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SLOVO DĚKANA

Ohlédnu-li se za uplynulým rokem 2021, chci především děkovat. Uzavřelo se jím
čtyřletí, v němž jsme se vedle vzdělávací a vědecké činnosti věnovali instituční
konsolidaci fakulty. Na 10 let byly akreditovány všechny pregraduální i postgraduální
obory a také habilitační a profesorské řízení v katolické teologii a dějinách křesťanského
umění. Přibyly mezi nás nové osobnosti, cíleně se navyšovaly kvalifikace. Byl podpořen
rozvoj vědy a internacionalizace. Nový důraz byl položen na oblast celoživotního
vzdělávání a PR. Došlo k inovaci prostor, vybavení, technologií, knihovny. Alespoň trochu
vzrostly mzdy, ekonomická bilance fakulty je vyrovnaná. Celkem jsme zvládli i nároky a
zmatky spojené s epidemií. Jsem tedy opravdu vděčný všem, kteří se o toto vše zasloužili
v roli akademických, vědeckých nebo technicko-hospodářských pracovníků.

Jistě ne všechno šlo tak, jak bychom si přáli. Mohl bych tedy psát o tom, co
neodpovídá našim představám, touhám a potřebám. Třeba o tom, jak nás dva roky
omezovala, vzdalovala a rozdělovala epidemie. O podfinancování humanitních fakult,
nevelkých mzdách, rostoucích cenách. O neutěšeném počtu studentů, o malých úspěších v
získávání vědeckých projektů. A také o omylech a chybách – a to hlavně o těch mých, z
nichž se snažím poučit. I o různosti názorů a o konfliktech, které jsme neuměli správně
řešit. Navzdory tomu všemu věřím, že vnitřní prostředí naší fakulty je celkově dobré,
zdravé a funkční, připravené k rozvoji.

Přijměme tedy, prosím, tuto výroční zprávu jako příležitost, jak se s novým
odhodláním a dobrou vůlí zaměřit na konkrétní a pozitivní úkoly, jež stojí před námi.
Sněme velké sny, stanovujme si náročné cíle, trpělivě a kreativně pracujme na jejich
uskutečňování! S Boží pomocí dokážeme učinit něco krásného jeden pro druhého i pro
společnost, v níž žijeme a působíme.

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
děkan
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STUDIUM

Přijímací řízení

V roce 2021 proběhla dvě kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022.
Možnost studia na KTF UK byla zveřejňována standardními komunikačními kanály
fakulty (viz kapitola Vnější vztahy).

TABULKA Přehled počtu uchazečů o studium

typ
název
oboru

forma
studia

Přijati Nepřijati
neukončen
é přijímací
řízení

celkem

Bc.

Teologické
nauky

distanční 37 22 3
59

Dějiny
křesťanské
ho umění

prezenční 45 28 1
73

Dějiny
evropské
kultury

prezenční 18 26 0
44

Mgr.
Katolická
teologie

prezenční 8 12 1
20

NMgr.

Teologické
nauky

distanční 11 12 0
23

Dějiny
křesťanské
ho umění

prezenční 17 11 2
28

Dějiny
evropské
kultury

prezenční 8 4 1
12

Aplikovaná
etika

kombinova
né

23 28 0
51

Ph.D.
Katolická
teologie

prezenční
4 0 0 4

Katolická
teologie

kombinova
né

0 0 0
0

Dějiny
křesťanské
ho umění

prezenční 4 4 0
8

Dějiny
křesťanské
ho umění

kombinova
né

1 0 0
1

Církevní a
obecné
dějiny

prezenční 4 0 1
4

Církevní a
obecné
dějiny

kombinova
né

0 0 0
0

Celkem 180 147 9 327
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Studenti

Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy bylo k 31. 10. 2021 zapsáno celkem
554 osob (z toho 519 v pregraduálním a 78 v postgraduálním studiu) ve studijních
programech Teologie, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Historické vědy
a Humanitní studia.

V rámci programu Teologie byly vyučován magisterský obory Katolická teologie
(prezenční forma studia), bakalářský a navazující magisterský obor Teologické nauky
(distanční forma studia) a doktorský obor Katolická teologie (prezenční i kombinovaná
forma studia).

V programu Historické vědy je uskutečňován bakalářský a navazující magisterský obor
Dějiny evropské kultury (prezenční forma studia) a doktorský obor Církevní a obecné
dějiny (prezenční i kombinovaná forma studia).

V rámci programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury je vyučován
bakalářský a navazující magisterský obor Dějiny křesťanského umění (prezenční forma
studia) a stejnojmenný obor doktorský (prezenční i kombinovaná forma studia).

Program Humanitní studia zaštiťuje navazující magisterský obor Aplikovaná etika
(kombinovaná forma studia).

V roce 2021 absolvovalo 78 studentů.
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TABULKA Počty studentů dle typu studia

Typ studia
typ název oboru forma studia Počet studentů z toho absolventi

Bc.

Teologické
nauky

kombinované 131
11

Dějiny
křesťanského
umění

prezenční 114
11

Dějiny evropské
kultury

prezenční 49
11

Mgr.
Katolická
teologie

prezenční 45
8

NMgr.

Teologické
nauky

kombinované 45
13

Dějiny
křesťanského
umění

prezenční 43
7

Dějiny evropské
kultury

prezenční 30
10

Aplikovaná etika kombinované 62 7

Ph.D.
Katolická
teologie

prezenční 18

Katolická
teologie

kombinované 8
1

Dějiny
křesťanského
umění

prezenční 18

Dějiny
křesťanského
umění

kombinované 13
3

Církevní a
obecné dějiny

prezenční 19
1

Církevní a
obecné dějiny

kombinované 2

Celkem 597 83
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TABULKA Počty studentů dle oboru

název oboru typ forma studia počet studentů z toho absolventi
Aplikovaná etika NMgr. kombinované 62 7
Církevní a
obecné dějiny

