 byla schválena Akademickým senátem KTF UK dne 6. dubna 2006.
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PŘÍLOHA Č. 1 – PERSONALIA 

 

1.1. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KATEDER 

Katedra filosofie působila v průběhu roku 2005 v tomto složení:  

1. prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc. (do 30. června 2005 vedoucím katedry) 

2. prof. PhDr. Ludvík Armbruster 

3. as. Mgr. David Svoboda 

4. odb. as. Mgr. Ing. Prokop Sousedík, PhD. – v akademickém roce 2004/05 externí učitel, 

od 21. září 2005 interní pracovník pověřený vedením katedry 

5. PhDr. Karel Šprunk (externí) 

Další personální změny katedra v r. 2005 nezaznamenala.  

 

Katedra systematické teologie působila v tomto složení:  

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

2. prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 

3. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

4. odb. as. ThLic. Prokop Brož  

5. odb. as. Stanislav Drobný, Th.D. 

6. odb. as. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut 

7. odb. as. PhLic. Vojtěch Novotný  

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

9. odb. as. Eva Pavlíková, Ph.D. – na fakultě jen v akademické roce 2005/06 

10. odb. as. Dr. Bogdan Pelc 

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

12. Mgr. Tomáš Holub (externí) 

13. ThDr. Oto Mádr (externí) - na fakultě jen v akademické roce 2004/05 

14. JUDr. Kristina Koldinská (externí) - na fakultě jen v akademické roce 2004/05  

15. doc. ThDr. Jiří Skoblík (externí) 

Z důvodu uplatňování principu subsidiarity v organizaci činnosti kateder byla 1. prosince 

2005 Katedra systematické teologie rozdělena na Oddělení fundamentální a dogmatické 

teologie a na Oddělení teologické etiky a spirituální teologie.  

Oddělení fundamentální a dogmatické teologie působilo v tomto složení: 

1. prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (vedoucí oddělení) 
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2. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

3. odb. as. ThLic. Prokop Brož  

4. odb. as. Stanislav Drobný, Th.D. 

5. odb. as. PhLic. Vojtěch Novotný  

6. odb. as. Dr. Bogdan Pelc 

7. Alberto Giralda Cid (externí) 

Oddělení teologické etiky a spirituální teologie působilo v tomto složení: 

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

2. odb. as. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut 

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

4. odb. as. Eva Pavlíková, Ph.D. – na fakultě jen v akademické roce 2005/06 

5. Mgr. Tomáš Holub (externí) 

6. doc. ThDr. Jiří Skoblík (externí) 

Další personální změny katedra v r. 2005 nezaznamenala.  
 

Katedra biblických věd působila v tomto složení:  

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

2. odb. as. PhDr. Josef Bartoň 

3. odb. as. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 

4. odb. as. PhDr. Markéta Koronthályová 

5. odb. as. Mgr. Mlada Mikulicová 

6. odb. as. PhDr. Milena Přecechtělová – na fakultě od akademického roku 2005/06  

7. odb. as. PhDr. Mireia Ryšková - na fakultě od akademického roku 2005/06 

8. odb. as. Angelo Scarano S.S.L. 

9. odb. as. PhDr. Josef Šimandl 

K 1. prosinci 2005 bylo na Katedře biblických věd zřízeno Oddělení starých jazyků, jejímž 

vedoucím byl jmenován PhDr. Josef Bartoň a členy se staly PhDr. Markéta Koronthályová, 

Mgr. Mlada Mikulicová, PhDr. Milena Přecechtělová a PhDr. Josef Šimandl. Další personální 

změny katedra v r. 2005 nezaznamenala.  

 

Katedra pastorálních oborů působila v tomto složení:  

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

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

3. doc. JUDr. ICDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. 
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4. odb. as. Dr. Vojtěch Eliáš 

5. odb.as. Bc. Ing. Jiří Hodina - na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

6. odb. as. Tomáš Mrňávek, Th.D.  

7. Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. - externí, na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

8. doc. PhDr. Ing. Karel Kozel, CSc. - externí 

9. PhDr. Petr Goldmann – externí 

10. ThLic. Petr Kubíček, JC.D. – externí 

11. PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D. - externí, na fakultě jen v akademickém roce 

2005/06 

12. ThLic. Vladimír Málek - externí 

13. Tomáš B. Mohelník, Th.D., OP. - externí, na fakultě jen v akademickém roce 2005/06 

14. JCLic. Karel Plavec, Th.D. - externí 

15. PhDr. Jaroslav Šturma – externí, na fakultě jen v akademickém roce 2004/05 

Další personální změny katedra v r. 2005 nezaznamenala.  
 

