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I. ÚVOD 

 

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

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

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

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

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

I v roce 2008 se pokračovalo v realizaci Dlouhodobého záměru KTF UK, který byl 

zpracován na základě analýzy SWOT-formulářů (2005, 2006). Na celofakultním výjezdním 

setkání našich zaměstnanců konaném v Centru Mariapoli ve Vinoři ve dnech 17. a 18. září 

2008 byla vyhodnocena jeho realizace v akademickém roce 2007/2008. O plné obnově 

vědeckého života na naší fakultě po kritickém období na přelomu tisiciletí svědčí  i udělení 

akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Katolická teologie a 

přihlášení prvního habilitanda do řízení. 

Rok 2008 se nesl ve znamení oslav mnoha výročí. Ve dnech 21.března až 5. dubna 

2008, u příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy, spolupořádala Katolická 

teologická fakulta UK v Praze mezinárodní konferenci s názvem „Praha a velká kulturní 

centra Evropy v době lucemburské (1310-1437)“. Konference se uskutečnila pod patronátem 

Jeho Magnificence prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., rektora Univerzity Karlovy v Praze, 

Jeho Eminence Miloslava kardinála Vlka, prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera, děkana 

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., 

děkana Filosofické fakulty UK. Konference se stala významným setkáním 38 předních 

českých a zahraničních historiků umění zabývajících se uměním lucemburské doby.  

U příležitosti 80. narozenin děkana KTF prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera uspořádala 

fakulta dne 19. května 2008 symposium s názvem „Co jsou dějiny?“, ve kterém bylo 

představeno téma historie z různých pohledů (Z. Beneš - Co jsou dějiny? Pohled historie, M. 

Zlatohlávek - Co jsou dějiny? Pohled kunsthistorie, S. Sousedík - Co jsou dějiny? Pohled 

filozofie a C. V. Pospíšil - Teologický pohled na tajemství dějin). Po přednáškách zaznělo 

blahopřání jubilantovi, vystoupení rektora UK a předání sborníku „Všechno je milost: Sborník 

k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera“ vydaném v edici Opera Facultatis theologiae 

catholicae Universitatis Carolinae Pragensis: Theologica et Philosophica.  

Ve dnech 18. až 20. září 2008 uspořádali pracovníci  Ústavu dějin křesťanského umění 

KTF UK v Praze mezinárodní sympozium v Kutné Hoře pod názvem „Opatství cisterciáků 



v Sedlci kolem roku 1300 a 1700“. Konference se konala u příležitosti dokončení obnovy 

klášterního kostela bývalého cisterciáckého opatství v Sedlci, které je nejstarším řádovým 

založením v českých zemích.  

U  příležitosti 1100. výročí narození sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona České 

země, se ve dnech 5. a 6. listopadu uskutečnilo symposium pod názvem „Svatý Václav a jeho 

kult". V návaznosti na tuto konferenci byla uspořádána Arcibiskupstvím pražským, Národní 

galerií v Praze a pracovníky Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze výstava 

„Svatý Václav – ochránce České země“, která seznámila návštěvníky prostřednictvím 50 

významných uměleckých děl s vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu českému světci. 

Výstava proběhla v prostorách Kláštera sv. Anežky České, Národní galerie v Praze, od 19. 

prosince 2008 do 8. března 2009. 

Děkan Katolické teologické fakulty uděluje od roku 2005 pamětní medaili arcibiskupa 

Arnošta z Pardubic osobám, které se zvláště významným způsobem zasloužily o rozvoj 

fakulty, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod. Dne 12. února 2008 převzal 

tuto medaili z rukou Prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera u příležitosti svého životního jubilea i 

dlouholetý pracovník fakulty PhDr. Karel Šprunk. 

Dne 28. října 2008 udělil  Václav Klaus, prezident České republiky, děkanovi KTF 

prof. PhDr. Ludvíku Armbrusterovi Medaili Za zásluhy I. stupně o stát v oblasti výchovy a 

školství se zdůvodněním: „Profesor Ludvík Armbruster je významný vědec a pedagog, který 

se výrazně zasloužil o znovuobnovení a rozvoj vysokoškolského studia teologie u nás. Krátce 

po svém vstupu do jezuitského řádu byl roku 1950 zatčen a poté vyhoštěn z republiky jako 

nežádoucí osoba. Po studiích v západní Evropě působil dlouhá desetiletí jako profesor 

filosofie na jezuitské universitě v Tokiu. Po roce 1989 se aktivně zapojil do obnovy řeholní 

provincie v České republice. Řadu let stojí v čele Katolické teologické fakulty UK. Letos se 

dožil 80 let.“ 

Publikace doc. PhDr. Mireiy Ryškové, Th.D. „Doba Ježíše Nazaretského“ byla 

oceněna Cenou rektora za vědeckou  publikaci vydanou v roce 2008. 

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

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

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

amerických  3. Letní školu teologie (Summer School of Theology).  

Tradice studentských plesů na Katolické teologické fakultě pokračovala díky 

neutuchající aktivitě studentů i v roce 2008. Třetí studentský ples byl uspořádán dne 29. 



dubna 2008 v sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci a nesl se ve stylu plesů na 

vídeňském dvoře Marie Terezie. 

II. SPRÁVA, ORGANIZACE A VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY 

 

1. VELKÝ KANCLÉŘ 

Velkým kancléřem KTF byl v r. 2008 v souladu s kanonickými předpisy a se Statutem KTF 

kard. Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. 

 

 

2. SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY A TAJEMNÍK 

a) Akademický senát 

Akademický senát KTF působil od 27. října 2007 do 15. prosince 2008 v tomto složení: 

a) z řad akademických pracovníků:  

1. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.  

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

3. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D. 

4. doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 

5. Dr.theol. Bogdan Pelc (místopředseda senátu) 

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

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

8. Mgr. David Svoboda 

b) z řad studentů: 

1. Jitka Drábková 

2. Mgr. Daniel Feranc (místopředseda senátu) 

3. Mgr. Pavel Jäger 

4. Kateřina Trmačová. 

 

Ve dnech 20. až 22. listopadu 2008 se uskutečnily volby do obou komor Akademického 

senátu fakulty. Voleb se z 896 oprávněných voličů účastnilo celkem 355, tj. 39,6%; všechny 

hlasy byly platné s výjimkou dvou studentských, 19 voličů se zdrželo hlasování (1 z řad 

akademických pracovníků a 18 z řad studentů).  

Akademický senát KTF působí od 16. prosince 2008 v tomto složení 

a) z řad akademických pracovníků: 



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

2. ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

3. ThLic. Jan Kotas, S.L.L. 

4. doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 

5. Tomáš B. Mohelník, Th.D. 

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

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

8. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 
b) z řad studentů: 

1. PhDr. Radim Cigánek 

2. Mgr. Daniel Feranc (místopředseda senátu) 

3. Ing. Josef Mudra 

4. Hana Puková. 

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

internetových stránkách. 

 

b) Děkan a proděkani 

Děkanem fakulty byl v roce 2008 prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ. Prof. Armbruster byl 

zvolen děkanem dne 3. ledna 2006 na čtyřleté funkční období, tj. do roku 2010.  

 

Proděkany Katolické teologické fakulty v roce 2009 byli: 

Dr. Vojtěch Eliáš – proděkan pro rozvoj (od 9. dubna 2008); 

doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. – proděkan pro rozvoj (do 9. dubna 2008), člen 

kolegia děkana; 

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

zahraniční vztahy; 

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

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

 



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

Opatřením děkana č. 3/2008 ze dne 9. dubna 2008 a  Opatřením děkana č. 6/2008 ze dne 26. 

září 2008 o Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK.  

 

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

pravidelně scházeli k poradám.  

 

c) Vědecká rada 

Vědecká rada KTF působila v r. 2008 v tomto složení:  

1. Prof. PhDr. Ludvík Armbruster – předseda 

2. Prof. Pavel Ambros, Th.D. 

3. Mons. ThLic. Dominik Duka 

4. Josef Hřebík, Th.D. 

5. Doc. Petr Chalupa, Th.D. 

6. Doc. ThDr. Jiří Kašný, Th.D. 

7. Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. 

8. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 

9. Mons. František Radkovský 

10. Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann 

11. Prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan 

12. Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

13. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 

14. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 

 

d) Disciplinární komise 

V roce 2008 pracovala Disciplinární komise KTF v tomto složení: 

• členové  

a) z řad akademických pracovníků: 

Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (předseda Disciplinární komise KTF do 22. června 

2008)  

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D. (předsedkyně Disciplinární komise KTF od 23. 

června 2008) 

b) z řad studentů: 



Mgr. Pavel Jäger – od 5. prosince 2008 

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. – od 1. října 2008 akademickým 

pracovníkem 

ThLic. Lukáš Nosek – od 5. prosince 2008 

ThLic. Petr Štica, Th.D.  – od 1. října 2008 akademickým pracovníkem 

Hana Puková – od 7. března 2008 

• náhradníci 

a) z řad akademických pracovníků: 

Eva Pavlíková, Ph.D. 

PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.  

b) z řad studentů: 

Mgr. Jaroslav Havrlant  

MUDr. Jiří Korda – do 11. ledna 2008 

ThLic. Dipl.-Theol. Josef Pavol – od 7. března 2008. 

 

Disciplinární komise KTF řešila v roce 2008 jeden přestupek. Mgr. Petr Burda, student 4. 

ročníku doktorského studijního programu oboru Katolická teologie, měl od Katolické 

teologické fakulty UK v Praze zapůjčen Notebook Acer. Během zahraniční studijní cesty 

došlo z nedbalosti Petra Burdy ke krádeži notebooku. Disciplinární komise KTF navrhla 

pozastavení disciplinárního řízení s Mgr. Petrem Burdou a uhrazení odcizeného notebooku. 

 

e) Tajemník 

Tajemníkem fakulty byl do 31. července 2008 Mgr. Petr Šimůnek, k 1. srpnu 2009 byla 

tajemnicí fakulty jmenována Mgr. Jana Benešová. Působnost tajemníka je upravena 

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

UK ze dne 7. února 2007. 

 

3. ORGANIZACE FAKULTY 

a) Katedry 

V rámci KTF UK existovalo v roce 2008 těchto šest kateder: Katedra biblických věd 

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

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

Ústav dějin křesťanského umění.  

Personální obsazení kateder a změny v něm v průběhu r. 2008 viz Příloha č. 1. 



 

b) Účelová zařízení 

Děkanát jakožto výkonný aparát fakulty ve spolupráci s rektorátem univerzity zabezpečoval 

v r. 2008 administrativní, organizační, koordinační, evidenční a kontrolní činnost orgánů 

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

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

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

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

oddělení a knihovna. 

Při Katedře teologické etiky a spirituální teologie působí dvě účelová zařízení 

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

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

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

 Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví vede prof. PhDr. Jiří Kuthan, 

DrSc. 

 

4. VNITŘNÍ PŘEDPISY 

V roce 2008 byly na Katolické teologické fakultě UK v Praze v platnosti tyto předpisy: Statut 

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

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

organizaci studia na KTF (od 23. května 2008), Pravidla pro přiznání stipendií na KTF, 

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

Všechny výše uvedené předpisy byly Akademickým senátem Univerzity Karlovy a 

Kongregací pro katolickou výchovu schváleny, případně novelizovány, v průběhu let 2003 a 

2004 s výjimkou Statutu KTF, který byl podruhé novelizován a vstoupil v platnost dne 26. 

ledna 2007, Pravidel pro přiznání stipendií na KTF schválených dne 30. listopadu 2007 a  

Pravidel pro organizaci studia na KTF schválených dne 23. května 2008. Do té doby 

upravovaly studijní záležitosti Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze, Opatření 

rektora č. 19a/2006, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na KTF a 

příslušná opatření děkana. 