Ph.D. prezenční 19
1

Církevní a
obecné dějiny

Ph.D. kombinované 2

Dějiny evropské
kultury

Bc. prezenční 49
11

Dějiny evropské
kultury

NMgr. prezenční 30
10

Dějiny
křesťanského
umění

Bc. prezenční 114
11

Dějiny
křesťanského
umění

NMgr. prezenční 43
7

Dějiny
křesťanského
umění

Ph.D. prezenční 18

Dějiny
křesťanského
umění

Ph.D. kombinované 13
3

Katolická
teologie

Mgr. prezenční 45
8

Katolická
teologie

Ph.D. prezenční 18

Katolická
teologie

Ph.D. kombinované 8
1

Teologické
nauky

Bc. kombinované 131
11

Teologické
nauky

NMgr. kombinované 45
13

Celkem 597 83
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TABULKA Počty studentů dle formy studia

typ
název
oboru

forma
studia

počet
studentů

z toho
absolventi

NMgr.
Dějiny
křesťanské
ho umění

prezenční 43
7

NMgr.
Dějiny
evropské
kultury

prezenční 30
10

Bc.
Dějiny
křesťanské
ho umění

prezenční 114
11

Bc.
Dějiny
evropské
kultury

prezenční 49
11

Mgr.
Katolická
teologie

prezenční 45
8

NMgr.
Teologické
nauky

kombinova
né

45
13

NMgr.
Aplikovaná
etika

kombinova
né

62
7

Bc.
Teologické
nauky

kombinova
né

131
11

Ph.D.
Katolická
teologie

prezenční 18

Ph.D.
Dějiny
křesťanské
ho umění

prezenční 18

Ph.D.
Církevní a
obecné
dějiny

prezenční 19
1

Ph.D.
Katolická
teologie

kombinova
né

8
1

Ph.D.
Dějiny
křesťanské
ho umění

kombinova
né

13
3

Ph.D.
Církevní a
obecné
dějiny

kombinova
né

2

Celkem 597 83
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TABULKA Počty absolventů dle oborů
Obor/program

název oboru typ
forma
studia

Počet
studentů

z toho
absolventi

Aplikovaná etika NMgr.
kombinova
né

62
7

Církevní a obecné dějiny Ph.D. prezenční 19 1

Církevní a obecné dějiny Ph.D.
kombinova
né

2

Dějiny evropské kultury Bc. prezenční 49 11

Dějiny evropské kultury NMgr. prezenční 30 10

Dějiny křesťanského
umění

Bc. prezenční 114
11

Dějiny křesťanského
umění

NMgr. prezenční 43
7

Dějiny křesťanského
umění

Ph.D. prezenční 18

Dějiny křesťanského
umění

Ph.D.
kombinova
né

13
3

Katolická teologie Mgr. prezenční 45 8

Katolická teologie Ph.D. prezenční 18

Katolická teologie Ph.D.
kombinova
né

8
1

Teologické nauky Bc.
kombinova
né

131
11

Teologické nauky NMgr.
kombinova
né

45
13

Celkem 597 83

Další vzdělávání

Letní škola liturgiky 2021
20.–25. srpna klášter v Želivě
Garant kurzu: PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.

Letní škola církevních dějin
6.–10. září v domě kardinála Trochty v Litoměřicích.
Ve spolupráci  Ústavem pro studium totalitních režimů a Filozofickou fakultou Univerzity
Karlovy
Garant kurzu: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.
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Kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku

Cílem celoživotního vzdělávání je nabídnout veřejnosti přístupnou formou to, čemu se
vyučující a studenti na fakultě věnují v rámci jednotlivých oborů. Mezi akademickým
bádáním a různými sociálními skupinami se tak vytváří důležitý prostor komunikace,
setkání a vzájemného obohacení.

V roce 2021 jsme byli, stejně jako v roce předchozím, omezeni v konání kurzů
epidemiologickou situací. Z toho důvodu byly některé kurzy konány distanční formou.
V nabídce byly kurzy, které probíhaly celoročně (V co věří křesťané, Dějiny umění, Nejen
po stopách církve), ale i v jednotlivých semestrech (např. Bible a umělecké dílo, Prahou 6
s otevřenýma očima). Většina kurzů, které jsme v tomto roce pořádali, byla určena i pro
uchazeče Univerzity třetího věku, pro které je tato forma studia nejen o možnosti získání
dalších znalostí, ale i o společensko-sociálním kontaktu, který jistě senioři oceňují.

V roce 2021 jsme také zahájili nový ročník Katechetického kurzu, který KTF pořádá
společně s Pastoračním střediskem – Střediskem pro katechezi a výuku náboženství, a
tak jsme dali možnost vzdělávání novým uchazečům katechetické služby. Uskutečnil se
také odložený celoroční kurz Management (nejen) církve a církevních organizací.

Pokračovali jsme v již zavedené praxi, kdy se jednotlivé přednášky nahrávají a jsou pak
pro studenty sdíleny na společném google disku, aby si je mohli ještě znovu poslechnout
a více si prohloubit přednášené téma.

Fakulta pokračuje ve spolupráci s Vazební věznicí Praha Ruzyně na tříletém kurzu
Základy teologických nauk. V současnosti se ho účastní 26 mužů ve výkonu trestu.
Kontaktní výuka byla obnovena se začátkem nového akademického roku.
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Kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku –
akademický rok 2021/2022 (zimní semestr)

počet účastníků
CŽV U3V

V co věří křesťané? (II.) 21 35
Dějiny umění (II.) 45 40
Nejen po stopách církve 7 13
Bible a umělecké dílo 18 23
Bibliodrama – metodický kurz 7 -
Prahou 6 s otevřenýma očima 12 14
Americká muzea a galerie 8 15
Fratelli tutti 8 3
Eucharistická modlitba 25 5
Kultura pohřbívání 25
Katechetický kurz 19
Licenciátní studia liturgiky I. 18
Management jako cesta k úspěchu 13
Ekonomické řízení a podnikání jako cesta k úspěchu 8
Efektivní řízení jako cesta k prosperitě 7
“Šedá je teorie, zelený strom života” – série seminářů s manažery a
vlastníky

8

Úvod do studia dějin umění 8 -
Prevence sexuálního zneužívání v ženských řeholních komunitách 23
Studenti CŽV zapsaní do kurzů denní výuky (zimní semestr) 82 -
Základy teologických nauk (Vazební věznice Praha Ruzyně) 19 -

Kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku –
akademický rok 2020/2021 (letní semestr)

počet účastníků
CŽV U3V

Význam a poselství Ježíšových podobenství 15 8
Velcí mistři italské malby II. 10 30
Egyptské umění 8 9
Didaktické modely katecheze 4 -
Evangelizace 7 -
Pastorace nemocných 7 -
Prevence CSA 7 -
Program pro výuku náboženství Já jsem Dobrý pastýř 11 -
Studenti CŽV zapsaní do kurzů denní výuky (letní semestr) 42 -
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Studentský život

Ocenění
Nejlepším absolventům magisterských studijních programů byla předána 1. října při Veni
Sancte v Chrámu Matky Boží před Týnem děkanská Cena Miloslava kardinála Vlka. Za
obor Teologické nauky dostala cenu Mgr. Karolína Štauberová, za Katolickou teologii
Mgr. Tomáš Sixta a za Dějiny křesťanského umění Mgr. Ondřej Šindlář. Studenti, kteří
obdrží tuto cenu, musí splnit všechny následující podmínky: absolvovat s
vyznamenáním, dosáhnout nejlepšího prospěchového průměru ze zkoušek a dalších
klasifikovaných studijních povinností za všechny úseky studia, nebýt disciplinárně
potrestaní a vykonat příkladný občanský čin nebo se příkladným způsobem zapojit do
aktivit univerzity či fakulty.