Ústav dějin křesťanského umění působil v tomto složení:  

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

2. prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. - na fakultě jen v akademickém roce 20004/05  

3. prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. 

4. prof. PhDr. Mojmír Horyna 

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

6. odb. as. Petronilla Čemus, M. A. 

7. odb. as. Mgr. Viktor Kubík 

8. odb. as. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.  

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

10. věd. pracovník Mgr. Aleš Mudra 

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

12. odb. as. Petra Oulíková, Ph.D. - na fakultě jen v akademickém roce 2005/06 

13. odb. as. Tomáš Petráček, Ph.D. - na fakultě jen v akademickém roce 2005/06 

14. odb. as. Mgr. Marie Rakušanová - na fakultě jen v akademickém roce 2005/06 

15. odb. as. Mgr. Stefan Scholz 

16. PhDr. Vratislav Slezák – v akademickém roce 2004/05 externí, 2005/06 lektor 

17. PhDr. Milan Buben – externí, na fakultě jen v akademickém roce 2005/06 

18. doc. PhDr. Jiří Kropáček, CSc. - externí 
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19. doc. PhDr. Marie Mžyková, Csc. - externí 

20. Dr. Phil. Karel Otavský - externí 

21. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. – externí, na fakultě jen v akademickém roce 2005/06 

Jiné personální změny katedra v r. 2005 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. 2005 
 
a) Podle akademické hodnosti 
 
akademická hodnost počet 

fyzických 
osob 

přepočtený 
počet 

počet 
plných úvazků 

profesor 8 6,3 3 
docent 3 2,0 0 
doktor 23 18,2 12 
inženýr 1 0,7 0 
licenciát 3 3 3 
magistr 7 6,35 4 
celkem 45 36,55 22 
 
 
Graf k tab. Ia) – Kvalifikační struktura akademických a vědeckých pracovníků a 
lektorů podle přepočteného počtu, stav ke dni 31. 12. 2005 
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b) Podle pracoviště 
 
pracoviště počet 

fyzických 
osob 

přepočtený 
počet 

počet plných 
úvazků 

katedra filosofie 4 2,95 1 
katedra biblických věd 9 7,5 6 
katedra systematické 
teologie 

10 8,7 6 

katedra pastorálních 
oborů 

5 3,9 2 

ÚDKU 17 13,5 7 
celkem 45 36,55 22 
 
 
Graf k tab. Ib) – Katedry podle přepočteného počtu akademických a vědeckých 
pracovníků a lektorů, stav ke dni 31. 12. 2005 
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Tab. II – Průměrný věk akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav ke dni 
31. 12. 2005 
 
akademická hodnost průměrný věk 

profesor 61
docent 61
doktor  47
inženýr 41
licenciát 34
magistr 36
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Tab. III – Přepočtený počet administrativních a technicko-hospodářských pracovníků, 
stav ke dni 31. 12. 2005 
 
pracoviště přepočtený počet 
tajemník 1,0
sekretariát děkana 1,0
studijní oddělení  2,0
oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy 1,0
ekonomické oddělení 2,0
právní poradce 0,125
knihovna 9,5
správa počítačové sítě 0,4
školník - údržbář 1,5
úklid 0,85
referentky na katedrách 1,5
laboratoř 1,0
projekty 4,95
manažerka knihovny 1,0
celkem 27,825
 
 
Tab. IV – Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený, rok 2005 
 
zařazení přepočtený počet 
pedagogicko-vědecký pracovník 31,723
   z toho: pedagogičtí pracovníci 16,603
               vědečtí pracovníci 15,120
administrativní a technicko-hospodářští 
pracovníci 

14,662

celkem 46,385
 
 
Graf k tab. IV – Struktura pracovníků fakulty podle přepočteného průměrného 
evidenčního počtu pracovníků, rok 2005 
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 Tab. V – Počet pracovníků na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce, stav ke 
dni 31. 12. 2005 
 
pracoviště DPČ DPP 
katedra filosofie 1 0
katedra biblických věd 0 0
katedra systematické teologie 0 3
katedra pastorálních oborů 1 5
ÚDKU 0 2
knihovna 1 1
údržbářské práce 0 2
zamykání učeben 0 1
projekty 2 3
celkem 5 17
 
 
Tab. VI – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2005 
 
zařazení průměrná tarifní mzda (Kč) 
AP4 26.000,- 
AP3 21.000,- 
AP2 17.000,- 
AP1 14.000,- 
VP1 15.000,- 
L2 18.000,- 
L1 13.000,- 
administrativní a technicko-hospodářští pracovníci 13.034,- 
 