 

 

III. STUDIUM 

 



1. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY 

V akademických letech 2007/2008 a 2008/2009 uskutečňovala KTF tyto akreditované studijní 

programy: 

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

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

května 2013) 

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

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

do 21. května 2013) 

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

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

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

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

(akreditace udělena do 1. března 2014) 

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

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

(akreditace udělena do 1. března 2014) 

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

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

července 2016) se specializacemi 

a) biblické vědy 

b) fundamentální teologie 

c) dogmatická teologie 

d) teologická etika 

e) spirituální teologie 

f) pastorální teologie 

g) liturgika 

h) kanonické právo 

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

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

října 2009) se specializacemi 

a) církevní a obecné dějiny starověku 

b) církevní a obecné dějiny středověku 



c) církevní a obecné dějiny raného novověku 

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

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

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

roky (akreditace udělena do 1. prosince 2009) se specializacemi 

a) křesťanské umění středověku  

b) křesťanské umění novověku 

c) umění 19. a 20. století  

d) ikonografie křesťanského umění. 

 

Vzhledem ke vzrůstajícím nárokům na jazykovou vybavenost studentů a absolventů 

vysokých škol Katolická teologická fakulta otevřela programy Celoživotního vzdělávání 

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

pro studenty KTF UK. 

 Již od akademického roku 2004/2005 uskutečňuje KTF UK programy 

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

formace“.  

Program „Etika konfliktních situací“ je koncipován jako doplňující studium 

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

konfliktní situace. Program je určen uchazečům s ukončeným vysokoškolským nebo 

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

ČR navštěvují i pracovníci Vězeňské služby ČR. 

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

absolventům studijního oboru Katolická teologie, kteří přijali jáhenské resp. kněžské svěcení. 

První kurz je plánován jako jednoroční vzdělávací cyklus pro získání dalších odborností pro 

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

dalších odborností s prvky supervize dosavadní pastorační praxe. Program navazuje na 

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

působení účastníků. 

V akademickém roce 2006/2007 byl otevřen dvouletý kurz Celoživotního vzdělávání 

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

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

školního věku, mládež a dospělé. 



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

jazyka pro postgraduální studenty katolických teologických fakult v Praze a Českých 

Budějovicích“, který připravil A.-P. Rethmann. Výuka proběhla od 18. do 29. srpna 2008 na 

bývalé faře v Pěkné u Volar na Šumavě.  

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

fakulta v roce 2008 3. ročník Letní školy teologie (Summer School of Theology), jež byla 

začleněna mezi kurzy Celoživotního vzdělávání. Během měsíční výuky absolvovalo 8 

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

Česká literatura a film. Letní školu připravil PhDr. L. Ovečka, Th.D. 

Pro akademický rok 2007/2008 bylo na Katolické teologické fakultě vyhlášeno sedm 

kurzů Univerzity třetího věku, v akademickém roce 2008/2009 bylo vyhlášeno kurzů šest. V 

akademickém roce 2007/2008 probíhaly „Základy katolického náboženství IIa, IIb, IIc“, 

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

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

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

akademickém roce 2008/2009 byl otevřen kurz „Základy katolického náboženství“, 

„Teologická témata ve filmovém umění“, „Konference pro seniory – Život z víry II“ a 

„Konference pro seniory – Církevní dějiny II“ a „Základy východní byzantské liturgie II“. 

Programy kurzů jsou koncipovány jako doplnění základních znalostí o křesťanství a jsou 

určeny pro širokou veřejnost, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené 

studium. Celkem navštěvovalo kurzy Univerzity třetího věku v akademickém roce 2007/2008 

279 posluchačů, v roce 2008/2009 197 posluchačů (Počty posluchačů Univerzity třetího věku 

viz Příloha č. 2, tabulka XV.). 

 

2. STUDIJNÍ AGENDA 

V akademickém roce 2007/2008 probíhalo studium v souladu se studijními plány, které jsou 

uvedeny v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním 

roce 2007/2008, v akademickém roce 2008/2009 v souladu se studijními plány uvedenými 

v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 

2008/2009. 

Všechny studijní povinnosti jsou vyjádřeny pomocí kreditů. Zápisy předmětů, 

evidence studijních výsledků i rozvrhy jsou realizovány elektronickou cestou ve Studentském 

informačním systému (SIS). 

 



3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Přijímací řízení pro akademický rok 2007/2008 představila Výroční zpráva o činnosti 

Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2007.  

Přijímací řízení pro akademický rok 2008/2009 proběhlo v jedné, resp. ve dvou etapách. 

Řádné přijímací řízení konané v červnu 2008 a další přijímací řízení konané v září proběhlo u 

těchto programů:  

• bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky;  

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

• magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie;  

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

obor Dějiny křesťanského umění. 

 

Přijímací řízení konané pouze v řádných červnových termínech proběhlo u následujících 

programů: 

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

křesťanského umění; 

• doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie;  

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

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

křesťanského umění. 

 

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 

2008/2009, jež je přístupná na adrese http://www.ktf.cuni.cz/KTF-108.html. 

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

 

 

IV. ROZVOJ, VĚDA A VÝZKUM 

 
Na Katolické teologické fakultě UK se v roce 2008 řešilo celkem dvacet rozvojových 

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

činností.  

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



• Vytvoření  podmínek  umožňujících  akademickým  pracovníkům  ucházet  se úspěšně 

o jmenování docentem, řešitel P. Kubín, realizace r. 2008; 

• Univerzita třetího věku na KTF UK, spoluřešitelé V. Eliáš a M. Matějek, začátek 

realizace r. 2004; 

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

realizace r. 2005; 

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

spoluřešitel V. Eliáš, začátek realizace r. 2007. 

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

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

Kuthan, začátek realizace r. 2005; 

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

spoluřešitel S. Sousedík, začátek realizace r. 2005. 

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

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

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

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

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

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

Granty financované Grantovou agenturou Akademie věd: 

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

aristotelismu, řešitel P. Sousedík, spoluřešitelé: S. Sousedík, K. Šprunk, L. Novák, D. 

Svoboda, D. Heider, D. Novotný, D. Peroutka, začátek realizace projektu r. 2008. 

Granty financované Grantovou agenturou České republiky: 

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

Novotný, začátek realizace projektu 2008. 

Granty financované Grantovou agenturou Univerzity Karlovy: 

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

projektu r. 2006; 

• Výzkum situace národnostních menšin z hlediska zřizování a provozování veřejných 

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

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

Lomičková, začátek realizace projektu 2007; 



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

2007; 

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

Zippeho, řešitel J. Lorman, spoluřešitel P. Novitzký, spoluřešitel P. Štica, začátek 

realizace projektu 2007; 

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

společnosti a teologie 20. století, řešitel J. Rückl, spoluřešitel P. Štica, začátek 

realizace projektu 2007; 

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

Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem Mikuláše Puchníka, řešitel D. 

Budský, začátek realizace projektu 2008; 

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

výzkum o možných elementech kolaborace Církve s komunistickým režimem na 

Slovensku), řešitel J. Pavol, začátek realizace projektu 2008. 

Projekty realizované Centrem pro studium migrace na KTF UK 

• Forschungsprojekt zur religiösen und sozialen Situation von ukrainischen Migranten 

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

2006. 

Projekty realizované Katedrou teologické etiky a spirituální teologie 

•  Katolická církev v době komunismu, řešitel A.-P. Rethmann, spoluřešitelé G. Buss, J. 

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

 

Zapojení pedagogů v projektech, které nejsou zajišťovány KTF 

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

studií AV ČR (Kabinet klasických studií při Filozofickém ústavu AV ČR) a UK v 

Praze, zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; 

• P. Čemus, Z. Beneš – vědecko-výzkumný záměr FF UK, projekt Bohemia Jesuitica; 

• P. Čemus – spoluřešitelka projektu Jesuiten zentraleuropäischer Provenienz in 

Portugiesisch- und Spanisch-Amerika (17./18.Jahrhundert), Johannes-Gutenberg-

Universität Mainz, Katholisch-Theologische Fakultät, projekt v rámci Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG), řešitel J. Meier; 



• J. Kafka – spoluřešitel projektu Martyrologium katolické církve v Čechách a na 

Moravě, sběr podkladů pro medailony martyrů ve východních Čechách, nositel Česká 

křesťanská akademie;  

• J. Kafka –  spoluřešitel projektu Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety, nositelé: Státní 

oblastní archiv v Litoměřicích,  Státní oblastní archiv v Plzni, Zemský archiv v Opavě; 

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

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

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

Sermones in Cantica canticorum (86 kázání, charakteristika zapojení: překlad díla), 

UK ETF; interní projekt Slovník středověké latiny v českých zemích (Latinitatis medii 

aevi lexicon Bohemorum), AV ČR, Kabinet pro klasická studia FLÚ, odd. středověké 

lexikografie; 

• R. Martinek – zapojení do odborného hodnocení a systematického vědeckého 

zpracování základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým 

vykonává právo hospodaření NPÚ, Paramenta státního zámku Konopiště; 

• J. Med – zapojení do projektu s názvem Dějiny české literatury 1945-1989, Ústav pro 

českou literaturu AV ČR; 

• I. Minář – řešitel projektu Plošný průzkum venkovského stavitelství v ČR se 

zaměřením na terénní průzkum v okrese Jihlava, nositel Národní památkový ústav, 

Ústřední pracoviště; 

• A. Mudra – zapojení do projektu s názvem Gotika na Chebsku, Galerie výtvarného 

umění Cheb; 

• A. Opatrný –  pilotní projekt Nemocniční kaplan, spoluřešitel V. Ventura, financováno 

Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a Hl. m. Prahy, nositel UK ETF; 

• C. V. Pospíšil – spoluřešitel  grantu Filosofická teologie, příprava řešení, publikace tří 

překladů dokumentů Mezinárodní teologické komise, řešitel J. Vogel (HTF UK) 

GAČR; 

• M. Rakušanová – řešitelka projektu Výstava Bytosti odnikud. Metamorfózy 

akademické malby v 1. pol. 20. stol., 21.10.-1.2.2009, Galerie hl. města Prahy; 

• M. Rakušanová – spoluřešitelka projektu Výstava Sváry zření. Fasety modernity 

v českém umění let 1890-1918, 3.12.-28.2.2009, Galerie výtvarného umění v Ostravě; 



• M. Rakušanová – spoluřešitelka projektu Vzplanutí. Expresionistické tendence ve 

střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, 17.1.-23.3.2008, Muzeum 

umění Olomouc; 

• M. Sládek – spoluřešitel, text barokního kázání pro veřejnou prezentaci, uvedení 

literárního pořadu, scénáristická spolupráce při přípravách nepomucenských slavností 

v Praze, nositel Tovaryšstvo Ježíšovo; 

• P. Sousedík –  spoluřešitel grantu Logická analýza - teorie a aplikace, řešitel V. 

Svoboda, FÚ AVČR, GA ČR; 

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

metafyziky. Vliv Suárezových Metafyzických Disputací na racionalistické myslitele 

do Kanta, GA AV; 

• J. Šimandl – spoluřešitel projektu Kapitoly z české gramatiky, Ústav pro jazyk český 

AV ČR, GA ČR; 

• V. Ventura –  práce na projektu Gnadelehre v Centru pro práci s patristickými, 

středověkými a renesančními texty, CMTF UP; 

• M. Zlatohlávek – spoluřešitel grantu Anton Kern - Dílo a život, řešitel P. Preiss, 

GAČR. 

 

Konference a přednášková činnost 

Katolická teologická fakulta i v roce 2008 pořádala nebo spolupořádala konference a 

organizovala přednášky českých odborníků. Pedagogové KTF se zúčastnili mnoha konferencí 

a přednesli přednášky a přednáškové řady na různá témata.  