Již zmiňovaný Mgr. Ondřej Šindlář vyhrál na Celostátní studentské vědecké konferenci
Paragone 2021: Soutěži o cenu profesora Milana Tognera, která se konala v prostorách
nově otevřeného Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici.

Aktivity
Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci byly společenské akce zejména v první
polovině roku značně omezeny.

Studentský spolek Copertino tento rok podnikl několik akcí.
Na svých sociálních sítích představoval prostřednictvím rozhovorů naše vyučující,
zaměstnance a studenty. Z řad vyučujících to byli například: Markéta Koronthályová,
Milan Pech či Miloš Sládek, ze zaměstnanců vedoucí knihovny Kateřina Bajtlová a
referentka studijního oddělení Eva Roškotová.
Spolek uspořádal dva online filmové večery. První proběhl 23. 3. s filmem “Jako bychom
dnes zemřít měli” popisujícím život Josefa Toufara. Hostem pro úvodní slovo a následnou
diskuzi byl profesor Tomáš Petráček. Další filmový večer proběhl 27. 4. s filmem “Corpus
Christi” hostem byl tentokrát doktor Benedikt Mohelník.
Novým počinem, na kterém fakulta spolupracovala se spolkem Copertino, byla tzv. online
předvolební debata, kde studentští kandidáti do akademického senátu mohli představit
svůj program a odpovědět na dotazy z komentářů.
Bohužel nemohla proběhnout tradiční Mikulášská, a tak spolek uspořádal koncem
listopadu alespoň burzu knih, charitativní sbírku pro Klokánek a před Vánoci soutěž
o studentské vánoční přání. Spolek se také zapojil do pomoci prodeje cukroví od sester
Boromejek, které nemohly prodávat své vánoční cukroví na vánočních trzích z důvodu
jejich uzavření.

4. 6. 2021 byla otevřena studentská výstava v Muzeu umění a designu v Benešově.
Jednalo se o CRASHTEST 11 / NA ROZHRANÍ pod vedením PhDr. Milana Pecha. Crashtest
umožňuje studentům KTF UK vyzkoušet si práci kurátora od prvotního nápadu až
k realizaci výstavy. O výstavě se mluvilo dokonce i v České televizi.

Z epidemiologických důvodů se neuskutečnil tradiční KTFest, ale 26. 6. se konala akce
v menším počtu studentů “KTF jde na pivo”.
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Slavnostní zakončení akademického roku Te Deum se místo plánovaného 20. května
nakonec konalo 28. června. Bohoslužba byla slavena v kostele svatého Vojtěcha v
Dejvicích a následná zahradní slavnost proběhla na dvoře u fakulty.

V pátek 13. 8. a v sobotu 14. 8. se uskutečnila premiéra a dvě reprízy studentského
divadla KTF v divadle na zámku Červená Lhota. Studenti sehráli před třikrát vyprodaným
hledištěm pokaždé tři hry lidového divadla: dvě hry o svaté Dorotě a Rajskou hru.

Seznamovací kurz
Seznamovací kurz prvních ročníků proběhl 1.–2. 10. 2021 v Litoměřicích. Kurz má
pomoci s uvedením do organizačních aspektů studia. O studijních náležitostech a
povinnostech mohli studenti pohovořit s pracovnicemi Studijního oddělení. Byl dán
prostor k diskuzi s garanty oborů, kteří popsali strukturu studijních plánů. Součástí byla i
exkurze po památkách Litoměřic a výstup na nedaleký Radobýl.
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VĚDECKÁ ČINNOST

Vědecká činnost zaměstnanců

Vědecká činnost Katolické teologické fakulty je sledována v oblasti vědeckých
publikačních výstupů a získaných či řešených vědeckých projektů. Stoupající tendence
vykazované odborné vědecké činnosti Katolické teologické fakulty je patrná v tabulce
vykázaných výstupů v databázi OBD a RIV za roky 2016–2021:

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021

počet výstupů RIV 61 105 165 137 89 70

Publikační činnost

Monografie

● Jaroslav Čechura, Neklidné století, Karolinum, Praha, 2021
● Jaroslav Čechura, Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600–1750, Historický

ústav AV ČR, Praha, 2021
● Alice Fornasiero, Eliška Zlatohlávková, From studiolo to gallery: Secular spaces for

collections in the lands of the Bohemian crown on the threshold of the early modern
era, KTF, Praha, 2021

● Jiří Kuthan, Adelssitze in den Böhmishen Ländern 1780–1914, NLN, Praha, 2021
● Benedikt Mohelník, Tomáš Akvinský, O eucharistii, Krystal, Praha, 2021
● Vojtěch Novotný, Adolf Kajpr, Přítomnost je vlastním Božím časem, Refugium,

Olomouc, 2021
● Marek Šmíd, Tomáš Petráček, Vatikán a druhá světová válka, CDK, Praha, 2021
● Miroslav Šmied, Ars et Ecclesia: Středověké umění pohledem katolického

dějepisectví, NLN, Praha, 2021
● Vít Vlnas, Michal Sklenář, Kristina Uhlíková, Josef Cibulka – Kněz, pedagog a

historik umění ve 20. století, Ústav dějin umění AV, ÚSTR, KTF, Praha, 2021
● David Vopřada, Ambrož: Křestní katecheze, Oikoymenh, Praha, 2021
● David Vopřada, Tertulián: O křtu, Krystal, Praha, 2021

Časopisy

V roce 2021 vyšla dvě čísla časopisu Acta Universitatis Carolinae Theologica, který je
vydáván Katolickou teologickou fakultou. Tématem prvního z nich bylo Pope Francis and
Christian-Muslim Relations. Tématem druhého pak Trinitarian ontology. Jedná se
o cizojazyčné periodikum a na jeho přípravě se podílejí domácí i zahraniční badatelé.
Druhým odborným časopisem, na kterém fakulta participuje, je periodikum Studia
Theologica. To je vydáváno společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity
Palackého, Teologickou fakultou Jihočeské univerzity a Teologickou fakultou Trnavské
univerzity. V roce 2021 vyšla tři čísla.

KTF také vydává zpravodaj DOXA, v němž informuje o své činnosti a dění na fakultě. V
roce 2021 vyšlo jedno číslo s tématem Tvář.
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Vědecké projekty

řešené vědecké projekty program řešitel/spoluřešitel za KTF

Trinitární ontologie lidské osoby PRIMUS ThLic. Mgr. Pavel Frývaldský, Th.D.
Recepce principů alexandrijské
exegeze mezi Východem a Západem GA doc. David Vopřada, Dr.
Technika, funkce, styl a kontext
italské kresby vrcholné renesance a
manýrismu GA

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Sběratelství v Čechách od 16. do 17.
století: od kunstkomory k obrazové
galerii PRIMUS Alice Fornasiero, M.A., Ph.D.
Teologie jako způsob interpretace
historie, tradic a současné
společnosti PROGRES

prof. Martin Prudký, Dr.
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.

