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PETR ŠTICA 

 

Vzdělání, kvalifikace 

2005–2009  Karlova univerzita v Praze, Katolická teologická fakulta, doktorandské studi-

um v oboru teologická etika (školitel: Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann) 

Disertace: „Oprávnění a hranice státní suverenity v imigrační politice – Při-

stěhovalecká politika z pohledu křesťanské sociální etiky“ (obhájeno 

09/2009) (Th.D.) 

10/2008–03/2009  Univerzita Erfurt, studijní a badatelský pobyt v rámci programu Erasmus  

2000–2005  Karlova univerzita v Praze, Katolická teologická fakulta, magisterské studi-

um katolické teologie (Mgr.) 

 

Pracovní zkušenosti v akademickém prostředí 

2017–dosud odborný asistent na Katedře systematické teologie a filosofie na Katolické 

teologické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, od 2018 proděkan pro zahra-

niční vztahy 

2013–2016 odborný asistent (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Institutu pro křesťan-

skou sociální vědu (Institut für Christliche Sozialwissenschaften: 

https://www.uni-muenster.de/FB2/ics/) na Katolické teologické fakultě Vest-

fálské Wilhelmovy Univerzity v Münsteru a výkonný redaktor „Ročenky pro 

křesťanskou sociální vědu“ (Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften: 

www.jcsw.de) 

2012–2013 stipendiát Alexander von Humboldt-Stiftung (postdoktorandský projekt na 

Teologickém badatelském kolegiu na Univerzitě v Erfurtu: https://www.uni-

erfurt.de/theologisches-forschungskolleg/) 

2009–2013 odborný asistent na Katedře teologické etiky a spirituální teologie na Kato-

lické teologické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, vedoucí Centra pro stu-

dium migrace (CMS) (www.migration.cz) 

07/2010–12/2010 stipendiát Teologického badatelského kolegia, badatelský pobyt na Univerzi-

tě Erfurt 

09/2009–08/2010 odborný asistent na Katedře pro kulturní a náboženská studia na Pedagogické 

fakultě Univerzity Hradec Králové 

 

Členství a činnost v odborných a vědeckých společnostech 

- člen mezinárodního odborného sdružení „Vereinigung für Sozialethik in Mitteleuropa“, předseda 

(od 2019) (https://se-ktf.univie.ac.at/kooperationen/sozialethik-in-mitteleuropa/) 

- člen badatelského kolegia „Theologisches Forschungskolleg Universität Erfurt“ (https://www.uni-

erfurt.de/theologisches-forschungskolleg/) 

- člen mezinárodního odborného sdružení „Association of Bioethicists in Central Europe (BCE)“ 

(https://st-theoethik-ktf.univie.ac.at/international/bce/) 
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- člen redakční sekce/pravidelný autor v rámci „European Forum“ mezinárodního odborného 

sdružení katolických teologických etiků „Catholic Theological Ethics in the World Church“ 

(http://www.catholicethics.com/) 

- interní člen Pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci 

(http://www.socialninauka.cz/)  

- člen „České společnosti pro katolickou teologii“ (česká sekce Evropské společnosti pro 

katolickou teologii) (http://www.cskt.cz/) 

 

Členství a činnost v redakčních radách odborných časopisů 

- člen redakční rady časopisu „Salve: revue pro teologii a duchovní život“ (http://salve.op.cz/) 

- člen redakční rady odborného časopisu „Acta Universitatis Carolinae Theologica“ 

(http://www.theologica.cz/index.php/theologica) 
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