• D. Bouma – přednáška Ateismus z hlediska fundamentální teologie v rámci 

Konference o ateismu (Teologický institut Královéhradeckého biskupství, PedF 

UHK), Hradec Králové, 11.3.2008; 

• V. Eliáš – série přednášek na témata: Sociální učení Církve - uvedení do problematiky 

v rámci Teologické univerzity třetího věku v regionech, Nové Hrady, 16.5.2008; Ježíš 

Kristus - Pán a Spasitel, Svatá Hora u Příbrami, 8.9.-10.9.2008; přednášky: Češi a 

Vietnamci - nebezpečí nebo šance ve spolupráci s Evropským hnutím v České 

republice a Česko-vietnamskou společností, Praha, 24.11.2008; Rozhodovat se jako 

křesťan, Slaný, 5.5.2008, 12.5.2008, 19.5.2008, 26.5.2008, 2.6.2008, 9.6.2008; 

Adiktologie pro zpovědní praxi - otázka závislostí a svátosti smíření v rámci 



Kněžského dne olomoucké arcidiecéze, Fryšták, 20.11.2008; Adventní rekolekce pro 

pedagogy AG, Praha, 17.12.2008; 

• V. Eliáš se spolupracovníky – pro nevidomé klienty uspořádání novátorské konference 

Vědecká knihovna pro nevidomé, Praha, 23.4.2008; 

• M. Horyna – přednáška na téma  Pojem ceny stáří a teorie památkové péče vídeňské 

školy na konferenci 28. Plzeňské symposium: Vetché stáří či zralý věk moudrosti, 

Plzeň, 28.2.-1.3.2008; 

• A. Hrdina – přednáška na téma Církevní majetek: Vlastnictví veřejné nebo soukromé? 

v rámci přednáškové série Narovnání vztahu mezi státem a církví: aktuální reflexe 

(KTF UK, CEVRO-Institut, Konrad-Adenauer-Stiftung), Praha, 31.1.2008; přednáška 

na téma Právní vývoj k obligatorní civilní formě sňatku (v rámci přednáškové série 

Manželství, rodina a stát ve 21. století, Praha, 26.6.2008 a v Moravsko-slezské 

křesťanské akademii, Brno, listopad 2008); přednáška na téma Manželské právo 

kanonické v rámci přednáškového cyklu Příprava na přijetí svátosti manželství 

v Akademické farnosti Praha, Praha, 21.5.2008; 

• J. Hřebík – přednáška na téma Sémantické pole duše ve Starém zákoně a hlubinně 

psychologický výklad starozákonních textů v rámci přednáškové série Kontinuální 

vzdělání kněží v českobudějovické diecézi, České Budějovice, 10.6.2008; 

• P. V. Kohut – přednáška na téma Přijali jsme ducha synovství, v němž voláme: Abba, 

Otče (Řím 8:15) v rámci konference  Apoštol Pavel: Vím, komu jsem uvěřil (2 Tim 

1:12), Brno, 8.11.2008; přednáška na téma Teologická četba lidského těla při Setkání 

vysokoškolských studentů, Hradec Králové, 27.2.2008;  

• J. Kotas – přednášky Fenomén liturgie, Kostel - svatyně, muzeum nebo hřiště a 

Význam jednotlivých prvků mešní liturgie v rámci přednáškové řady Seminář o 

liturgii, Pastorační centrum sv. Tomáše, Dobříš, 15.1., 5.2. a 19.2.2008; přednáška 

Liturgie a náš život v rámci cyklu Host měsíce, Pastorační centrum sv. Václava, 

Praha-Smíchov, 5.11.2008; přednáška Direktář o lidové zbožnosti přednesená na 

Kněžských dnech Arcidiecéze pražské, Pastorační centrum sv. Vojtěcha, Praha, 

13.11.2008; přednáška Neuralgické body mešní liturgie na Vikariátní konferenci III. 

pražského vikariátu, Praha, 18.12.2008; vedení dvousemestrálního teoreticko-

praktického kurzu pro seminaristy na téma Liturgická formace, Arcibiskupský seminář 

Praha; 



• J. Kuthan – přednášky: Praga sacra - k vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. ke 

stěžejnímu mottu Duchovní, umělecký a státnický odkaz Karla IV. (Slavnostní setkání 

zakládajících fakult Univerzity Karlovy), Praha, 8.4.2008; Přemysl Otakar II. jako 

fundátor a budovatel v rámci symposia „Přemysl Otakar II. a jeho doba, Znojmo, 

27.8.-28.8.2008; moderování oddílu Sbírka středověkého umění v rámci symposia 

k 55. výročí Alšovy jihočeské galerie, Hluboká nad Vltavou, 8.10.-9.10.2008; 

přednáška na téma Královna Eliška Rejčka a její kostely v rámci konference se 

zahraniční účastí „Chrám sv. Ducha  a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-

2008. Historická tradice v dějinách města. Od chrámu ke katedrále.“ (Univerzita 

v Hradci Králové, FF UK, občanské sdružení Katedrála 2008), Hradec Králové, 

15.10.-16.10.2008; přednáška na téma Příběh Karla IV. v rámci konference Karlštejn a 

jeho význam v dějinách a kultuře, Praha, 17.12.2008; 

• K. Lachmanová – přednáškový cyklus šesti přednášek na téma Křesťansky žít (farnost 

Praha Vršovice), Praha, 26.2.-1.4.2008; ostatní přednášky: Síla křesťanské naděje 

v rámci konference pro zdravotníky, Praha (nemocnice Pod Petřínem), 31.5.2008; 

Psychologické a duchovní narušení osobnosti v rámci semináře pro vězeňské kaplany, 

Praha (školící středisko Praha-Pankrác), 11.11.2008; Duchovní rozměr života seniorů 

v rámci celostátního symposia animátorů seniorů, Hradec Králové (Adalbertinum 

Hradec Králové), 21.11.2008; 

• M. Matějek – přednáška na téma Spiritualita a pedagogika sv. Josefa Kalasanského 

v rámci kolokvia Slánské rozhovory 2008  (KTF UK, město Slané), Slaný, 7.10.2008; 

přednáška na téma Petr Damiani - učení o duchovním životě v rámci konference 

přednáškové série (Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními 

texty při CMTF UP), Praha, 7.11.2008; 

• J. Med – přednáška na téma Čeští katoličtí intelektuálové a druhá republika v rámci 

konference Opus Bonum Mezi kulturou a politikou, Praha, 18.10.2008; přednáška na 

téma Básník František Daniel Merth v rámci konference Literatura určená k likvidaci 

IV, Brno, 11.11.-12.11.2008;  

• A. Mudra – přednáška na téma Umělecko-historický význam sochy Matky Boží v trní 

z Tuřan, Brno, 15.10.2008;   

• A. Opatrný – přednáška na téma Katechumenát v současnosti v naší zemi v rámci III. 

vědecké katechetické konference, Svatý Hostýn, 15.9.-17.9.2008;  v rámci programu 

Zdravotnické vzdělávací programy realizovaného při Fakultní nemocnici, Praha 5-



Motol, přednášková činnost a workshop v pěti seminářích na témata Důstojné stonání, 

důstojný život s handicapem, důstojné umírání. Smysl poskytování spirituální péče ve 

zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR; 

•  M. Ottová, A. Mudra – přednáška na téma Středověké vybavení kláštera cisterciáků 

v Sedlci v rámci Opatství cisterciáků v Sedlci kolem roku 1300 a 1700. Historie, 

architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu. 

(ÚDKU KTF, ÚDU FFUK, CMS AV ČR, Národní památkový ústav, ÚOP středních 

Čech a Kutné Hory), Kutná Hora, 18.9.-20.9.2008; 

• M. Ottová – přednáška na téma Helena Zápalková, Kristus v hrobě z Litovle v rámci 

konference Mezinárodní konference Historická Olomouc XVII, Úsvit renesance na 

Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479-1516) v širších 

souvislostech, Olomouc, 8.10.-10.10.2008; přednáška na téma Crucifixus est! - 

Meditace o kříži v rámci přednášek pro veřejnost k probíhající výstavě (Muzeum 

umění Olomouc), Olomouc, 19.9.2008; 

• T. Petráček – přednášky: Věřící, ateisté a fideisté v době (anti-)modernistické krize 

v rámci Konference o ateismu (Teologický institut Královéhradeckého biskupství, 

PedF UHK), Hradec Králové, 10.3.-12.3.2008; Mír, církev a spása: teologické 

předpoklady vestfálského míru v rámci konference k 360. výročí uzavření 

vestfálského míru Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru (Biskupství 

královéhradecké, UČD FF UK, KNVCHP PdF UHK), Hradec Králové, 13.10.-

14.10.2008; přednáška na téma Hradečtí biskupové a jejich katedrála v biskupských 

relacích 1675-1923 v rámci vědecké konference Chrám sv. Ducha  a královna Eliška 

Rejčka v Hradci Králové 1308-2008 (Historická tradice v dějinách města. Od chrámu 

ke katedrále), Hradec Králové (FF UHK), 15.10.-16.10.2008; 

• C. V. Pospíšil – přednášky Ateismus jako téma dogmatické teologie v rámci symposia 

Konference o ateismu (Teologický institut Královéhradeckého biskupství, PedF 

UHK), Hradec Králové, 12.3.2008; Imanentní a ekonomická Trojice v rámci řádného 

zasedání České sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii (ACB seminář), 

Praha, 8.5.2008; 

• M. Rakušanová – přednáška Rozrůzněná modernost středoevropského expresionismu 

(Muzeum umění Olomouc), Olomouc, 7.3.2008; Expresionismus a jeho předpoklady 

v rámci Celoživotního vzdělávání, Praha, 27.11.2008;  



• J. Royt – přednášky Malířství za vlády Karla IV. (1. LF UK), Praha, duben 2008;  

Mistr Královéhradeckého oltáře, Příbuzenstvo Kristovo v rámci vědeckého symposia 

Chrám Sv. Ducha a královna Alžběta Rejčka 1308-2008 (UHK, Biskupství KH), 

Hradec Králové, 15.11.-16.11.2008; 

• M. Ryšková – přednášková série Přednášky z NZ (úvod a teologie apoštola Pavla) 

(ETF UK); přednášky: Bible - kniha, s kterou žijeme (Nové metody práce s biblickým 

textem), Praha, 15.5.2008; Vznik Nového zákona I, II (farnost Říčany), Říčany, 17.4. 

a 16.5.2008; Bibliodrama na vikariátní konferenci Praha-východ Hradešín, Praha, 

20.11.2008; Život apoštola Pavla v rámci Večera apoštola Pavla (Centrum biblických 

studií při AV ČR a ETF UK), Praha, 2.12.2008; Biblické základy křesťanského 

manželství v rámci cyklu přednášek o manželství, Praha, 17.12.2008; 

• A. Scarano – přednášky Utrpení u sv. Pavla, „Víra, nebo skutky?“ v rámci 

přednáškové série Apoštol Pavel (Pastorační středisko při AP), Praha, 8.10.2008, 

22.10.2008; Podobenství v synoptických evangeliích v rámci formace trapistů 

(Univerzita sv. Anselma v Římě), Nový Dvůr, 30.10.-1.11.2008; Služba slova u 

apoštola Pavla v rámci přednáškové série Studijní den dominikánské rodiny (klášter 

Řádu kazatelů), Praha, 22.11.2008; 

• M. Sládek – přednáška na téma Antonín Škarka nový a neznámý aneb Dobové 

okolnosti vydání souboru studií o Fridrichu Bridelovi v rámci interdisciplinární 

konference s mezinárodní účastí Fridrich Bridelius SJ stále nový a neznámý (Kabinet 

hudební historie EÚ AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav českého 

jazyka FF MU), Kutná Hora, 28.11.-29.11.2008; 

• P. Sousedík – přednášky Proč by měla být metafyzika nemožná? v rámci přednáškové 

řady Schizma filosofie 20. století. Překonávání metafyziky? (UJEP Ústí nad Labem), 

Horní Vysoké, 25.6.-27.6.2008; Vznik filosofie z perspektivy řečových her 

z přednáškové série Katedry logiky FF UK, Praha, 26.3.2008;  

• S. Sousedík – přednášky Dvojí pojetí předmětu logiky ve scholastice 17.století v rámci 

konference Logika mezi filosofií a matematikou (Katedra logiky FF UK), Hejnice, 

2.5.2008; Masarykovo pojetí tzv. české otázky v rámci přednáškové řady Klub 

křesťanských seniorů, Praha, 16.5.2008; 

• P. Větrovec – přednášky Izaiáš a velikonoční tajemství (Klášter dominikánů), Plzeň, 

13.3.2008; Násilí a Písmo svaté v rámci přednáškové série Etika krizových situací 

(KTF UK), Praha, 15. 5. 2008;  přednáškové série Úvod do Písma sv. , Nový a Starý 



zákon v teorii a v praxi (2007/08) a Apokalypsa a apokalyptika (2008/09), Plzeň (VŠ 

klub); 

• V. Ventura – přednášková série Teologové mnišského ideálu (Institut františkánských 

studií), Praha-Olomouc, listopad-prosinec 2008; přednášky: Místo teologie na 

universitě při inauguraci děkana TF JU, České Budějovice, 2008; Patrologie dnes 

(Centrum pro studium patristických, středověkých a renesančních textů), Olomouc, 

2008. 