Autorita – Tradice – Originalita SVV doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Pramenná, strukturující a
motivační funkce biblického textu v
dějinách a současnosti SVV doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.
Reflexe křesťanské duchovní
tradice v evropské vizuální kultuře
od jejích počátků po současnost

SVV doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Teologická antropologie
v ekumenické perspektivě UNCE/HUM

prof. Ivana Noble, Ph.D.
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

Univerzitní centrum pro studium
antické a středověké myšlenkové
tradice UNCE/HUM

prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
doc. David Vopřada, Dr.
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Řešené studentské vědecké projekty (GAUK) řešitel

"Mystika vtěleného Božího Slova" Jana od Kříže Mgr. Marie Hlaváčová

Noetická modlitba v prostředí Řeckokatolické církve
na příkladu svatého Josafáta Kunceviče

ThDr. Ondřej Rác

„Homo deformis“. Fascinace deformovanou podobou
lidského těla v českých zemích pod vlivem Habsburků
mezi léty 1526–1620

Mgr. Elena Babič Sochatzi

Raně novověké urbáře v kultuře a každodenním životě
soudobé společnosti

PhDr. Jaroslav Šulc

Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti
doktorského studijního programu na UK
Grantová schémata na UK,
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělání
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935)

- Realizovaný projekt na KTF:
- START/HUM/057Surrounded by

Ancestors. Depiction of Luxembourg
and Plantagenet Genealogies in the 14th
and 15th Centuries.

UCHYTILOVÁ Barbora, Mgr.
(spoluřešitel Mgr. Jakub Jauernig (FF UK)

https://is.cuni.cz/veda/souteze/iga/projects-realized/read/100720501051
https://is.cuni.cz/veda/souteze/iga/projects-realized/read/100720501051
https://is.cuni.cz/veda/souteze/iga/projects-realized/read/100720501051
https://is.cuni.cz/veda/souteze/iga/projects-realized/read/100720501051
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Konference a přednášková činnost

Vzhledem k epidemiologickým opatřením byla většina plánovaných konferencí a
veřejných přednášek odsunuta na pozdější termíny. Uskutečněna byla pouze dvě
symposia.

● 8. 1. Zimní kolokvium doktorandů církevních a obecných dějin
● 25. 2. přednáška prof. Ireny Vaišvilaitė (Vilnius University) Crowning of Marian

Images
● 22. 4. online konference k výročí smrti sv. Jeronýma Hieronymus Stridonensis –

doctor maximus – vir trilinguis
● 26.–27.5. účast na mezinárodní konferenci Svatá Ludmila – ženy v christianizaci

střední Evropy
● 18. 6. zahájení výstavy Já a oni, Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s ÚDKU
● 2. 7. mezinárodní symposium Biblický jazyk v západoslovanských překladech –

podoby a proměny
● 6.–10. 9. Letní škola církevních dějin, spolupráce FF UK, KTF UK a ÚSTR
● 12. 10. konference o synodalitě
● 19. 10. mezinárodní medievistická konference Kulturní dědictví spojené

s královskými ženami vrcholného středověku ve střední Evropě
● 27.–29. 10. konference Second Scholasticism – Analytical Metaphysics – Christian

Apologetics
● 8.–9.11. konference Církve a krize v průběhu staletí pořádaná ve spolupráci

s Výzkumným centrem pro církevní a náboženské dějiny a historickým ústavem
AV ČR

● 10.–11. 11. mezinárodní liturgické kolokvium Liturgický život ve střední Evropě
● 18. 11. konference Trinitární ontologie: kdo je člověk ve světle víry v trojjediného

Boha?
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Habilitační řízení

Během roku 2021 byli na základě uskutečněných habilitačních řízení jmenováni
docentem:

● ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. (KTF UK) v oboru Katolická teologie, název
habilitační práce Katolický pohled na náboženskou pluralitu, jmenována 1. 4. 2021.

● PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (KTF UK) v oboru Dějiny křesťanského umění, název
habilitační práce Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba
husitské doby, jmenován 1. 4. 2021.

Během roku 2021 probíhalo a bylo ukončeno jedno habilitační řízení:

● ThLic. David Bouma, Th.D. (KTF UK) v oboru Katolická teologie, název habilitační
práce „Není tady. Byl vzkříšen.“ Ježíšovo zmrtvýchvstání v biblickém fundamentálně
teologickém a systematickém pohledu u Hansjürgena Verweyena, Hanse Kesslera,
Josepha Ratzingera a Klause Bergera, zahájeno 6. 1. 2021, jmenován 1. 10. 2021.

Během roku 2021 byla zahájena 2 habilitační řízení:

● PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravské university) v oboru
Dějiny křesťanského umění, název habilitační práce Speculum mortis. Obraz Smrti
v českém malířství pozdního středověku, zahájeno 3. 9. 2021.

● ThLic. Mgr. Tomáš Mohelník, Th.D. (KTF UK) v oboru Katolická teologie, název
habilitační práce Tomáš Akvinský. O eucharistii v Teologické sumě, zahájeno 1. 10.
2021.

Řízení ke jmenování profesorem

Během roku 2021 probíhalo a bylo ukončeno jedno řízení ke jmenování profesorem:

● doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (KTF UK) v oboru Dějiny křesťanského umění,
zahájeno 13. 1. 2021, rektor předložil prezidentu republiky.

Vědecká a další ocenění

Dne 23. dubna 2021 doc. Marek Šmíd obdržel Zlatou medaili svatého Vojtěcha za zásluhy
o církev.
Dne 30. dubna 2021 doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková (KTF UK) získala zlatou medaili za
významné celoživotní dílo v oboru biblických věd a starých jazyků a dlouholetou
vědeckou a pedagogickou činnost na UK.
Dne 5. července 2021 byl prof. Janu Roytovi udělen Řád sv. Cyrila a Metoděje.
Dne 8. září převzali uměleckou cenu města Plzně autoři výstavy Nad slunce krásnější.
Plzeňská madona a krásný sloh Petr Jindra a Michaela Ottová.
28. září obdržel prof. Tomáš Petráček  Stříbrnou medaili předsedy Senátu.
21. října obdržel doc. Václav Ventura stříbrnou pamětní medaili UK.
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ORGANIZACE FAKULTY

Samosprávné akademické orgány

Děkan: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

20. 10. zvolen do funkce děkana KTF na období 2022–2026

Proděkani:

● doc. David Vopřada, Dr. – proděkan pro vědu
● Tomáš B. Mohelník, OP, Th.D. – proděkan pro trvalou formaci
● PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
● PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. – proděkanka pro studium
● ThLic. Petr Štica, Th.D. – proděkan pro zahraniční vztahy

Akademický senát

Složení do voleb:
a) akademičtí pracovníci:

● doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
● ThLic. David Bouma, Th.D. – předseda
● ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
● MUDr. Jan Fošum
● PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
● PhDr. Magdalena Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
● PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
● doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

b) studenti:
● Matěj Jirsa – místopředseda Akademického senátu KTF UK
● Bc. Vilém Kubáč (do září 2020, kdy ukončil studium)
● Bc. Ondřej Šindlář (povolán z řad náhradníků v září 2020)
● Mgr. Karolína Štauberová
● Bc. Barbora Uchytilová

Ve dnech 20.–21. 4. 2021 proběhly řádné volby do Akademického senátu.

