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I. KATEDRA FILOSOFIE 
 

 

Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. 
Filosofie 

 Aristotelovo pojetí logiky 

 Předsokratici 

 Stoická logika 

 Problematika univerzálií 

 L. Wittgenstein a náboženství 

 Problém jistoty 

 Logický pozitivismus a kritika metafyziky 

 

 

Mgr. David Svoboda, Ph.D. 
Filosofie  

 Hermeneutika jako filosofický problém 

 Lidská prává a důstojnost 

 Ateismus jako filosoficko-teologický problém 

 Problematika Božího vědění 

 Descartovo pojetí prvních principů 

 Univerzálie 

 Metafyzika Tomáše Akvinského 

 



II. KATEDRA BIBLICKÝCH VĚD 
 

 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. 
Řečtina, novozákonní translatologie, patrologie a dějiny teologie 

 Zrušení pražského Lužického semináře v lužickosrbském a českém náboženském tisku 

(bak.) 

 Polední démon církevních Otců: pojem akédie v patristické literatuře (dipl. T+NMT) 

 Český „modernismus“ v lužickosrbském náboženském tisku (dipl. T+NMT) 

 Slovanská studia na pražské teologické fakultě (dipl. T+NMT) 

 Lužičtí Srbové na pražské teologické fakultě (dipl. T+NMT) 

 Katolický biblista Jan Ladislav Sýkora (1852–1928) (dipl. T+NMT) 

 Katolický biblista Josef Heger (1885–1952) (dipl. T+NMT) 

 

 

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 
Nový zákon 

 Ježíšovo vyčištění Chrámu (historičnost a teologické akcenty v jednotlivých 

evangeliích) (dipl.) 

 Pavlovy apologetické řeči ve Skutích apoštolů (dipl.) 

 Pavlovy návštěvy Jeruzaléma a jejich význam podle Skutků apoštolů (bak. i dipl.) 

 

Rovněž se vítá, když student předloží téma, které si sám zvolil – exegeze a biblicko-

teologické prohloubení jakéhokoli novozákonního úryvku.  

 
Pro zpracovávání diplomových prací je podmínkou dobrá znalost biblické řečtiny a alespoň jednoho moderního 

jazyka (nejlépe angličtiny nebo němčiny). Pro zpracovávání bakalářské práce je tato podmínka doporučená. 

 

 

doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L. 
Starý zákon 

v letošním roce témata nevypisuje (vědecká činnost) 

 

 

Mlada Mikulicová, Ph.D. 
Semitské jazyky 

 Ísa – „Ježíš“ podle Koránu (bak.) 

 

 

Mgr. Sylva Ondrejičková, Th.D.  
Judaistika a biblistika 

 Babylonský exil a jeho interpretace (bakalářská i diplomová práce) 

 Postava učitele v Novém zákoně (bakalářská i diplomová práce) 

 Souvislost novozákonní modlitby a jejího synagogálního kontextu 

 Židovská modlitba a její biblický hypotext  (bakalářská i diplomová práce, lze si zvolit 

i dílčí synagogální modlitbu nebo báseň) 

 Farizeové v evangeliu a interpretace jejich učení (diplomová práce) 



 Charakter židovské symboliky (bakalářská nebo diplomová práce, lze si zvolit 

jednotlivý symbol a pojednat jej v historickém, literárním, event. synagogálním či 

funerálním kontextu) 

 Židovské svátky nebo zvyky a tradice v běhu života (bakalářská nebo diplomová 

práce) 

 
Pro zpracování diplomových prací je dle jejich zaměření potřebná znalost biblické řečtiny, event. hebrejštiny a 

také znalost jednoho moderního jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština). 