U příležitosti 80. narozenin děkana KTF prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera SJ, 

pořádala fakulta dne 19.5.2008 symposium s názvem Co jsou dějiny?. Úvodní řeč proslovil A. 

Opatrný. Téma představili zástupci všech kateder: Z. Beneš - Co jsou dějiny? Pohled historie, 

M. Zlatohlávek - Co jsou dějiny? Pohled kunsthistorie, S. Sousedík – Co jsou dějiny? Pohled 

filozofie a C. V. Pospíšil – Teologický pohled na tajemství dějin. Po přednáškách zaznělo 

blahopřání jubilantovi, předání sborníku a vystoupení rektora UK. Symposium bylo ukončeno 

závěrečným slovem jubilanta.  

Ve dnech 21.3.-5.4.2008 pořádal ÚDKU na KTF  UK ve spolupráci s CMS AVČR u 

příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci s názvem Praha a 

velká kulturní centra Evropy v době lucemburské (1310-1437). Konference se uskutečnila 

pod patronátem Jeho Magnificence prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., rektora Univerzity 

Karlovy v Praze, Jeho Eminence Miloslava kardinála Vlka, prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera, 

děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, PhDr. Michala Stehlíka, 

Ph.D., děkana Filosofické fakulty UK, kteří úvodním slovem zahájili slavnostní zasedání ve 

Vlasteneckém sále Karolina. Konference, která v následujících dnech probíhala na KTF UK, 

byla významným setkáním 38 předních českých a zahraničních historiků umění zabývajících 

se uměním lucemburské doby. U příležitosti konference byla prohloubena řada kontaktů s 

významnými osobnostmi z evropských univerzit a vědeckých pracovišť. Na konferenci 

zazněly mj. tyto příspěvky: J. Homolka – Die altböhmische Katharinenlegende, V. Kubík - 

Bemerkungen zum Import italienischer Handschriften in das luxemburgische Böhmen. In 

margine zur Korrektur von M. Dvořáks Avignoner Theorie, J. Kuthan – Karl IV. und Wenzel 

IV. – Reichsfürsten, Reichsbischöfe, Reichsstädte, A. Mudra – Zu einigen unbeachteten 

Denkmälern der Bildhauerkunst unter den letzten Luxemburgern, K. Otavský - Die Burg 

Karlstein als Aufbewahrungsort von Reliquien, J. Royt – Künstlerische Ausgangspunkte der 

Böhmischen  Tafelmalerei, 1340-1380. M. Jarošová a J. Kuthan et al. připravili rozsáhlý 

sborník z této konference s názvem Praha – velká kulturní centra v době lucemburské (1310-



1437) v edici Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. 

Historia et historia artium vol. IX (Praha 2008, 505 s.). 

Ve dnech 5.-6. listopadu 2008 se v prostorách KTF uskutečnilo u příležitosti 1100. 

výročí narození sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona České země symposium pod 

názvem „Svatý Václav a jeho kult". Tohoto setkání se kromě 9 referátů z řad Centra 

medievistických studií AV ČR a UK v Praze a badatelů z Katolické teologické fakulty UK v 

Praze zúčastnila řada významných historiků, historiků umění a teologů. Zazněly tyto 

příspěvky: P. Čemus – Ikonografie Svatováclavské kaple za vlády Vladislava II. 

Jagellonského, Z. Hledíková – Význam kultu sv. Václava ve 14. a na počátku 15. století, J. 

Homolka  - Parléřova socha sv. Václava, P. Kubín – Svatořečení sv. Václava, J. Kuthan – K 

šíření kultu sv. Václava v době lucemburské, A. Mudra – Královské atributy ve středověké 

ikonografii svatého Václava, P. Sommer – České křesťanství doby knížete Václava, K. 

Otavský – Svatováclavská koruna a její funkce, M. Ottová – Zobrazení sv. Václava za vlády 

Jagellonců v Čechách, T. Petráček - Sv. Václav a sociální problémy jeho doby, J. Royt – 

Ikonografie sv. Václava ve středověku, P. Sommer – České křesťanství doby knížete Václava, 

J. Žemlička – Sv. Václav jako věčný kníže Čechů. 

U příležitosti dokončení obnovy klášterního kostela bývalého cisterciáckého opatství v 

Sedlci, které je nejstarším řádovým založením v českých zemích, uspořádal ÚDKU KTF ve 

dnech 18.9.-20.9.2008 mezinárodní sympozium v Kutné Hoře pod názvem Opatství 

cisterciáků v Sedlci kolem roku 1300 a 1700. Historie, architektura a umělecká tvorba 

sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu. Spolupořadateli byli: Ústav pro dějiny 

umění UK FF, CMS AV ČR a UK, Národní památkový ústav – ÚOP Středních Čech a město 

Kutná Hora. Na symposiu proběhla setkání řady významných historiků, historiků umění, 

teologů a odborníků na památkovou péči z českých zemí i ze zahraničí. Na konferenci zazněly 

tyto příspěvky: M. Horyna - Die Klosterkirche in Sedltz und der Architekt Johan Blasius 

Santini-Aichel, J. Kuthan - přednáška na téma Václav II. jako fundátor, R. Lomičková - 

Znaková řeč cisterciáků kolem roku 1300 a katalogy znaků, A. Mudra a M. Ottová – 

Středověké vybavení klášterního kostela v Sedlci, J. Royt – Mater domus cisterciáckých 

klášterů, jejich první a druhý život. 

 Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze a pracovníky CMS 

ÚDKU KTF (J. Kuthan, J. Royt) pořádali výstavu Svatý Václav – ochránce České země, která 

seznámila návštěvníky s vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu českému světci v průběhu 

staletí, prostřednictvím padesáti významných uměleckých děl vážících se k jeho kultu – 

obrazů, soch, liturgických předmětů, mincí, grafik a předmětů uměleckého řemesla, včetně 



nejstarších svatováclavských památek, jako např. meče sv. Václava či svatováclavské přilbice 

a originálu Palladia země české. Výstava proběhla v prostorách Kláštera sv. Anežky České 

Národní galerie v Praze 19. prosince 2008 - 8. března 2009.  

 



Vybraná publikační činnost 

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

vědeckých výstupů zmiňujeme jen jejich výběr:   

L. Armbruster vydal Na minutu s Ludvíkem Armbrusterem: O duchovní zralosti, 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008. 

M. Bedřich, B. Mohelník, T. Petráček, N. Schmidt (eds.) připravili sborník In Spiritu 

Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Jeho součástí jsou příspěvky J. 

Bartoně  (Ježíš přišel zavřenými dveřmi? Sonda do českého liturgického překladu Nového 

zákona), P. Boumy (Provokatér Klaus Berger), P. Jägera (Jan Nepomuk Hejčl a Bible Česká), 

P. V. Kohuta (Prosby za kapitány hradu nebo města. Svatá Terezie z Avily a Řád kazatelů), J. 

Kuthana (Pohřebiště českých knížat a králů z rodu Přemyslovců), B. Mohelníka (Liturgie je 

dílem Ježíše Krista Velekněze), V. Novotného (Teologické dílo Reginalda Maria Vincence 

Dacíka (1907-1988), T. Petráčka (Čas vznikání a čas zanikání. Několik poznámek k minulosti 

ženských řeholních kongregací na území diecéze Hradec Králové a vůbec), C. V. Pospíšila 

(Nikdy nekončící zápas o člověka. Lidská osoba ve světle christologie a trinitologie), A.-P. 

Rethmanna (Odvaha k životnímu rozhodnutí. Několik myšlenek k následování Ježíše Krista.), 

J. Royta (Dominikáni a výtvarné umění středověku), S. Sousedíka (K připravovanému vydání 

českého překladu Gredtových Základů aristotelsko-tomistické filosofie) a P. Štici (Návrat 

k pramenům morálky. Některé výzvy pro obnovu soudobé morální teologie v teologickém 

myšlení Servaise Pinckaerse OP), Krystal OP,  Praha 2008. 

M. Buben publikoval v rámci Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích III. 

díl, 3. svazek s podtitulem Řeholní klerikové, LIBRI, Praha 2008. 

  M. Horyna publikoval monografii Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském, 

k níž přizval spoluautory několika kapitol R. Hamsíkovou, V. Hejdovou, R. Huga, M. Mádla, 

P. Preisse. Při dokončení konzervace a restaurování kostela svaté Kateřiny otevírá dílo pohled 

do jeho architektury, zejména se zřetelem na Dientzenhoferovo architektonického řešení, 

sochařskou i výtvarnou výzdobu sakrálního objektu, dokumentaci restaurování Guglielmiho 

obrazu na hlavním oltáři, Karolinum, Praha 2008. Také publikoval stať Architektura 

vrcholného baroka v Čechách kolem roku 1700 jako výsledek a zdroj inspirací v publikaci Vít 

Vlnas (ed.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura (1300-1740), Národní galerie 

v Praze, Praha 2008. 

A. I. Hrdina publikoval stěžejní latinskou studii s názvem Manuale liturgicum pro 

renovato usu Breviarii Praemonstratensis secundum Motu proprio Benedicti PP XVI 



Summorum pontificum in canoniis Bohemiae et Moraviae, Královská kanonie premonstrátů 

na Strahově, Praha 2008. 

Do sborníku editorského kolektivu P. Chalupa, L. Zajícová (eds.) Láska z čistého 

srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry (1 Tim 1:5). Studie věnované Ladislavu Tichému 

k 60. narozeninám, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, přispěli J. Hřebík 

(Otec Izákův podroben zkoušce Otcem Ježíšovým) a M. Ryšková (Proklel Ježíš fíkovník? 

K perikopě o prokletém fíkovníku v Mk 11,12-25/26). 

  P. V. Kohut publikoval monografii Moudrost mystiků s Vojtěchem Kohutem. Živá 

zkušenost s Bohem v novověké mystice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008, a 

přispěl do sborníku sympózia Mojím povolaním je láska. Zborník z medzinárodného sympózia 

venovaného sv. Terézii z Lisieux (ed. R. Bartala) článkem Zvládam skúšku vyhnanstva 

smutného (TB 41,5). Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux, Košice 

2008.  

V. Kubík publikoval odbornou monografii Příručka ke studiu středověké ornamentiky. 

Italské rukopisy 1200-1330 a byzantské rukopisy 10.-14. století, Tomáš Halama, České 

Budějovice 2008. 

 J. Kuthan publikoval monografii Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo 

jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity v rámci edice Opera Facultatis 

Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. VII 

s editorským vkladem A. Mudry, Praha 2008, 592 s. Dílo obsáhlo uměleckou tvorbu v rámci 

knížecí a královské reprezentace na území českého státu od jeho počátku až po závěr 

středověku. 

 J. Kuthan a M. Jarošová et al. sestavili soubor sedmi studií významných českých 

specialistů z řad Centra medievistických studií AV ČR a UK v Praze a badatelů z UK KTF 

zaměřených na vědeckou a pedagogickou činnost velké osobnosti české historie umění prof. 

ThDr. PhDr. Josefa Cibulky (1886-1968). Dílo ke 40. výročí úmrtí historika umění a teologa 

doplnilo jeho 5 původních statí i statí jiných historiků. Soubor byl vydán pod titulem 

Professori Josef Cibulka ad honorem (Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis 

Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. VIII.), Praha 2008. Jeho součástí jsou tyto 

příspěvky: J. Kuthan – Úvodní slovo, V. Novotný - Působení Josefa Cibulky na Teologické 

fakultě Karlovy univerzity, P. Preiss - Josef Cibulka mýma očima, J. Royt - Josef Cibulka a 

křesťanská archeologie, P. Sommer - Josef Cibulka a totální historie. 

J. Kuthan publikoval kapitolu K šíření kultu sv. Václava za hranice Čech a Moravy 

v době Přemyslovců a Lucemburků v rámci sborníku editorky Dany Stehlíkové (ed.) Svatý 



Václav ochránce české země (Praha 2008); také publikoval článek Begräbnisstätten der 

böhmischen Landesfürsten und Könige aus dem Haus der Přemysliden ve sborníku  Protokoll 

Nr. 398 über die Arbeitstagung auf der Insel Reichenau vom 2.-5. Oktober 2007. Thema: 

Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit im mitteleuropäischen Vergleich, 

Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Konstanz 2008. 