Složení po volbách:
a) akademičtí pracovníci:

● doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
● Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.
● doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
● PhDr. Milan Pech, Ph.D.
● doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
● doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.
● doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
● prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. – předseda
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b) studenti:

● Ondřej Kříž
● Tereza Wiendlová
● Jiří Augustin Čepelák
● Mgr. Karolína Štauberová

V akademickém senátu Univerzity Karlovy zasedali za Katolickou teologickou fakultu
akademičtí pracovníci JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. a doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. Z řad
studentů Mgr. Martin Boukal a Mgr. Karolína Štauberová.

Vědecká rada

● prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF UK) – předseda
● doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (KTF UK)
● doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
● doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (KTF UK)
● doc. Ivan Foletti, M.A., Ph.D. (FF MU)
● doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D. (CMTF UP)
● doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. (CMTF UP)
● prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (KTF UK)
● doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU)
● doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (KTF UK)
● prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (FF UK)
● prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. (KTF UK)
● doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. (KTF UK)
● doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (KTF UK)
● doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (TF JU) od června 2020
● prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (PF UK)
● prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (KTF UK)
● doc. David Vopřada, Dr. (KTF UK) od června 2020
● doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (FF UPOL)
● doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (KTF UK)

Za Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2021 zasedali ve Vědecké
radě Univerzity Karlovy doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., a prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
DSc.

Další orgán

Tajemník

Ing. Luděk Knorr



20

Velký kancléř

V souladu s kanonickými předpisy a Statutem Katolické teologické fakulty Univerzity
Karlovy byl v roce 2021 velkým kancléřem Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup
pražský.

Organizační struktura

Katedry
● Katedra biblických věd a starých jazyků – vedoucí: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.,

S.S.L.
● Katedra systematické teologie a filosofie – vedoucí: doc. David Vopřada, Dr.
● Katedra pastorálních oborů a právních věd – vedoucí: PhDr. Radek Tichý, Ph.D.,

S.L.D.
● Katedra církevních dějin a literární historie – vedoucí: prof. PhDr. Petr Kubín,

Ph.D., Th.D.
● Ústav dějin křesťanského umění – vedoucí: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Děkanát

● Kancelář děkana
● Studijní oddělení
● Vědecké oddělení
● Zahraniční oddělení
● Oddělení rozvoje a vnějších vztahů
● Ekonomické oddělení
● Technické oddělení

Další organizační součásti
● Knihovna

Účelová zařízení

Centrum teologie a umění při katedře systematické teologie a filosofie.
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ZAHRANIČNÍ VZTAHY

Smlouvy programu Erasmus

Fakulta je začleněna do standardních meziuniverzitních dohod uzavřených Univerzitou
Karlovou. Vlastní fakultní smlouvy, které jsou uzavřené v rámci programu Erasmus,
umožňují výjezdy či příjezdy v rámci následujících destinací:

● Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela
● Benátky, Università Ca’ Foscari Venezia
● Bologna, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
● Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave
● Budapešť, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Sapientia Szerzetesi

Hittudományi Főiskola (Sapientia College of Theology)
● Cáchy, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
● Dortmund, Technische Universität Dortmund
● Drážďany, Technische Universität Dresden
● Eichstätt-Ingolstadt, Katholische-Universität
● Erfurt, Universität Erfurt
● Frankfurt nad Mohanem, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen
● Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
● Linec, Katholische Privatuniversität Linz
● Lisbon, Universidade Católica Portuguesa
● Lovaň, Katholieke Universiteit (KU) Leuven
● Lublaň, Univerza v Ljubljani
● Maynooth, Pontifical University St Patrick’s College Maynooth
● Münster, Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster
● Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
● Opole, Uniwersytet Opolski
● Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
● Paderborn, Universität Paderborn
● Paříž, Institut Catholique de Paris
● Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
● Perugia, Università degli Studi di Perugia
● Poznaň, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
● Prešov, Prešovská univerzita v Prešove
● Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku
● Řezno, Universität Regensburg
● Řím, Università degli Studi Roma Tre
● Sassari, Università degli Studi di Sassari
● Štrasburk, Université de Strasbourg
● Tartu, Tartu Ülikool
● Toruň, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
● Toulouse, Institut Catholique de Toulouse
● Trnava, Trnavská univerzita v Trnave
● Varšava, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
● Vídeň, Universität Wien

Aktuálně má tedy pro pobyty studentů uzavřeno v rámci programu Erasmus 39 smluv
s partnerskými univerzitami ve 13 evropských státech.

https://www.umb.sk/
http://www.unive.it/international
http://www.unibo.it/Portale/Relazioni+Internazionali/opportunita-uscita/uscita-studio/Erasmus/default.htm
http://uniba.sk/
https://www.elte.hu/en/content/erasmus.c2c.5?m=38
http://www.sapientia.hu/en/eng_greeting
http://www.sapientia.hu/en/eng_greeting
http://www.rwth-aachen.de/go/id/pvd/?lidx=1
http://www.aaa.tu-dortmund.de/cms/en/International_Students/index.html
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/internationales/austauschprogramme
https://www.ku.de/en/international/
http://www.uni-erfurt.de/en/international/incoming/exchange-students/
http://www.sankt-georgen.de
http://upjp2.edu.pl/erasmus/erasmus
http://www.porto.ucp.pt/en
https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/
https://maynoothcollege.ie/news-events/2018/applications-now-open-for-erasmus
https://www.uni-muenster.de/FB2/
http://www.ukf.sk
http://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/
http://www.unios.hr/en/
https://www.uni-paderborn.de/en/studium/international-office/austauschstudierende-incoming
https://en.icp.fr/about-icp/an-open-institute-to-the-world/international-students/international-students-14942.kjsp
http://international.amu.edu.pl/
http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta
http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta
http://www.uniroma3.it/en/international/study-at-roma-tre/erasmus-in-students/
https://en.uniss.it/about-uniss/welcome-guides/guide-erasmus-students
http://www.en.unistra.fr/index.php?id=22169
http://www.ut.ee/en/prospective-students/exchange-students
http://www.umk.pl/en/
http://www.ict-toulouse.fr/fr/international.html
http://www.tftu.sk/
http://www.dwm.uksw.edu.pl/en/
http://international.univie.ac.at/en/incoming-students/
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Studentská mobilita v rámci programu Erasmus

Příjezdy:

● V letním semestru akademického roku 2020/2021 pokračoval ve svém pobytu
jeden student z Chorvatska: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Své
studijní pobyty zahájili studenti z Itálie: Università Roma Tre a Polska:
Uniwersytet Wrocławski.