 

 

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 
Nový zákon 

 Pavlovy etické postoje (nesporné listy) 

 List Jakubův 

 Církevní dokumenty k biblickým otázkám poslední doby (téma může být upřesněno 

na konkrétní dokument nebo pojato v celkové linii od Dei Verbum) 

 „Protižidovské“ výroky v Novém zákoně, jejich výklad s ohledem na dobový kontext 

 Pavlovi spolupracovníci/ce a jejich role v jeho misijním působení 

 Obraz Jidáše Iškariotského v Novém zákoně (evangelia a Sk) s možnou konfrontací 

s Jidášovým evangeliem 

 

 

Angelo Scarano, Th.D., S.S.L. 
Nový zákon 

 „Zůstat“ (menein) v Janově evangeliu 

 Společenství v 1 Jan 

 Obrácení v Apokalypse (Zjevení sv. Jana) 

 

 

PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. 
Latina 

 Latina kolem nás: Latinské nápisy v… (klášteře, farnosti, městě…) (bak. BDE, BU, 

NBT) 

 Latinské citace a okřídlené výrazy v publicistice Jakuba Demla (dipl. T) 

 Latinské citace a okřídlené výrazy v prózách Jakuba Demla (dipl. T) 

 

 

Ing. Pavel Reginald Větrovec, Th.D., S.S.L. 
Starý zákon 

 Sociální spravedlnost u proroka Ámose a aktuálnost jeho pohledu (bc. i dipl.) 

 Kodex svatosti v Lv 17-26: teologie, struktura, stav společnosti, odkaz pro NZ i pro 

současnost (dipl.) 

 Prorocký fenomén a ženy ve SZ (bc.) 

 Obraz Božího stvoření v Žalmech (bc. i dipl.) 

 Téma životních zkoušek v knize Sirachovec (bc. i dipl.) 

Po konzultaci se školitelem je možné dohodnout i jiné téma.  

 



III. KATEDRA FUNDAMENTÁLNÍ A DOGMATICKÉ TEOLOGIE 
 

 

FUNDAMENTÁLNÍ TEOLOGIE 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

 Teologie víry v díle kardinála Avery Dullese (1918 – 2008). 

 Die Urchristen Klause Bergera z hlediska fundamentální ekleziologie. 

 Centralita subjektu víry či obsahu zjevení? „Antropologický obrat“ v pohledu 

fundamentální teologie. 

 Interdisciplinární dialog mezi psychologií náboženství a fundamentální teologií: 

kompetence, rizika, příležitosti. 

 

 

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 

 Interpretace spisu Mikuláše Kusánského De pace fidei z pohledu teologie náboženství 

 Interpretace spisu Petra Abélarda Dialog mezi filosofem, židem a křesťanem (Dialogus 

inter Philosophum, Christianum et Iudaeum, sive Collationes) 

 Pojem náboženství u sv. Augustina, nebo u Marsilia Ficina, nebo u Mikuláše 

Kusánského 

 Téma zjevení ve spise sv. Jana od Kříže Výstup na horu Karmel 

 Maurice Blondel a apologetika imanence 

 
O tom, zda by bylo lepší pojmout práci jako bakalářskou, diplomovou + požadavky na jazyk 

doporučuji přijít se případně domluvit osobně (lze také přijít s vlastními tématy z okruhu teologie 

náboženství, fundamentální teologie, politické teologie, příp. také z okruhu karmelitánské spirituality) 

 

 

 

DOGMATICKÁ TEOLOGIE 

 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

 Petrův úřad ve světle současných teologických tendencí 

 Pojetí církve v díle H. de Lubaca 

 Pojetí církve v díle W. Kaspera (nutná znalost němčiny) 

 Pojetí církve v díle H. U. von Balthasara (nutná znalost němčiny) 

 Výběr tématu z celkového díla H. U. von Balthasara (nutná znalost němčiny) 

 Novost pojetí církve v dogmatické konstituci O Církvi 2. vatikánského koncilu 

 

 

ThLic. Jan Houkal, Th.D. 