K. Lachmanová vydala publikaci O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou, 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008. 

 V. Novotný připravil sborník KTF UK Všechno je milost: Sborník k poctě 80. 

narozenin Ludvíka Armbrustera v edici Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis 

Carolinae Pragensis: Theologica et Philosophica. Svazek 11, do něhož přispěli J. Bartoň (K 

počátkům moderního českého novozákonního překladu: Nový zákon Jana Ladislava Sýkory), 

P. Brož (Athanasius – důležitý předěl ve vývoji díla J. A. Möhlera), P. Čemus (Praga 

Jesuitica. Ke dvěma nepovšimnutým nápisům v chrámu sv. Ignáce v Praze), J. Homolka (K 

problému tzv. krásného stylu kolem 1400), A. Hrdina (Totalizující rysy Platonových Zákonů), 

P. V. Kohut (Způsob modlitby (modo de oración) svaté Terezie Velké. Hledání avilské 

mystičky a trojí souběžné poznání podle sv. Tomáše Akvinského), V. Kubík (Na okraj 

k problému datace pozdně gotických rukopisů. (Na příkladu rukopisů z Loun), F. Kunetka 

(Karl Rahner SJ a jeho podněty pro liturgickou teologii), J. Kuthan (Mezi světskou mocí a 

spiritualitou. Lobkovický patronát a mecenát v době jagellonské.), J. Med (Přepych české 

kultury?), M. Mikulicová (Severus z Ašmúním a počátky arabské křesťanské terminologie 

v době rozkvětu islámu v Egyptě 10. století), A. Mudra (Poznámky ke kopírování 

mariánských soch ve středověku a raném novověku), V. Novotný (Všechno je dar a milost 

Boha, našeho Pána), A. Opatrný (Mezináboženský dialog v Čechách?), M. Ottová (Madona 

plzeňská. Poznámky ke vzniku zázračné sochy a k opakování jejího typu v první polovině 15. 

století), P. Oulíková (Bývalá kaple sv. Františka Xaverského na Novém Městě pražském), L. 

Ovečka (Identita osoby a pokrok biologie a lékařských věd), T. Petráček (Národní identita 

v době nacionálního napětí: katolický teolog mezi češstvím a němectvím na přelomu 19./20. 

století), C. V. Pospíšil (Klíčové problémy systematické trinitologie), A.-P. Rethmann (Když 

manželství ztroskotá. Jednání s rozvedenými z pohledu morálního teologa), J. Royt (Kovové 

dveře s vyobrazeními milostných soch a obrazů z kostela sv. Prokopa  z Hodkovic nad 

Mohelkou), M. Ryšková (Žít z Božího daru smíření. 2 Kor 5,14-21.), A. Scarano (Ježíšova 

modlitba v Janově evangeliu), D. Svoboda (Problematika předmětu smyslového poznání), V. 

Ventura (Tichost Ježíšova srdce – dionýsovská variace. Exegetická příprava pro kázání 

inspirovaná seminářem se studenty), Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, 595 s.. 



 V. Novotný publikoval historicko-teologickou práci Katolická teologická fakulta 

1939-1990 (Karolinum, Praha 2008, 524 s.), jež obsáhleji dokumentuje dějiny KTF v průběhu 

daných let, předestírá teologické myšlení osobností fakulty, dokládá uzavření teologické 

fakulty během 2. světové války, působení náhradního Arcidiecézního bohosloveckého učiliště 

(1940-1945), s pečlivostí popisuje postup státní moci v letech 1948-1950, neopomíjí 

reorganizace státní moci. Publikace široce přesahuje rámec KTF. 

 A. Opatrný publikoval knihu Apoštol Pavel: s Alešem Opatrným, Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vydří 2008. 

 K. Otavský publikoval článek Reliquienhülle aus dem Hochaltar (des Brandenburger 

Domes) ve sborníku H. Meller, I. Jundy, B. Schmuhl, B. E. Hans (eds.): Der heilige Schatz im 

Dom zu Halberstadt, Schnell u.Steiner, Regensburg 2008. 

 C. V. Pospíšil v knize María,  el rostro materno del Inefable (překl. Maria – mateřská 

tvář Nevýslovného, Ediciones RIALP, Madrid 2008, 104 s., představuje stěžejní 

mariologickou problematiku, její teologický statut nutného doplňku christologie. Skrze Marii 

je zjevováno to, co vtělené Slovo, které se stalo člověkem – mužem, není s to vyjádřit, totiž 

mateřské rysy první osoby Trojice. Na tomto základě se pak autorovi daří odhalit hlubokou 

logickou souvislost mezi základními mariologickými pravdami katolické víry a trinitologií. 

 Dále se C. V. Pospíšil podílel na těchto publikacích: Dizionario Bonaventuriano. 

Filosofia – Teologia – Spiritualità autorstvím kapitol Crux – Crucifixus, a také Humilitas (E. 

Carovi (ed.), Editrici Francescane, Padova 2008; k tématu dualita mezi duší a tělem věnoval 

autor za podpory GAČR, HTF UK článek K českému překladu dokumentu Mezinárodní 

teologické komise: O některých aktuálních otázkách eschatologie, Refugium, Olomouc 2008. 

 M. Rakušanová publikovala monografii Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických 

principů v malbě první poloviny 20. století, Academia, Praha 2008, 506 s., společně s K. 

Srpem (a kol.) se podílela na publikaci Sváry zření. Fasety modernity v českém umění let 

1890-1918 (Praha 2008), společně s J. Placákem publikovala Vzplanutí. Expresionistické 

tendence ve střední Evropě 1903-1936, Olomouc 2008. 

J. Royt přispěl studiemi Die Kanon und die Ikonographie der böhmischen 

Landespatrone, Maria a Wolfgang do sborníku S. Samerski (ed.) Die Landespatrone der 

böhmischen Länder. Geschichte – Verehrung – Gegenwart (Paderborn 2008); kapitolou Svatý 

Václav v úctě a umění do monografie Svatý ochránce České země, D. Stehlíková (ed.), Praha 

2008, katalogová hesla:  s. 9-27, 70, 71-73, 75, 82-83, 85, 91, 93-105, 117-122, 125-126, 129-

130). 



M. Ryšková publikovala monografii Doba Ježíše Nazaretského, Karolinum, Praha 

2008, 540 s. Kniha obsáhla historickou, náboženskou, sociální a politickou problematiku, 

v níž probíhalo Ježíšovo narození, učitelské působení, smrt i zmrtvýchvstání. Dílo dokládá 

historicko-teologický úvod citacemi a odkazy z děl Josefa Flavia, textu Nového zákona, spisů 

apoštolských otců i antického písemnictví.  

P. Sousedík publikoval článek Vznik a povaha filosofie (Veda a náboženstvo, 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislavě 2008); článek Kantovy úvahy o fyzice, 

in Jednotliviny, všeobecniny, významy, Filosofický ústav Slovenskej akadémie věd, Bratislava 

2008. 

S. Sousedík vydal monografie Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen 

Ländern, Frommann-Holzboog, Stuttgart 2008, a Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky, 

Triton, Praha 2008. 

V. Ventura publikoval studii Un roc sous le communisme (Feu et Lumière. Hors-série, 

No. 02-2008) a skriptum Chronický pacient a postižení, ETF UK, Praha 2008. 

 

Doktorské studium 

V roce 2008 studovalo v doktorském studijním programu Teologie 19 doktorandů, z toho 10 

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

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

KTF přijala 13 nových studentů (ak. rok 2007/2008); do studijních programů Teologie 6 

studentů, Historické vědy 5 studentů a Obecná teorie a dějiny umění 2 studenty. Doktorské 

studium úspěšně ukončilo 5 studentů oboru Teologie, jeden student v programu Obecná teorie 

a dějiny umění a kultury, celkem 3 uchazeči prospěli u rigorózního řízení (ThLic.).  

 

Doktorandi v roce 2008 publikovali, účastnili se konferencí, pořádali exkurze a 

výstavy. 

• D. Budský se podílel příspěvkem Právní život v Metropolitní kapitule pražské v letech 

1378 - 1390 in Sacri canones servandi sunt (P.Krafl (ed.), Historický ústav AV ČR, 

Praha 2008); 

• D. Červenková ve spolupráci s A.-P. Rethmannem připravila sborník přednášek Islám 

v českých zemích přednesených v rámci stejnojmenného cyklu CŽV; 

• D. Feranc vydal publikaci pod názvem Moji nejdražší II, Geum, Svitavy 2008; 



• R. Gregor publikoval článek Zbierkotvorné galérie na Slovensku, Rada galérií 

Slovenska, Bratislava 2008, iniciátor a autor celkového projektu; 

• R. Lomičková publikovala studii Les signes du silence v ročence Annales 

fribourgeoises, Fribourg, 2008; 

• J. Lorman připravil do sborníku česko-německého doktorandského kolegia UK Praha 

a Universität Saarbrücken článek Medialisierung der Frömmigkeit; 

• R. Martinek přednášel na téma Barokní paramenta katedrály sv. Ducha v Hradci 

Králové v rámci konference se zahraniční účastí Chrám sv. Ducha  a královna Eliška 

Rejčka v Hradci Králové 1308-2008 (historická tradice v dějinách města. Od chrámu 

ke katedrále), Hradec Králové, 15.10.-16.10.2008; 

• R. Martinek se podílel na expozici parament a církevního oděvu na Od chrámu ke 

katedrále. 700 let historického a uměleckého vývoje katedrály Svatého Ducha 

v Hradci Králové, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, 15.5.2008 - 

25.1.2009; 

• J. Matějek přednesl přednáškovou sérii Kurz Etika v pediatrii (3. LF UK), Praha; 

• M. P. Matějka publikoval příspěvek Opravy a doplňky údajů v Paginae historiae č. 13 

v článku Seznamy představených kapucínských klášterů podřízených provincialátu v 

Praze (1599-2005), Paginae historiae, 16/2008; 

• J. Pavol uveřejnil monografii Widerstand oder Kollaboration?: vergleichende Analyse 

der kontroverse slowakischen, exil-slowakischen und deutschen Literatur über Dr. 

Jozef Tiso, Diplomica Verlag, Hamburg 2008. 83 s.; 

• D. Seifert přednášel na témata Ekonomická a imanentní Trojice v rámci přednáškové 

série (Evropská společnost pro katolickou teologii - česká sekce) 30.4.2008 a 

22.10.2008; 

• M. Sládek publikoval článek Koláč skrovný o tanci aneb Tanec v české homiletické 

literatuře 18. století v Katalog výstavy Tance a slavnosti 16. - 18. století, Národní 

galerie, 2008; 

• M. Suchán přednášel na téma Strahovští premonstráti v Teplé po r. 1945 v rámci 

kolokvia Tepelský opat Heřman Tyl (KTF UK), Praha, 5.9.2008; přednáška na téma 

Počátky Strahovského kláštera v rámci konference Král Vladislav II. a jeho doba, 850 

let od korunovace (ČNS, CMS AV ČR, AÚ AV ČR, Královská kanonie premonstrátů 

v Praze na Strahově), Praha, 2.-3. prosince 2008.  