● V zimním semestru akademického roku 2021/2022 byly realizovány tři studijní
pobyty z Itálie: Università Ca' Foscari Venezia a Slovenska: Prešovská univerzita
v Prešově. Dále byla zahájena jedna praktická stáž (Prešovská univerzita v
Prešově). Uskutečnil se orientační dvou týden společně s ETF UK.

Celkový počet příjezdů v rámci programu Erasmus v kalendářním roce 2021 činil 7.

Výjezdy

● V Německu na Univerzitě v Heidelbergu pokračoval pobyt zahájený v předchozím
kalendářním roce.

● V Irsku: na St Patrick’s College Maynooth pokračoval dvousemestrální pobyt a byl
zahájen další jednosemestrální.

● Uskutečnily se praktické stáže v Belgii: České centrum v Bruselu a v Německu:
Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

Celkový počet výjezdů v rámci programu Erasmus v kalendářním roce 2021 činil 5.

Zaměstnanecká mobilita v rámci programu Erasmus

● Dvě zaměstnanecké neakademické mobility do Německa: Philipps-Universität
Marburg a Polska: Vratislavská univerzita se uskutečnily v čistě virtuálním
prostředí.

● Jeden výjezd (akademická mobilita) na Slovensko: Univerzita Komenského
● Jeden příjezd ze Slovenska (neakademická mobilita): Prešovská univerzita v

Prešově

Fond mobility UK a Podpora internacionalizace

● Studijní pobyt studentky doktorského studia teologie v Oxfordu (Blackfriars),
který byl vybrán k financování a odložen z důvodů pandemie, byl již podruhé
odložen a bylo schváleno jeho financování na kalendářní rok 2022.

● V rámci Fondu mobility byl podpořen pobyt v Rakousku (Institut für
Kunstgeschichte a Akademie der bildenden Künste, Vídeň).

● V rámci Podpory internacionalizace byl podpořen badatelský pobyt v Německu:
Institut papeže Benedikta XVI. (Regensburg – Německo) a Francii: Institut
Catholique de Toulouse (Toulouse – Francie).

http://www.ict-toulouse.fr/fr/international.html
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Další zahraniční aktivity

● Studentka doktorského studijního programu Dějiny křesťanského umění
absolvovala tříměsíční pobyt na Universität Wien v rámci programu AKTION.

● Dvojice studentů postgraduálního studia (obor Církevní a obecné dějiny)
dokončila semestrální stáž na Filologické fakultě Lipské univerzity (obor
Sorabistika).

● Měsíční pobyt pedagoga KTF (doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.) podpořený
AIA/NAWA (Akademická informační agentura; Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej) v Polsku: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział
Polonistyki, Katedra Historii Języka i Dialektologii.

● V rámci Visegrad Scholarship Program se uskutečnil na KTF pobyt doc. Viktora
Kichery, Uzhhorod National University (hlavní spolupracovník za KTF UK doc.
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.).

● Ve dnech 15.–19. září 2021 proběhla jako součást mezinárodní spolupráce mezi
KTF UK a Technische Universität Dortmund studijní exkurze 16 studentů a dvou
profesorů z TU Dortmund na KTF UK (organizátor: ThLic. Petr Štica, Th.D.).
Tématem exkurze bylo: Religion in säkularisierter Gesellschaft (Náboženství
v sekularizované společnosti). Součástí programu byly přednášky, diskuze s
různými osobnostmi a exkurze.

Mezinárodní konference organizované nebo spoluorganizované KTF UK

● Mezinárodní doktorandská konference Autorita – Tradice – Originalita, která se
na podzim 2020 z důvodů pandemické situace nemohla uskutečnit, proběhla 25.
února 2021 v online prostředí. Čtyři z aktivních účastníků byli zahraniční (Itálie a
Německo).

● Konference Biblický jazyk v západoslovanských překladech – podoby a proměny
byla uspořádána dne 2. července 2021 katedrou biblických věd a starých jazyků.
Zahraniční účastníci: prof. drhab. Tomasz Lisowski (Zakład Lingwistyki
Antropologicznej, Instytut Filologii Polskiej, UAM Poznań); drhab. Jarosław
Malicki (Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej, UW Wrocław); dr
Artur Czesak (Katedra Teorii Komunikacji, Wydział Polonistyki / Katedra
Przekładoznawstwa, Wydział Filologiczny UJ Kraków); doc. Mgr. Ján Mačutek,
PhD. (Matematický ústav SAV Bratislava / Katedra matematiky FPV UKF Nitra);
Mgr. Helena Panczová, Ph.D. (Katedra biblických a historických vied TF TU
Trnava); Dr. Timo Meškank (Institut za sorabistiku, Lipšćanska uniwersita /
Universität Leipzig).

● KTF UK ve spolupráci s University of Cambridge, University of Nottingham,
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a Westfälische Wilhelms-Universität
Münster (WWU) spolupořádala konferenci: „New Trinitarian Ontologies Panel“
konference European Academy of Religion. Na konferenci, která se uskutečnila 31.
srpna 2021 v Münsteru, byla KTF reprezentována Petrem Mackem (příspěvek:
„Trinitarian Ontology as a Protection against Ideology and Idolatry: Contribution
of Ctirad V. Pospíšil to the Trinitarian Ontology of Persons in Society“) a
Eduardem Fiedlerem (příspěvek „Children of the Trinity: Trinitarian Ontology and
Metaphysics of Childhood“).

● Mezinárodní medievistická konference Kulturní dědictví spojené s královskými
ženami vrcholného středověku ve střední Evropě, pořádaná dne 19. října 2021
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Ústavem dějin křesťanského umění. Zahraniční účastníci: Dr. Zsombor Jékely,
Ph.D. (Iparművészeti Múzeum – Uměleckoprůmyslové muzeum, Budapešť); Dr.
hab. Romuald Kaczmarek (Uniwersytet Wrocławski – Univerzita ve Vratislavi);
Mgr. Peter Megyeši, Ph.D. (Slovenská akadémia vied, SAV) a Ágoston Takács.