 Vybraná témata z christologie a soteriologie Karla Rahnera 

 Vybraná témata z christologie a soteriologie sv. Justina a sv. Ireneje  

 Vybraná témata z christologie a soteriologie sv. Augustina 

 Vybraná témata z christologie a soteriologie sv. Anselma z Canterbury 

 

 

 

 



 

Tomáš B. Mohelník, Th.D. 

 Svátosti v dokumentech II. vatikánského koncilu 

 Teologie svátostí v českém teologickém periodiku (na výběr jsou: Časopis katolického 

duchovenstva 1828–1948; Na hlubinu 1926–1948) 

 Svátost biřmování – její teologické pochopení v katechetických materiálech (v ČR) ve 

srovnání s jejím teologickým pojetím v dokumentech magisteria od II. vat. koncilu po 

současnost 

 Teologie svátostí v učení papeže Benedikta XVI. 

 Vybrané téma sakramentální teologie u některého českého autora (např. Mistr Jan Hus, 

Mistr Mikuláš Biceps, apod.) 

 

 

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

 Polarita tělo-duše v díle předního světového teologa (dle dohody se školitelem) 

 Polarita muž-žena v díle předního světového teologa (dle dohody se školitelem) 

 Polarita jedinec-společnost v díle předního světového teologa (dle dohody se školitelem) 

 Téma dědičné viny v díle předního světového teologa (dle dohody se školitelem) 

 Antropologie a eschatologie v českém křesťanském periodiku do r. 1950 (dle dohody se 

školitelem) 

 Uspořádání, katalogizace a obsahová prezentace některého z personálních fondů 

uložených v Centru dějin české teologie KTF UK (dle dohody se školitelem) 

 Kněží v koncentračním táboře Dachau ve světle denních zápisků Karla Kašáka 

 

 

prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 

 Christologie v dokumentech Mezinárodní teologické komise 

 Soteriologie v dokumentech Mezinárodní teologické komise 

 Metoda v systematické teologii v dokumentech Mezinárodní teologické komise 

 Eklesiologie v dokumentech Mezinárodní teologické komise 

 Sakramentologie v dokumentech Mezinárodní teologické komise 

 Christologie, soteriologie, pneumatologie, trinitologie a mariologie v kazatelském díle: 

J. M. Sychry (1776-1830; J. Rychlovského (1752-1811); K. M. Hrdličky (1766-1822); 

V. V. Václavíčka (1788-1862) 

 Přehled současné mariánské a mariologické literatury (1990-2011) - přehled a 

vyhodnocení. 

 Teologie stvoření v díle J. Pospíšila. 

 

 

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

 Justinův koncept Logu. 

  Vztah rodícího se křesťanství k pohanskému náboženství v díle Klementa 

Alexandrijského. 

 Vztah rodícího se křesťanství k pohanskému náboženství v Okatviovi Minucia Felixe. 

 Morální a duchovní profil křesťana v Paidagogu Klémenta Alexandrijského. 

 Církev a eucharistie u vybraných autorů křesťanského starověku. 

 Pojetí církve v Basilových Dopisech. 

 Střet mnišské teologie a rodící se scholastiky (Bernard – Abélard). 



 

Poznámka: Pokud má student návrh svého tématu z oboru patrologie, je možné o tom jednat. 

 

 

ThLic. David Vopřada, Th.D. 

 Služba v církvi, její dějiny a úkoly u určitého patristického autora či ve vymezeném 
patristickém období (na výběr: biskup – kněz – jáhen) 

 Křest/eucharistie/pokání u vybraného patristického autora 

 Dějiny patristické exegeze zvoleného biblického úryvku 

 Mnich a mnišská komunita v Augustinově sermo 355–356 

 Vybrané christologické téma u některého patristického autora/v některém patristickém 
spisu (např. christologické tituly v katechezích Cyrila Jeruzalémského) 

 Životní stav a jeho teologický význam u určitého patristického autora či ve vymezené 

patristické epoše (manželství – panenství – vdovství apod.) 