 



 

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: 

• J. Brož – studijně-badatelský pobyt v rámci Fondu mobility, Řím, Itálie, 30.9.-

31.12.2008; 

• D. Budský – účast na mezinárodním kongresu kanonického práva s názvem 

„Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law“, Ostřihom, 

Maďarsko, 3.–9.8.2008 (v rámci GA UK: „Nicolaus Puchnik and Processus 

iudiciarius secundum stilum Pragensem“); 

• P. Buss – vědecko-výzkumný pobyt v rámci Fondu mobility, Berlín, SRN, 15.2.-

15.3.2008; 

• P. Buss, J. Pavol – vědecko-výzkumný pobyt v rámci projektu „Katolická církev 

v době komunismu“, Bratislava, Slovensko, 23.9.-25.9.2008; 

• D. Červenková – účast na konferenci „Prof. Carlo Cardia: Carta dei Valori, della 

Cittadinanza e dell'Integrazione“ v PISAI, vědecká práce v Pontificio istituto per i 

studi arabi e islamistica (teologie náboženství a islamistika) a projednání spolupráce 

v rámci výzkumu religiozity muslimských migrantů v Evropě, Řím, 25.2.-26.2.2008; 

• V. Eliáš – vědecko-výzkumný pobyt v Solesmes (Sablé-sur-Sarthe) zaměřený na teorii 

a praxi gregoriánského chorálu a liturgickou hudbu, Francie, 7.7.-12.7.2008; 

• V. Eliáš – prezentace projektu na konferenci teologických fakult, Štýrský Hradec, 

Rakousko, 5.8.-8.8.2008; 

• D. Feranc – vědecko-výzkumné pobyty v rámci GAUK, Bytča, Slovensko, 26.3.-

27.3.2008, Řím, Itálie, 7.5.-10.5.2008 a Prešov, Slovensko, 16.7.-17.7.2008; 

• R. Gregor – účast na konferenci s názvem „Blesková konferencia III. Norma a medze 

normality v umení“, Banská Bystrica, 6.5.2008 (příspěvek MEMORY.SOC / Vizuálna 

pamäť ako ukotvenie vnímania post-totalitnej súčasnosti a ikonografie minulosti 

v súčasnom umení); 



• R. Gregor – studijně-badatelský pobyt s podporou nadace ArtsLink (výzkum 

výtvarného umění a kulturní struktury), ArtsLink, New York a DiverseWorks, 

Houston, Texas, USA, 13.10.-30.11.2008; 

• M. Hamsíková – vědecko-výzkumné pobyty v Krakově, Polsko, 5.12.-7.12.2008; 

v Mnichově, SRN, 10.12-10.12.2008; 

• D. Heider, D. Svoboda, P. Sousedík, S. Sousedík – účast na konferenci „The Grandeur 

of Reason“ s podporou GA AV, Řím, Itálie, 2.9.-7.9.2008; 

• J. Homolka, J. Royt – vědecko-výzkumný pobyt, Basilej, Švýcarsko, 10.11.-

15.11.2008; 

• M. Horyna – účast na konferenci „Neunter Internationaler Barocksommerkurs der 

Stiftung Bibliothek Werner Oechslin: ‚Barock/Bewegung‘", Einsiedeln, SRN, 29.6.-3. 

7.2008 (přednáška: Die Bewegungsmotive der böhmischen Hochbarocksarchitektur); 

• A. Hrdina – vyjednání spolupráce Katedry pastorálních oborů a právních věd 

s Katolickou univerzitou v Ružomberku v rámci Erasmus  v roce 2009; 

• M. Jarošová – vědecko-výzkumný pobyt, Wroclaw, Polsko, 20.8-23.8.2008; 

• M. Jarošová, M. Hamsíková – studijně-badatelský pobyt (podunajská šlechta konce 

15. století až počátku 16. století, poklasické sochařství první poloviny 14. století, 

architektura 14. století ve vídeňském prostředí, exkurze po středověkých seminářích) 

Vídeň, Rakousko, 26.11.-28.11. 2008; 

• M. Jarošová – vědecko-výzkumný pobyt, Štýrský Hradec, Rakousko, 12.12.-15.12. 

2008; 

• H. Knoppová – vědecko-výzkumný pobyt v rámci rozvojového projektu Digitální 

pomůcka, Bratislavská národní knihovna a archiv, Bratislava, Slovensko, 23.9.-25.9. 

2008; 

• P. V. Kohut – účast na konferenci „The Offer of the Catholic Spirituality“ 

(International Biennial Conference of the Fellowship of European Evangelical 

Theologians, Evangelical Perspectives on Spirituality), Berlín, SRN, 26.8.2008; 

• M. Koronthályová – účast na „Letní škole klasických studií XVI - Latina v církevním 

a světském školství“, Trnava, Slovensko, 29.6.-2.7.2008 (přednáška: Vysoké církevní 

školství ve světle církevních dokumentů Sapientia Christiana a Ex corde Ecclesiae); 

• J. Kotas – studijní pobyt s odborným zaměřením na studium křesťanské anafory, 

Pontificio Istituto Liturgico a Pontificio Istituto Orientale, Řím, Itálie, 21.1.-2.2. a 

11.6.-21.6.2008; 



• P. Kubín – účast na kolokviu „Neuere Forschungen zu hagiographischen Fragen“, 

Stuttgart, Německo, duben 2008 (přednáška Gab es eine Kanonisation von Hl. 

Prokop?); 

• P. Kubín – badatelsko-studijní pobyt v rámci přípravy na habilitační řízení (kult 

českých světců), Collegio Teutonico, Řím, Vatikán, 21.1.-25.2.2008; 

• J. Kuthan, J. Homolka, J. Royt – vědecko-výzkumný pobyt ve Strassburgu, Alsasku, 

Frankfurtu am Main (výstava věnovaná umění kolem 1400, návštěva katedrál, 

fotodokumentace, materiál pro vědecké výstupy), Strassbourg, Francie, 17.6.-

22.6.2008; 

• J. Kuthan, M. Šmied – mezinárodní vědecké symposium pořádané Rakouskou 

akademií věd s názvem „Codicologie und Buchkunst Westlicher Manuscripte“, Vídeň, 

Rakousko, 27.8.-30.8.2008; 

• J. Kuthan – výzkum kultu sv. Václava a expanze vlivu českého umění v době 

Lucemburské, pobyty v Drážďanech, Berlíně, Postupimi, Brandenburgu; získání 

grantu na financování sborníku z konference „Opatství cisterciáků v Sedlci kolem 

roku 1300 a 1700. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve 

středoevropském kontextu“, SRN, 24.9.-27.9.2008; 

• R. Lomičková – studijně-badatelský pobyt s podporou GA UK, Regensburg, 

Německo, 3.11.-7.11.2008; 

• J. Lorman – studijně-badatelské pobyty s podporou GA UK, Vídeň, Rakousko, 21.7.-

30.7.2008, Drážďany, SRN, 18.9.-21.9.2008, a jednání na teologické fakultě v Mohuči 

o tématech teologické etiky, SRN, 20.10.-22.10.2008; 

• J. Med – účast na konferenci „Otazníky nad ‚osmičkami‘ v literatuře 20. století“ 

(SAV), Budmerice, Slovensko, 28.10.-29.10.2008 (referát: Česká kultura a druhá 

republika); 

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

studium odborné literatury), Káhira, Egypt, 23.12.2007-28.2.2008; 

• M. Mikulicová – účast na konferenci „Křesťanství, judaismus a islám ve středověku“, 

Doľná Krupá, Slovensko, 25.6.-28.6.2008; 

• T. Mrňávek – účast na mezinárodní vědecké konferenci „Liturgikon 

v Gréckokatolíckej metropoli na Slovensku“ 29.4.2008, přednášková řada z byzantské 

liturgiky v rámci učitelské mobility Erasmus  a jednání o vzájemné spolupráci 

s Prešovskou univerzitou v roce 2009, Prešov, Slovensko, 8.10.-13.10. 2008; 



• T. Mrňávek – studijně-badatelský pobyt (byzantská liturgie), Pontificio Istituto 

Orientale, Řím, Itálie, 1.6.-14.6.2008; 

• A. Mudra – vědecko-výzkumné pobyty (dějiny středověkého sochařství), Jena, SRN, 

18.3.-19.3.2008; Vídeň, Rakousko,  15.4.2008; Mnichov, SRN, 1.12.-3.12.2008;  

• A. Mudra, M. Ottová – vědecko-výzkumný pobyt (příprava katalogu „Gotika na 

historickém Chebsku“, dokumentace středověkých uměleckých děl s vazbou 

k sochařství na historickém Chebsku ve 14.-16. století), Braniborsko, SRN, 30.7.-

1.8.2008; 

• A. Mudra, M. Ottová – vědecko-výzkumný pobyt (gotické kostely, sochařství 

v Plavně), Mnichov, Stuttgart, SRN, 7.12.-10.12.2008; 

• P. Novitzký – účast na konferenci s názvem „Religions - threat or hope for our 

societies?“, Lyon, Francie, 21.11.-23. 11. 2008; 

• V. Novotný – studijně-badatelský pobyt v rámci GA ČR, Řím, Itálie, 4.10.-12. 10. 

2008; 

• K. Otavský – účast na symposiu s názvem „Textile Kunstwerke Bewahren und 

Erforschen“, Symposion zu Ehren von Waltraud Berner-Laschinski, Berlín, SRN, 

3.3.2008 (příspěvek Ein Seidenstoff aus dem Hochaltar des Halberstädter Domes); 

• K. Otavský – účast na symposiu „... das Heilige sichtbar machen: Domschätze in 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft",  Merseburg und Halberstadt, SRN, 17.9.-20. 

9.2008 (příspěvek Der Prager Domschatz in der luxemburgischen Zeit: Ein Sonderfall 

unter spätmittelalterlichen Kirchenschätzen); 

• M. Ottová – vědecko-výzkumný pobyt (středověké sochařství), Vídeň, Rakousko, 

15.4.2008; 

• M. Ottová – účast na konferenci s názvem „Gemeinsame Wurzeln der 

mitteleropäischen  Integration im Hoch und Spätmittelalter. Start up für eine bilaterale 

österreichisch-tschechische wissenschaftliche Kooperationen und ein dauerhaftes 

mitteleuropäisches Mittelalter - Forschungsnetzwerk - Aktion Wien", Vídeň, 

Rakousko, 26.11.-28.11.2008 (příspěvek Sculpture in Danube Valley on courte of 

Emperor Frederic III in Vienna); 

• J. Pavol – studijně-badatelské pobyty v rámci projektu GA UK, Bratislava, Slovensko, 

16.3.-25.3.2008, 3.4.-4.4.2008, Münster, SRN, 3.7.2008, Stuttgart, SRN, 17.7.-

19.7.2008 a Lodź, Polsko, 9.10.-14.10.2008; 



• T. Petráček – badatelský pobyt v Convent Saint-Etienne, archiv École biblique et 

archéologique française (pátrání po českých studentech a profesorech biblické školy a 

jejich role v dějinách katolické exegeze),  Jeruzalém, Izrael, 20.11-30.11.2008; 

• C. V. Pospíšil – kontinuální jednání o vzájemné spolupráci s Mezinárodní papežskou 

mariánskou akademií o založení České christologicko-mariologické akademie, Řím, 

Itálie; 

• C. V. Pospíšil – účast na konferenci „IV Colloquium Internazionale“, Comune di 

Aquileia, Aquileia 21.9.2008, 28.9.2008, 4.10.- 5.10.2008 (příspěvek L´Assunzione di 

Maria e gli scritti di Cromazio d´Aquileia), Aquileia, Itálie; 

• M. Rakušanová – vědecko-výzkumný pobyt, Berlín, SRN, 5.12-10.12.2008; 

• A.-P. Rethmann – výzkumně-badatelské pobyty v rámci projektu Katolická církev 

v době komunismu (doktorský seminář, výzkum, diskuse, sběr dat ve spolupráci 

s církevními představiteli), Spišská kapitula, Levoča, Košice, Slovensko, 17.4.-

21.4.2008 a Bratislava, Slovensko, 5.6.2008; 

• A.-P. Rethmann – studijně-badatelský pobyt za podpory Fondu mobility, Münster, 

SRN, 1.12.-19.12.2008; 

• J. Royt – výzkumně-badatelské pobyty ve městech Schnöberg (muzea, sakrální 

stavby), SRN, 14.11.2008 a Kolíně nad Rýnem (jednání s prof. Legnerem), SRN, 

27.11.-30.11.2008; 

• J. Royt – výzkumně-badatelský pobyt ve Freiburgu, Marienbergu, Míšni (studium 

sakrálních staveb), SRN, 12.12.-14.12.2008; 

• S. Scholz – vědecko-výzkumný pobyt (vrcholná středověká sakrální, profánní 

architektura, edice písemných pramenů, rešerše literatury, prospekce archivních fondů 

k sakrálním centrům regionu mezi Bratislavou a Vídní, rešerše písemných pramenů a 

odborné literatury o středoevropském dálkovém obchodu, fotodokumentace východo-

rakouských a západorakouských románských kostelů), Vídeň, St. Pölten, Rakousko, 

18.3.-22.3.2008, 28.9.-3.10.2008; 

• S. Sousedík – účast na konferenci na Universität Regensburg, SRN, 5.6.2008 

(přednáška Identitätsteorie der Prädikation); 

• S. Sousedík - projednání účasti učitelů filosofie českých teologických fakult s prof. 