● Konference Second Scholasticism – Analytical Metaphysics – Christian Apologetics
byla uspořádaná ve dnech 27.–29. října 2021 u příležitosti 90. narozenin prof.
Stanislava Sousedíka. Zahraniční účastníci: Jacob Schmutz (Université catholique
de Louvain); Ulrich Gottfried Leinsle (Universität Regensburg); Paul Richard
Blum (Loyola University Maryland); Walter Redmond (Huston-Tillotson College,
Austin v Texasu – online); Andreas Waldstein (University of Notre Dame,
Indiana); Philip-Neri Reese, O. P. (University of Notre Dame, Indiana); Gyula Klima
(Fordham University, New York); John W. Peck, S.J. (University of Notre Dame,
Indiana); Gregory Stacey (University of Leeds – online); Thomas M. Ward (Baylor
University, Texas – online); Michael Gorman (Catholic University of America,
Washington, DC), Tim Mosteller (California State University San Marcos); Robert
Fastiggi (Sacred Heart Major Seminary, Detroit).

● Ve dnech 10.–11. listopadu se uskutečnilo mezinárodní liturgické kolokvium
Liturgický život ve střední Evropě – La vita liturgica nell’Europa centrale.
Zahraniční účastníci: Łukasz Celiński (Akademia Teologiczna, Varšava); Edvárd
Kajtá (Pázmány), Péter Katolikus Egyetem (Budapešť), Andrej Krivda (Katolícka
univerzita, Košice); Neil Xavier O'Donoghue (St. Patrick’s Pontifical University,
Ireland).
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Teologické
obory

Historické a uměnověd
né obory Destinace

Erasmus+
Studentská mobilita 2020/21

Výjezd 3 1

Belgie (Brusel); Irsko
(Maynooth – 2x);
Německo (Heidelberg)

Příjezd 1 2

Itálie (Řím);
Chorvatsko (Osijek);
Polsko (Vratislav)

Studentská mobilita 2021/22

Výjezd 0 1
Německo (Drážďany)

Příjezd 2 2

Itálie (Benátky);
Slovensko (Prešov –
3x)

Učitelská mobilita 2021/22

Výjezd 0 1
Slovensko (Bratislava)

AKTION, MŠM/AIA/NAWA
Výjezd – počet vyučujících  1  0 Polsko
Výjezd – počet studentů 0 1 Rakousko
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Podpora internacionalizace na UK (POINT)

Výjezd – počet studentů 1 1

Německo: Řezno;
Francie: Toulouse

Příjezd – počet pedagogů  0  0  
Fond mobility UK    

Výjezd – počet studentů  1 Rakousko: Vídeň
Příjezd – počet pedagogů    
Program – různé   
Výjezdy – studenti 0 2 Německo (Lipsko)

Příjezdy – studenti 16 0 Německo (Dortmund)

Příjezdy – pedagogové 2 0 Německo (Dortmund)

Celkem výjezdů dle oborů 5 7
Celkem příjezdů dle oborů 21 4

Celkem výjezdů z KTF 12
Celkem příjezdů na KTF 25

Výjezdy neakademičtí pracovníci 2021 2
Německo (Marburg);
Polsko (Vratislav)

Příjezdy neakademičtí pracovníci 2021 3 Slovensko (Prešov)
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ROZVOJOVÁ ČINNOST FAKULTY

V roce 2021 byly čerpány finance z projektu Institucionální plán KTF UK 2021. Ten byl
v devíti dílčích aktivitách zaměřen na podporu informovanosti uchazečů o studium na
naší fakultě, zapojení studentů do praxe jejich oborů, seznamovací kurz, podporu
dvojjazyčného prostředí UK, restaurování historické části mobilního fondu nebo počátek
rozvoje e-learningu.

Projekt dále zajistil odborná školení pro několik zaměstnanců v rámci jejich pracovní
agendy. Jednalo se například o školení zaměstnanců knihovny, odborná školení pro
pracovníky studijního oddělení a vědeckého oddělení či pracovnice sekretariátu. Projekt
zároveň umožnil skupinovou výuku anglického jazyka nabízenou zaměstnancům přímo
na pracovišti.
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PUBLIC RELATIONS A FAKULTNÍ SPOLEČENSTVÍ

Propagační aktivity

Katolická teologická fakulta komunikuje se svým okolím na několika úrovních a několika
informačními kanály. Jedním z nich je fakultní časopis DOXA. V roce 2021 vyšlo jedno
číslo s tématem Tvář.

Pro potřeby fakulty vznikl nový jednotný vizuální styl, který je používán pro oficiální
propagační materiály. Autorem tohoto stylu je grafik Michal Puhač. Byly vytvořeny nové
propagační letáky, roll up, brožura pro propagaci kurzů CŽV a další.

Propagace studia a propagace samotné instituce probíhá průběžně celý akademický rok,
je však soustředěna především k oběma kolům přijímacího řízení a období podávání
přihlášek.

Vzhledem k tomu, že den otevřených dveří nemohl proběhnout prezenční formou, byl
uspořádán na našem webu ktf.cuni.cz online týden otevřených dveří. Zde bylo
prostřednictvím předtočených videí umožněno zájemcům seznámit se s obory, které
nabízíme, s konkrétní přednáškou a s dalšími relevantními informacemi. V době online
týdne i v následujících týdnech také probíhala soutěž o fakultní repasované hrnečky
spojená s vědomostním kvízem o fakultě.

Jakkoliv bylo kvůli epidemii zrušeno množství studijních veletrhů, i přes tyto
komplikace se nám podařilo zejména v druhé polovině roku se některých
zúčastnit:

8. 9. VědaFest (dříve Festival vědy) – VědaFest na venkovních stanovištích na Vítězném
náměstí a v přilehlé Technické ulici v Praze 6 nabízel návštěvníkům možnost poznat vědu
zábavným a hravým způsobem.

24. 9. Noc vědců – online noci vědců jsme se zúčastnili s videem doktorky Hamsíkové
Pojetí času v umění raného novověku.

3. 10. Den architektury – PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. se zúčastnil vycházkou po
Dejvicích s názvem Dejvice sakrální.

12. 10. Online stream konference o synodalitě. Na oficiální fakultní YouTube byla
streamována konference a stala se prozatím nejvíce sledovaným videem na našem
kanálu.

12.–15. 10. Gaudeamus Bratislava – UK se zúčastnila pouze jeden den. Prezentace
byly vysílány také online na web Gaudeamus.

1.–4. 11. Gaudeamus Brno – několikadenní festival, kde jsme za asistence našich studentů
představili vyučované obory.
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9.–10. 11. Online veletrh vysokých škol vysokeskoly.cz, kde studenti odpovídali na dotazy
uchazečů a mohli se podívat na naše propagační video s Jankem Rubešem.

16. 11. Přednáška Italský fašismus a katolická církev doc. PhDr. ThLic. Marka Šmída, Ph.D.
v rámci Juniorské univerzity UK

28. 11. Na Karlovku – jednodenní festival konaný na Právnické fakultě UK. Studenti zde
prezentovali studované obory. Prezentace byly zároveň vysílány na web nakarlovku.cz,
studenti souběžně odpovídali na dotazy v chatu.