Graf k tab. VI – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců 
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Tab. VII – Akademičtí a vědečtí pracovníci a lektoři KTF s cizí státní příslušností, stav 
ke dni 31. 12. 2005 
 
akademická hodnost státní příslušnost 

Rakouskoprofesor  
Německo

Slovenskodoktor  
Polsko

magistr Rakousko
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PŘÍLOHA Č. 2 – STUDIUM 
 
 
Tab. VIII – Počet uchazečů o studium (Bc.+Mgr.) pro akademický rok 2005/2006 
 

prezenční studium kombinované studium 
z toho z toho celkem 
ženy cizinci 

celkem 
ženy cizinci 

celkem 
 

184 127 3 113 54 8 297 
 
 
Tab. IX – Počet uchazečů o studium pro akademický rok 2005/2006 dle typu studijního 
programu (Bc., Mgr., Th.D.). 
 

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

celkem 

157 27 7 191 79 34 4 117 308 
 
 
Tab. X – Počet uchazečů o studium, kteří neuspěli v přijímacím řízení pro studium v 
akademickém roce 2005/2006 
 

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

celkem 

64 1 2 67 5 3 1 9 76 
 
 
Tab. XI – Počet uchazečů o studium, kteří se nedostavili k přijímacímu řízení pro 
studium v akademickém roce 2005/2006 
 

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

celkem 

17 3 - 20 9 13 - 22 42 
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Tab. XII – Přehled o počtu uchazečů a přijatých ke studiu  
 
a) Prezenční studium (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

přihlášení přijatí 
z toho z toho celkem 
ženy cizinci 

celkem 
ženy cizinci PZ BPZ 

191 127 3 104 61 3 96 8 
 
 
Graf k tab. XII a) – Poměr přihlášených a přijatých mužů a žen v prezenčním studiu 
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b) Kombinované studium (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

přihlášení přijatí 
z toho z toho celkem 
ženy cizinci 

celkem 
ženy cizinci PZ BPZ 

117 55 9 86 42 8 65 21 
 
 
Graf k tab. XII b) – Poměr přihlášených a přijatých mužů a žen v kombinovaném studiu 
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c) Celkem (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

přihlášení přijatí 
z toho z toho celkem 
ženy cizinci 

celkem 
ženy cizinci PZ BPZ 

308 182 12 190 103 11 161 29 
 
 
Graf k tab. XII c) – Poměr přihlášených a přijatých mužů a žen celkem 
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Tab. XIII – Počet zapsaných studentů s nepřerušeným studiem 2005/2006 
 

název st. programu typ st. 
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem 

teologie 
 

magisterský 117 - 117 

teologie 
 

bakalářský - 257 257 

teologie navazující 
magisterský 

- 64 64 

teologie doktorský 
 

10 8 18 

obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

bakalářský 150 - 150 

Celkem 277 329 606 
 
 
Tab. XIV – Počet absolventů v akademickém roce 2004/2005 
 

název st. 
programu 

typ st. programu prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

teologie bakalářský - 34 
 magisterský 16 - 
 navazující magisterský - 15 
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Tab. XV – Počet přihlášených a přijatých studentů do doktorandského studia, program 
teologie, v akademickém roce 2005/2006 
 

Přihlášeno Přijato 
 

Prezenční 
studium 

Kombinované 
studium 

Celkem Prezenční 
studium 

/z toho žen 

Kombinované 
studium 

/z toho žen 

Celkem 
 

/z toho žen 
7 3 10 5/0 3/1 8/1

 
 
Tab. XVI – Přehled akreditovaných studijních programů, stav k 1. 12. 2005 
 
KKOV název 

studijního  
programu 

název 
studijního oboru 

typ 
studijního 
 programu

forma 
studia 

standardní 
doba 
studia 

Akreditace 
udělena do

6141R teologie náboženské nauky 
 

Bc. kombinovaná 4 roky 31.7.2007 

6141T teologie náboženské nauky Mgr. 
navazující 

kombinovaná 2 roky 31.3.2007 

6141T teologie katolická teologie 
 

Mgr. prezenční 5 let 31.7.2008 

8109R obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského umění

Bc. prezenční 3 roky 31.7.2006 

8109T obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského umění

Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 31.7.2006 

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

Doktorský  prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 28.4.2008 

7105V historické vědy církevní a obecné 
dějiny 

Doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 20.10.2009 

8109V obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

dějiny 
křesťanského umění

Doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 1.12.2009 
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