 

 



 

IV. KATEDRA TEOLOGICKÉ ETIKY A SPIRITUÁLNÍ TEOLOGIE 
 

 

PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 
Teologická etika  

 Mravní problematika v časopise „Životem“ před rokem 1948 

 Tendence české morální teologie po roce 1989 

 Dokument Bible a morálka. Kritická reflexe dokumentu Papežské biblické komise 

V čem dochází ke změně pojetí biblické morálky. 

 Dokument Přirozený zákon. V čem dochází ke změně pojetí přirozeného zákona 

 Klonování zvířat a člověka. Stav problematiky 

 Umělé oplodnění. Teorie a praxe 

 Umírání a hospice v ČR 

 Internet a etika 

 Univerzální platnost mravních norem. Co je to křesťanská etika? 

 

 

Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D. 
Teologická etika, sociální učení církve 

 
Případné návrhy na bakalářské a diplomové práce si studující projednají se školitelem.  

 

 

ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 
Spirituální teologie 
 

Případné návrhy na bakalářské a diplomové práce si studující projednají se školitelem.  

 

 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=c21cb079858fcbd381e9bf4831ca35d3&tid=&do=main&doo=detail&did=127357
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=c21cb079858fcbd381e9bf4831ca35d3&tid=&do=main&doo=detail&did=14880
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=c21cb079858fcbd381e9bf4831ca35d3&tid=&do=main&doo=detail&did=15047


V. KATEDRA PASTORÁLNÍCH OBORŮ A PRÁVNÍCH VĚD 

 

MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková  
Psychologie/pastorace  

 
Případné návrhy na bakalářské a diplomové práce si studující projednají se školitelkou.  

 

 

doc. Ludvík Dřímal, Th.D.  
Pastorální teologie, katechetika 
 

Témata pro bakalářské práce  

 Uskutečňování čtyř funkcí církve ve vybrané farnosti 

 Internetové stránky farností ve zvoleném regionu (výzkum, srovnání, pokus o 

zhodnocení jako pastoračního nástroje) 

 Příprava na manželství podle směrnice ČBK ve světle kapitoly „Jak podpořit 

důstojnost manželství a rodiny“ (GS 47-52) 

 

Témata pro diplomové práce  

 Inspirace apoštolské exhortace Verbum Domini pro pastorační práci ve farnosti 

(realita, vize, reálné možnosti a cesta k jejich uskutečnění) 

 Inspirace dokumentu Bible a morálka pro pastoraci ve farnosti (viz čl. 161) 

 Nová evangelizace: vývoj v chápání pojmu v magisteriu posledních papežů 

 

 

prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc.  
Kanonické právo  

 

Témata pro diplomové práce  

 Rozvoj kanonistiky v Čechách po roce 1989 

 Jaroslav Michal – portrét kanonisty 

 Miroslav Zedníček – portrét kanonisty 

 Otázka další existence patronátů v ČR po zrušení zákona č. 218/1949 Sb. 

 

 

ThLic Jan Kotas  
Liturgika  

 
Případné návrhy na bakalářské a diplomové práce si studující projednají se školitelem.  

 

 

doc. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.  
Pastorální teologie, pastorace svátostí, homiletika, hodegetika    

 

Témata pro bakalářské práce  
 Duchovní služba ve vybraných nemocnicích (vznik, historie, analýza)  

 Pastorace a evangelizace studujících na církevních středních školách  



 Péče o novokřtěnce - průzkum v diecézi  

 Výzkum potřeb biřmovanců při přípravě na biřmování ve vybraných farnostech   

 Analýza příprav na prvé svaté přijímání dětí, zavedených ve vybraných farnostech (jde 

o celý průběh přípravy a o účast farnosti, ne jen o užívané texty)  
 Pozn.: Některá témata lze zpracovávat už jen pro diecézi nebo oblast, kde dosud zpracována nejsou.  