Katolická teologická fakulta o svých akcích a fakultním životě komunikuje novodobými
médii. Mezi její vlastní informační kanály kromě webových stránek již tradičně patří
oficiální profil na sociální síti Facebook, Instagram, Twitter a Youtube.

Společné fakultní akce

28. 6. Te Deum v kostele sv. Vojtěcha s následující zahradní slavností
1. 10. Veni Sancte v chrámu Panny Marie před Týnem
24. 11. KTF se připojila k iniciativě Červená středa, která podporuje pronásledované
křesťany v různých částech světa.

Nezapomínáme
Dne 18. 12. zemřel prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ, emeritní děkan a pedagog naší
fakulty.
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KNIHOVNA

Důležitou součástí Katolické teologické fakulty UK je její knihovna. Ta spolu s dalšími
fakultními knihovnami UK vytváří společný katalog a sdílí záznamy svých čtenářů. Po
mnoha letech byl knihovní systém Aleph 500 nahrazen v září knihovním systémem Alma.
Katalogizace a evidence výpůjček probíhá pouze elektronicky.

Služby a vybavení

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 a kroužkové vazby.
K zajišťování těchto služeb slouží výpůjční hala. Ta je vybavena dvěma počítači, jednou
síťovou kopírkou/tiskárnou a A3 skenerem. Dalších 11 počítačů je pak umístěno ve
studovně, která nabízí 28 studijních míst. Malá, komunitní studovna poskytuje 11 míst,
je zde jeden počítač a v letošním roce zakoupený nový knižní skener, který umožňuje
snímání předlohy shora. V obou studovnách jsou elektrifikované stoly umožňující snadné
připojení pro notebook a signál wifi Eduroam. Otevírací doba knihovny je 32 hodin
v pracovním týdnu. O sobotách, kdy probíhá výuka kombinovaného studia, je otevřeno
od 9 do 17 hodin.

Během roku 2021 bylo realizováno 4 793 výpůjček, z toho bylo 2 230 nových a 2 563
prodloužení. Uskutečnilo se 77 meziknihovních výpůjček, z toho bylo 16 požadavků od
uživatelů naší knihovny a 61 požadavků z jiných knihoven. Mezinárodních
meziknihovních výpůjček bylo 31. Třikrát jsme také poskytli služby reprografické. V roce
2021 si vypůjčilo knihy 418 čtenářů, z nichž 300 bylo studentů a 52 zaměstnanců UK.

Knihovní dokumenty

K 31. 12. 2021 měla knihovna 220 555 knihovních dokumentů. 20 571 z nich se nachází
ve studovně, ostatní jsou umístěny v depozitářích.

umístění audio kniha závěrečné
práce

vázaný
ročník/
ročenka

číslo
seriálu

jiný druh
dokumentu

Studovna 0 20 450 0 121 0 0
Depozitář 140 107 711 1 754 47 070 43 197 112
Celkem 140 128 161 1 754 47 191 43 197 112
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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 2021 byly zakoupeny knihy a předplatné časopisů
v celkové hodnotě 606 606 Kč. Nákupy byly hrazeny především z běžného rozpočtu
fakulty, celouniverzitních projektů a z projektů vědeckých pracovníků a doktorandů
fakulty.

Katalogizace

Mezi dva základní režimy katalogizace, které je třeba již několik let zajišťovat, patří
průběžné zpracovávání nových přírůstků a retrospektivní katalogizace, tedy vytváření
záznamů těch dokumentů, které již jsou ve fondu knihovny, ovšem nejsou evidovány
v automatizovaném systému. V roce 2021 probíhala do 31. 8. katalogizace v systému
Aleph a od 1. 9. pak v systému Alma podle platných knihovnických standardů (formát
MARC21, katalogizační pravidla RDA). Katalogizátoři zpracovali 2960 jednotek, které se
staly součástí Centrálního katalogu UK.
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PERSONALIA

Fyzický a přepočtený počet akademických a vědeckých pracovníků a lektorů

Podle hodnosti
Počet fyzických osob
k 31. 12.  2021

Přepočtený
počet

Hodnost celkem
z toho
ženy za rok 2021

profesor 6 0 3,67
docent 13 3 10,45
odborný asistent 24 10 14,54
asistent 0 0 0
lektor 6 6 1,59
vědecký pracovník 8 2 3,07
Celkem 57 21 33,32

Podle pracoviště
Počet fyzických osob
k 31. 12. 2021

Přepočtený
počet

Počet plných
úvazků

Pracoviště Celkem
z toho
ženy za rok 2021 k 31. 12. 2021

Katedra biblických věd     
a starých jazyků 7 3 3,96 2
Katedra systematické     
teologie a filosofie 18 3 11,01 8
Katedra pastorálních
oborů     
a právních věd 4 0 1,32 0
Katedra církevních dějin     
a literární historie 10 4 6,35 4
Ústav dějin     
křesťanského umění 18 11 10,68 5
Celkem 57 21 33,32 19
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Dohoda o provedení práce na výuku

Pracoviště Počet k 31. 12. 2021
Katedra biblických věd a starých jazyků  3
Katedra systematické teologie a filosofie  8
Katedra pastorálních oborů a právních
věd  9
Katedra církevních dějin a literární
historie  8
Ústav dějin křesťanského umění  6
Celkem 34

Počet ostatních pracovníků k 31. 12. 2019

Funkce, pracoviště Fyzické osoby Přepočtený počet
Tajemnice 1 1,0
Kancelář děkana 2 1,8
Studijní oddělení 3 2,8
Vědecké oddělení 1 1,0
Zahraniční oddělení 1 1,0
Oddělení rozvoje a vnějších vztahů 2 1,9
Ekonomické oddělení 3 2,5
Technické oddělení 2 1,25
Knihovna 8 5,8
Ústav dějin křesťanského umění 2 1,65
Celkem 25 20,70
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Mzdy

Tarifní měsíční mzda akademických a vědeckých pracovníků
Zařazení Kč
AP4 – profesor 33 400
AP3 – docent 30 400
AP2 – odborný asistent 29 500
AP1 – asistent 27 500
VP2 – vědecký pracovník (senior) 27 500
VP1 – vědecký pracovník (junior) 24 900
L2 – lektor (včetně vědecké činnosti) 29 500
L1 – lektor 27 500

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců k 31. 12. 2019
Zařazení Kč
AP4 – profesor 50 430
AP3 – docent 35 826
AP2 – odborný asistent 31 540
AP1 – asistent 0
L – lektor (včetně vědecké činnosti) 29 230

VP – vědecký pracovník 28 130
ostatní pracovníci 34 446