Gerhardem Kriegerem na teologické fakultě univerzity v Trevíru v rámci konference 

Religion und Philosophie plánované na říjen 2009; 



• J. Šimandl – vědecko-výzkumný pobyt na Österreichische Akademie der 

Wissenschaften (jazykověda, morfologie), Vídeň, Rakousko, 2.2.-9.2.2008; 

• J. Šimandl – účast na konferencích: „13th International Morphology Meeting“, Vídeň, 

3.2.-6.2.2008; „44. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache - Deutsche 

Grammatik - Regeln, Normen, Sprachgebrauch“, Mannheim, 10.3.-14.3.2008; 

• P. Štica – studijně-badatelský pobyt v rámci Erasmus  na Universität Erfurt, SRN, 

1.10.-30.12.2008; 

• M. A. Wenzlová, J. Kirschner – účast na mezinárodní letní škole s názvem 

“Europaeum 2008 Summer School: Sacred Buildings in the European City”, Bonn, 

14.9.-19.9.2008 (příspěvek M. A. Wenzlové: Two Extreme Examples of 

Contemporary Sacred Places in Western Bohemia); 

• M. Zlatohlávek – vědecko-výzkumný pobyt (raně barokní památky ve Florencii a 

Toskánsku a uplatnění jejich vzorů na uměleckých dílech 17. století v českých 

zemích), Florencie, Itálie, 10.10.-17.10.2008; 

• M. Zlatohlávek – vědecko-výzkumný pobyt v Drážďanech (sakrální stavby, muzea, 

knihovny, fotodokumentace), SRN, 30.11.-2.12.2008. 

 

Přednášky zahraničních odborníků na KTF:  

• L. Ackermann, SOLWODI Solidarity with Women in Distress, Německo – přednáška 

Migrační politika (pro studenty a širokou odbornou veřejnost), za podpory Fondu 

mobility, 20.5.-22.5. 2008;  

• V. Boháč, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov, Slovensko – přednášky: 

Současná praxe iniciačních svátostí v byzantském obřadě podle Malého Trebniku, 

Současná praxe svátostí pokání, manželství a pomazání olejem (svátost nemocných) 

podle Malého Trebniku, Současné překlady řeckokatolických liturgických knih. 

Význam překladů do národních jazyků, (pro studenty, veřejnost), za podpory učitelské 

mobility Erasmus, 11.-13.11.2008; 

• L. Freeman, The World Community for Christian Meditation, Anglie – přednáška 

Mnišský mezináboženský dialog a jeho teologické předpoklady (pro doktorandy, 

studenty KTF, HTF, ETF, FHS UK v Praze), za podpory Fondu mobility, 6. 5 2008; 

• A. Th. Khoury, Universität Münster, Katholische Theologie, Německo – přednáška Je 

třeba se bát Islámu (pro studenty KTF, HTF, FSV, FHS UK, zástupce veřejných 

institucí, státní zaměstnance), za podpory Fondu mobility, 8.5.-10.5.2008; 



• K.-W. Merks, Centre for Intercultural Ethics, University Tilburg, Holandsko – 

víkendový seminář Fundamentální morální teologie a sociálně politické etiky (pro 

doktorandy, pedagogy), za podpory Fondu mobility, 15.5.-21.5.2008; 

• K. Richter, Universität Münster, Seminar für Liturgiewissenschaft, Německo – 

přednáška Postkoncilní liturgie sakrálního prostoru (pro studenty oboru katolická 

teologie a dějin křesťanského umění), za podpory Fondu mobility, 20.5.-22.5.2008. 

   

V rámci programu Erasmus měla fakulta v roce 2008 dvanáct aktivních bilaterálních 

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

Maynooth, Poznani, Prešově, Ružomberku a Vídni pro obor Katolická teologie a v 

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

nejen pedagogičtí pracovníci, ale i studenti.  

Studentská mobilita v roce 2008 v sobě zahrnuje dva akademické roky.   

V akademickém roce 2007/2008 vyjelo 6 studentů do zahraničí: 1 studentka ÚDKU na 

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

2 studentky ÚDKU na jednosemestrální pobyt do Vídně a 2 studenti teologie na 

dvousemestrální pobyty do Bonnu a do Erfurtu. V rámci stipendijního programu Herberta 

Quandta/Altana vyjela 1 studentka  ÚDKU na dvousemestrální studijní pobyt na univerzitu do 

Kostnice a 1 studentka v rámci mezivládních dohod (zajišťovaných SAIA) na jeden semestr 

do Bratislavy.  

V akademickém roce 2008/2009 vyjelo 13 studentů do zahraničí: 1 studentka ÚDKU 

na dvousemestrální pobyt do Lovaně, 2 studenti ÚDKU na dvousemestrální pobyt do 

Drážďan, 1 studentka ÚDKU na jednosemestrální pobyt do Vídně,  2 studenti doktorského 

studijního programu teologie na dvousemestrální pobyty do Erfurtu, 1 student na 

dvousemestrální pobyt do Maynooth, 1 studentka na semestrální pobyt do Vídně. V rámci 

stipendijního programu Agricola vyjela 1 studentka  ÚDKU na semestrální studijní pobyt do 

Drážďan, dále vyjela jedna studentka ÚDKU prostřednictvím AIA na semestrální pobyt do 

Itálie. Na krátkodobý pobyt, letní školu do Bonnu – Sacred Buildings in European Cities 

vyjeli 2 studenti. 

Ze zahraničí na KTF UK v akademickém roce 2007/2008 studoval 1 student a 1 

studentka z Polska z Poznaňské Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. V akademickém roce 

2008/2009 studovalo na  KTF UK celkem 9 studentů: na dvousemestrálním pobytu 1 

studentka z Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 1 studentka z Universität Regensburg, 3 

studentky a 1 student z Adam Mickiewicz University v Poznani, na jednosemestrálním pobytu 



1 student z Westfälische Wilhelms Universität Münster a 1 student z Katolické Univerzity 

v Ružomberku. V rámci meziuniverzitní dohody studuje na dvousemestrálním pobytu 1 

studentka z Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg. Všichni studenti studují obor teologie.  

V rámci učitelské mobility Erasmus  přijel a přednášel v roce 2008 celkem 1 pedagog. 

Během roku 2008 navštívila Katolickou teologickou fakultu UK s odbornou 

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

Přehled o studentské a učitelské mobilitě udává Tab. XVIII. v příloze č. 2. 

 V období letních prázdnin uspořádala KTF dvě letní školy. 2. ročník „Letní školy 

německého jazyka pro postgraduální studenty katolických teologických fakult v Praze a 

Českých Budějovicích“, Pěkná u Volar na Šumavě, 18.8.-29.8.2008, připravil A.-P. 

Rethmann. V rámci CŽV uspořádala KTF ve spolupráci s universitou v Baltimore, USA, 3. 

ročník „Letní školy teologie“ (Summer School of Theology). Během července absolvovalo 8 

studentů z USA a 1 studentka z České republiky přednášky: „Etika“ a „Úvod do české 

společnosti“. Letní školu připravil L. Ovečka. 

 

  

VI. MÉDIA A INFORMACE 

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

teologickou fakultu hlavními partnery Odbor vnějších vztahů Univerzity Karlovy a Tiskové 

středisko České biskupské konference. Vyučující fakulty byli veřejnoprávními médii 

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

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

Radia Proglas a zprostředkovali informace v rámci popularizačních přednášek určených 

široké veřejnosti.  

Základním informačním pramenem o událostech na fakultě jsou pro veřejnost, 

pracovníky i studenty její webové stránky. 



VII. VÝPOČETNÍ TECHNIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Informační systémy používané na fakultě jsou kompatibilní se systémy používanými 

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

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

Studentům a dalším uživatelům knihovny je ve fakultní knihovně k dispozici 18 

počítačových stanic napojených na internet a dalších 32 studijních míst s možností napojení 

vlastního notebooku. Dále je na fakultě 9 počítačů v pracovně doktorandů; všechny jsou 

napojeny na internet. Na Ústavu dějin křesťanského umění je vedle laboratoře i skenovací 

centrum. Celkem je na fakultě 160 počítačů včetně 33 notebooků. 

V prostorách fakulty jsou 4 kopírovací stroje s hardwarovým a softwarovým 

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

v knihovně a jsou užívány studenty i příchozí veřejností, jeden v prostorách děkanátu je určen 

pro potřeby vyučujících a administrativních pracovníků fakulty a další slouží v Ústavu dějin 

křesťanského umění. 

V průběhu roku 2008 bylo realizováno několik projektů souvisejících s ICT fakulty. 

Pro zkvalitnění výuky byla přebudována posluchárna P5 na plně vybavenou multimediální 

učebnu. Realizace byla v plné výši financována sponzorem. Přístup do multimediálních 

učeben je chráněn systémem ACS, kdy pouze oprávněné osoby mohou učebny odemykat 

svým průkazem. Prostory po bývalé Centrální katolické knihovně (CKK), která se již dříve 

sloučila s fakultní knihovnou, byly zrekonstruovány a mimo jiné v nich byla provedena 

instalace ethernetových rozvodů. V neposlední řadě byl v serverovně nainstalován nový 

server a diskové pole sloužící pro administrativu fakulty a byla zahájena migrace z původního 

serveru na nový.  

 

 

VIII. KNIHOVNA 

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

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

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

 



Služby 

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

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

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

kde se nachází i studovna. Ta nabízí 52 studijních míst, z nichž 18 je vybaveno počítači s 

přístupem na internet a zbylých 32 umožňuje připojit vlastní notebook. Ve volném výběru se 

zde nachází několik tisíc svazků. Výpůjčka je vybavena dvěma síťovými 

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

služeb knihovny je i nabídka sbírky dokumentů určených pro nevidomé a zrakově postižené 

uživatele. Otevírací doba výpůjčky/studovny představuje 46 hodin týdně. O sobotách, kdy 

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

V roce 2008 bylo realizováno 11928 běžných výpůjček, 188 meziknihovních výpůjček 

(z toho bylo 51 požadavků našich čtenářů a 137 požadavků z jiných knihoven) a 10 

mezinárodních meziknihovních výpůjček (vše požadavky našich čtenářů). 

 

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 2008 byly nakoupeny knihy a časopisy v celkové ceně cca 500 000 Kč.  

Nákupy byly hrazené především z těchto zdrojů: 

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

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

• projekty vědeckých pracovníků a doktorandů fakulty, 

• z běžného rozpočtu fakulty. 

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

pro studium migrace). 

 

Katalogizace 

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

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

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

roce 2008 probíhala katalogizace v systému ALEPH podle platných knihovnických standardů 



(formát MARC21, katalogizační pravidla ISBD a AACR2), katalogizátoři vytvořili cca 6500 

záznamů, které se staly součástí Centrálního katalogu UK. 

Knihovna dále participuje na tvorbě těchto bází: 

• Souborný katalog ČR (v roce 2008 přidáno 4646 záznamů) a 

• Databáze národních jmenných autorit NK ČR (v roce 2008 přidáno 56 záznamů). 

 

 

IX. HOSPODAŘENÍ 

 
Údaje o hospodaření fakulty přináší Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy 

v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2008. 

 

 

X. ZÁVĚR 

 
Rok 2008 lze hodnotit z pohledu vědecké, pedagogické i společenské činnosti fakulty jako 

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

základech a byla vypracována Aktualizace Dlouhodobého záměru KTF UK pro rok 2009. 

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 
2008 byla schválena Akademickým senátem KTF UK dne 25. listopadu 2009. 



PŘÍLOHA Č. 1 – PERSONALIA 

 

1. 1. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KATEDER 

Katedra filosofie působila v průběhu roku 2008 v tomto složení:  

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

2. prof. PhDr. Ludvík Armbruster  

3. prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.  

4. as. Mgr. David Svoboda 

5. PhDr. Karel Šprunk (externí) 

Vědečtí pracovníci:  Mgr. Nora Cuhrová 

   Mgr. Daniel Heider, Ph.D. 

   Mgr. Lukáš Novák 

   BPhil. David Novotný 

   Mgr. David Peroutka 

 

Katedra fundamentální a dogmatické teologie působila v průběhu roku 2008 v tomto složení 

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

2. prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.  