 

Témata pro diplomové práce  
 Programy pro manželské dvojice (Manželská setkání, Kána, exercicie apod.) – analýza 

a posouzení jejich významu dle Familiaris consortio 
 Popis a vyhodnocení pravidelných programů pro rodiny v českých diecézích  

 Popis a vyhodnocení pravidelných programů pro rodiny v moravských diecézích  

 Vyhodnocení prací o rodině autorské dvojice Chvála - Trapková z hlediska teologie 

manželství a rodiny. 

 

 

ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.  
Kanonické právo  
 
Případné návrhy na bakalářské práce si studující projednají se školitelem.  

 

 



 

VI. ÚSTAV DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ 
 

Bakalářské a diplomní práce na Ústavu dějin křesťanského umění vyrůstají v zásadě z práce v 

jednotlivých seminářích. Tematické zadání prací vzniká většinou z dialogu mezi studenty a 

vyučujícími. Dáváme přednost tomu, aby studenti sami si mohli téma zvolit v souladu se 

svým osobním směřováním. Řada studentů volí pro své práce památky, či památkové soubory 

z míst a regionů, odkud pochází, nebo k nimž mají bližší vztah.  

     U nadanějších studentů vítáme, když přistupují k tématům rozšiřujícím obzory dějin 

českého umění, zvláště tam, kde jde o monumenty ležící mimo hranice Čech a Moravy v 

zemích, které byly součástí státního svazku České koruny.  Tam, kde jsou pro to předpoklady, 

nevyhýbáme se ani zadávání témat mimo tento rámec. Vítáme, pokud si studenti vyberou 

témata, která jsou v souladu s badatelskými programy Ústavu. 

     Jsme přesvědčeni o tom, že právě svobodná volba témat podporuje aktivitu studentů a vede 

k lepším výsledkům. 

     Témata jsou zadávána z následujících okruhů: 

 

Pozn.: seznam byl přejat z loňského roku a nebyl pro tento akademický rok aktualizován.  

 

 

 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.  
Dějiny obecné pro obor dějiny evropské kultury 

 

PhDr. Milan Buben, Ph.D. 
Heraldika 

Církevní instituce 

 

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 
Architektura 20. století – zadávání prací od 18.2.2013 (letní semestr) 

 

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.  
Středověké dějiny 

 

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.  
Dějiny obecné pro obor dějiny evropské kultury 

 

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.  
Umění doby středověku a rané renesance 

 

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 
Dějiny evropských zemí 

 

PhDr. Viktor Kubík, PhD.  
Středověká knižní malba 

 

doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.  
Dějiny církevní pro obor dějiny evropské kultury 

 



 

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.  
Středověké umění (zejména architektura a donátorská aktivita významných osobností a 

institucí; tvorba v jednotlivých regionech); architektura 19. století 
Historie oboru dějiny umění 

 

doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.  
Dějiny literatury pro obor dějiny evropské kultury 

 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  
Renesanční umění 

 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.  
Barokní umění 

 

PhDr. Milan Pech, Ph.D.  
Umění 19. a 20. století 

 

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. 
Dějiny církevní pro teologické obory 

 

PhDr. Aleš Pospíšil  
Historie památkové péče 

 

PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. 
Barokní umění, včetně ikonografie 

 

prof. PhDr. Ing.  Jan Royt, Ph.D.  
Středověké umění (zejména sochařství a malířství, ikonografie), barokní umění (zejména 

ikonografie) 

 

Mgr. Stefan Scholz  
Vznik a rozvoj měst, vývoj jednotlivých regionů, multidisciplinární zaměření s přesahem do 

historie a archeologie 

 

PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 
Barokní literatura 

 

Mgr. Jaroslav Sojka  
Pražský hrad a jeho památky 

 

Mgr. Marek Šmíd, Ph.D.  
Moderní české dějiny 

 

Mgr. Miroslav Šmied  
Architektura 19. století 

Historie oboru dějiny umění 

 



doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.  
Renesanční a barokní umění, zejména malířství 