3. odb. as. ThLic. David Bouma  – v ak. roce 2007/08 externí učitel 

4. odb. as. ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

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

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

7. odb. as. Dr.theol. Bogdan Pelc – na fakultě jen v ak. roce 2007/08 

8. ThLic. Denisa Červenková (externí) 

 

Katedra teologické etiky a spirituální teologie působila v průběhu roku 2008 v tomto složení 

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

2. odb. as. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D. 

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

4. odb. as. ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D.  

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

6. odb. as. Eva Pavlíková, Ph.D.  

7. odb. as. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.  

8. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. (externí) 



9. ThLic. MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D. (externí) 

10. Mgr. Petra Orságová (externí)  

11. doc. ThDr. Jiří Skoblík (externí)  

12. ThLic. Petr Štica, Th.D. (externí) 

 

Katedra biblických věd působila v roce 2008  v tomto složení:  

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

2. doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 

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

4. odb. as. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L. 

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

 

Oddělení starých jazyků působilo v tomto složení: 

1. odb. as. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. (vedoucí oddělení) 

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

3. odb. as. PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. 

4. lektorka PhDr. Markéta Koronthályová  

5. lektorka PhDr. Milena Přecechtělová  

 

Katedra pastorálních oborů a právních věd působila v průběhu roku 2008 v tomto složení:  

1. prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. (vedoucí katedry) 

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

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

4. odb. as. Dr. Vojtěch Eliáš 

5. odb. as. ThLic. Jan Kotas, S.S.L. 

6. odb. as. ThLic. Mariusz Kuźniar – v akademickém roce 2007/08 externí učitel 

7. odb. as. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O.  

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

9. prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (externí) 

10. PhDr. Petr Goldmann (externí) 

11. ThLic. Mariusz Kuźniar (externí)  

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

13. PhDr. Ing. Marie Lhotová (externí)  

14. ThLic. Vladimír Málek (externí) 



15. JCLic. ICLic. Karel Plavec, Th.D. (externí) 

16. PhDr. Jaroslav Šturma (externí) 

17. Mgr. Bc. Tereza Minářová Výborná (externí) 

 

Ústav dějin křesťanského umění působil v tomto složení:  

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

2. prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.  

3. prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. 

4. prof. PhDr. Mojmír Horyna 

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

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

7. doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.  

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

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

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

11. odb. as. PhDr. Aleš Mudra, Ph.D. 

12. odb. as. Dr.Phil. Karel Otavský  

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

14. odb. as. PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 

15. odb. as. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.  

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

17. odb. as. Mgr. Stefan Scholz 

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

19. as. Petronilla Čemus, M. A. 

20. as. Mgr. Magdaléna Hamsíková  

21. as. Mgr. Eva Pýchová – v akademickém roce 2007/08 externí učitel  

22. lektor PhDr. Milan Buben 

23. lektorka PhDr. Helena Milcová  

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

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

Vědecký pracovník:  Mgr. Markéta Jarošová 



1. 2. STATISTICKÉ ÚDAJE 

 
 
Tab. I – Počet a přepočtený počet akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav 
ke dni 31. 12. 2008 
 
a) Podle akademické hodnosti 
 
akademická hodnost počet fyzických osob přepočtený počet počet plných úvazků 
Profesor 10 8,05 4 
Docent 6 4,7 2 
Doktor 30 19,55 9 
Inženýr 1 0,8 0 
Licenciát 2 0,7 0 
Magistr 8 5,5 2 
Celkem 57 39,15 17 

 
Graf k tab. Ia) – Kvalifikační struktura akademických a vědeckých pracovníků a 
lektorů podle přepočteného počtu, stav ke dni 31. 12. 2008 
 

profesor
20,56%

docent
12,01%

doktor
49,94%

inženýr
2,04%

licenciát
1,79%

magistr
14,05%

 
 
 
 



b) Podle pracoviště 
 
Pracoviště počet fyzických 

osob 
přepočtený počet počet plných 

úvazků 
Katedra filosofie 9 3,35 1 
Katedra biblických věd 9 7 4 
Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie  

5
 

4,6 3 

Katedra fundamentální a 
dogmatické teologie 

6 4,5 1 

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

7 4,3 3 

Ústav dějin křesťanského 
umění 

21 15,55 5 

Celkem 57 39,15 17 
 
Graf k tab. Ib) – Katedry podle přepočteného počtu akademických a vědeckých 
pracovníků a lektorů, stav ke dni 31. 12. 2008 
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Tab. II – Průměrný věk akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav ke dni 
31. 12. 2008 
  
akademická hodnost průměrný věk 
profesor 63
docent 65
doktor  44
inženýr 44
licenciát 38
magistr 36
 
 



Tab. III – Přepočtený počet administrativních a technicko-hospodářských pracovníků, 
stav ke dni 31. 12. 2008 
 
Pracoviště přepočtený počet 
tajemník 1,0
sekretariát děkana 1,0
studijní oddělení  2,0
oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy 1,3
ekonomické oddělení 2,0
právní poradce 0,125
knihovna 8,75
správa počítačové sítě 0
školník - údržbář 1,5
úklid 0,85
referent/ka na katedrách 2,0
laboratoř 1,0
projekty 4,0
celkem 25,525

 
 
Tab. IV – Počet pracovníků na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce, stav ke 
dni 31. 12. 2008 
 
Pracoviště DPČ DPP 
Katedra filosofie 1 2
Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie 

0 2

Katedra fundamentální a 
dogmatické  teologie 

0 0

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

0 7

Katedra biblických věd 0 1
ekonomické oddělení 0 0
údržbářské práce 0 1
úklid 0 1
projekty, Celoživotní vzdělávání 2 10
Celkem 3 24

 
 



Tab. V – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2008 
 
zařazení průměrná tarifní mzda (Kč) 
AP4 28.000,- 
AP3 23.000,- 
AP2 19.000,- 
AP1 16.000,- 
VP2 22.000,- 
VP1 17.000,- 
L2 20.000,- 
L1 16.500,- 
nepedagogičtí pracovníci 15.628,- 
 
Graf k tab. V – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2008 
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Tab. VI – Akademičtí a vědečtí pracovníci a lektoři KTF s cizí státní příslušností, stav 
ke dni 31. 12. 2008 
 
akademická hodnost státní příslušnost 

Rakouskoprofesor  
Německo

magistr Rakousko
 
 
 



PŘÍLOHA Č. 2 – STUDIUM 
 
 
Tab. VII – Počet uchazečů o studium (Bc.+Mgr.+Th.D.) pro akademický rok 2008/2009 
 

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

celkem 

271 13 205 12 476 
 
Tab. VIII – Počet uchazečů o studium pro akademický rok 2008/2009 dle typu 
studijního programu (Bc., Mgr., Th.D.). 
 

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

celkem 

159 45 58 9 271 130 57 18 205 476 
 
Tab. IX – Počet uchazečů o studium, kteří neuspěli v přijímacím řízení pro studium v 
akademickém roce 2008/2009 
 

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

celkem 

45 1 - 1 47 5 - 5 10 57 
 
Tab. X – Počet uchazečů o studium, kteří se nedostavili k přijímacímu řízení pro 
studium v akademickém roce 2008/2009 
 

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

celkem 

24 7 25 - 56 18 15 - 33 89 
 
Tab. XI – Přehled o počtu uchazečů a přijatých ke studiu v akademickém roce 
2008/2009 
 
a) Prezenční studium (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

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

256 13 168 7 130 38 
 
b) Kombinované studium (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

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

205 12 162 10 112 50 
 



c) Celkem (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

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

476 25 330 17 242 88 
 
Tab. XII – Počet zapsaných studentů s nepřerušeným studiem 2008/2009 (k 30.10.2008) 
 

název studijního  
programu 

typ studijního  
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem 

Teologie 
 

magisterský 133 - 133 

 bakalářský - 328 328 
 navazující 

magisterský 
- 106 106 

 doktorský 12 12 24 
Obecná teorie a 
dějiny umění a 

kultury 

bakalářský 230  230 

 navazující 
magisterský 

56 - 56 

 doktorský 6 10 16 
Historické vědy doktorský 4 5 9 

Celkem   902 
     
Tab. XIII – Počet absolventů v akademickém roce 2007/2008 
 
název studijního 
programu 

typ studijního 
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

bakalářský - 39 
magisterský 16 - 
navazující magisterský - 23 

Teologie 

doktorský 1 4 
bakalářský 36 - 
navazující magisterský 10 - 

Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

doktorský - - 
celkem 129 
Kurzy Celoživotního vzdělávání 92 
Celkem 221 

 
 



Tab. XIV – Počet přihlášených a přijatých studentů do doktorandského studia  
v akademickém roce 2008/2009 
 

přihlášeno přijato 
 název 

studijního 
programu prezenční 

studium 
kombinované 

studium 
celkem prezenční 

studium 
kombinované 

studium 
celkem 

 
Katolická 
teologie 

2 4 6 2 2 4 

Obecná 
teorie a 
dějiny 
umění 

7 11 18 6 8 14 

Historické 
vědy 

- 3 3 - 3 3 

 
Tab. XV – Počty studujících v Kurzech Univerzity 3. věku 
 

název kurzu 
kód 

kurzu 

počet 
studentů 

2007/08 

počet 
studentů 

2008/2009 
Základy katolického náboženství II 

a,b,c 
KU3V 010, 

011, 012 
160  

Úvod do filozofie KU3V 
003 

20  

Úvod do Starého zákona KU3V 
004 

28  

Úvod do Nového zákona KU3V 
005 

22  

Církevní a obecné dějiny české KU3V 
006 

17  

Gregoriánský chorál: teorie a praxe II KU3V0
08 

24  

Základy východní byzantské liturgie II KU3V 
009 

8  

Základy katolického náboženství KU3V 
015 

 90 

Teologická témata ve filmovém umění KU3V0
14 

 63 

Konference pro seniory – Život z víry 
II 

KU3V0
19 

 17 

Konference pro seniory – Církevní 
dějiny II 

KU3V0
22 

 7 

Základy východní byzantské liturgie III KU3V 
013 

 20 

 



Tab. XVI – Přehled akreditovaných studijních programů, stav k 31. 12. 2008 
 

KKOV název 
studijního  
programu 

název 
studijního oboru 

typ 
studijního  
programu 

forma 
studia 

standardní 
doba studia 

akreditace 
udělena do 

6141R Teologie Teologické nauky 
(do 27.3.2007 
náboženské nauky) 

Bc. kombinovaná 4 roky 21.5.2013 

6141T Teologie Teologické nauky 
(do 27.3.2007 
náboženské nauky) 

Mgr. 
navazující 

kombinovaná 2 roky 21.5.2013 

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

8109R Obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

Dějiny 
křesťanského umění 

Bc. prezenční 3 roky 1. 3. 2014 

Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 1. 3. 2014 8109T Obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

Dějiny 
křesťanského umění 

udělování PhDr. 1. 3. 2014 
6141V Teologie Katolická teologie,

specializace: 
fundamentální a
dogmatická teologie; 
teologická etika a
spirituální teologie; 
pastorální teologie a
kanonické právo 

doktorský  prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 31. 7. 2016 

7105V Historické vědy Církevní a obecné 
dějiny 

doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 20. 10. 2009

8109V Obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

Dějiny 
křesťanského umění 

doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 1. 12. 2009 

 
 
Tab. XVII – Přehled ostatních akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, stav k 31.7. 2008 
 
 akreditace 

udělena do 
provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

9.5.2013 

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

25.7.2010 

 



Tab. XVIII – Přehled studentské a učitelské mobility 
 

 Katolická teologie Dějiny 
křesťanského umění 

Erasmus  
Uzavřené smlouvy 10 2 
Studentská mobilita 

2007/08 
Výjezd 2 3 
Příjezd 2 0 
studentská mobilita 

2008/09 
Výjezd 3 4 
Příjezd 8 0 
Učitelská mobilita 2008 
Výjezd 1 0 
Příjezd 1 0 
Mezivládní dohody,  
jiné zahraniční 

programy 
Výjezd 1 4 
Příjezd 1 0 
Fond mobility 
Výjezd 2 0 
Příjezd 5 0 
Celkem výjezdů 9 11 
Celkem příjezdů 17 0 

 
 


