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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 tři přílohy: Personalia (1.), Studium (2) a Odborná činnost (3). 

Rok 2009 byl pro Katolickou teologickou fakultu UK v Praze do určité míry rokem 

přelomovým, neboť děkanovi prof. PhDr. Ludvíkovi Armbrusterovi končilo počátkem roku 

2010 druhé funkční období a Akademický senát KTF v polovině roku 2009 volil kandidáta na 

funkci děkana fakulty. Ze dvou navržených kandidátů byl dne 15. června 2009 ve dvoukolové 

volbě zvolen ThLic. Prokop Brož, Th.D. Kongregace pro katolickou výchovu potvrdila tuto 

volbu dne 7. prosince 2009 a dne 28. ledna 2010 jmenoval prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., 

rektor Univerzity Karlovy v Praze, děkanem Katolické teologické fakulty ThLic. Prokopa 

Brože, Th.D. na čtyřleté funkční období s účinností od 17. února 2010. 

I v roce 2009 pokračovala Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

v realizaci Dlouhodobého záměru KTF UK v Praze, jehož vyhodnocení proběhlo na 

celofakultním výjezdním zasedání konaném ve vinořském Centru Mariapoli ve dnech 22. a 

23. září 2009. Na setkání vystoupili budoucí děkan KTF UK v Praze Th.Lic. Prokop Brož,  

Th.D. s příspěvkem „Teologická fakulta na Univerzitě Karlově“ a jako host také prof. PhDr. 

Petr Sommer, CSc. s přednáškou na téma Christianizace Čech.  

O překonání kritického období Katolické teologické fakulty z počátku 2. tisíciletí a 

plné obnově vědeckého života na naší fakultě hovoří i první úspěšná habilitace v oboru 

Katolická teologie. 

V roce 2009 byly Katolické teologické fakultě UK v Praze uděleny dvě akreditace 

bakalářského studijního programu Historické vědy se studijním oborem  Dějiny evropské 

kultury a navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia se studijním 

oborem  Aplikovaná etika. Pro zajištění výuky bylo třeba vybudovat nové seminární 

místnosti, proto bylo v letních měsících roku 2009 přebudováno devět pracoven 

akademických pracovníků na čtyři seminární místnosti, přičemž dvě z nich jsou vybaveny 

dataprojektory. Pedagogové se přestěhovali do pracoven v přízemí budovy, které byly 

upraveny pro tyto účely již v průběhu roku 2008. 
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Katolická teologická fakulta i v roce 2009 reagovala na aktuální dění ve světě 

pořádáním prezentací, přednášek a sympozií, jež svým zaměřením oslovily širokou veřejnost i 

řadu odborníků včetně mimouniverzitních. Dne 13. května 2009 uspořádala fakulta ve 

spolupráci s Evangelickou a Husitskou teologickou fakultou UK u příležitosti 40. výročí 

úmrtí kardinála Berana konferenci pod titulem Ekumenická konference k osobnosti a dílu 

kardinála Josefa Berana. Konference byla zakončena výstavou k životě a dílu kardinála 

Berana přístupnou v prostorách Katolické teologické fakulty. Dne 6. listopadu 2009 připravila 

Katolická teologická fakulta pod záštitou Miloslava kardinála Vlka kolokvium 

Pronásledování římsko-katolické církve v Československu v letech 1948–1960 u příležitosti 

konání stejnojmenné výstavy. Ve dnech 3. a 4. prosince 2009 zorganizoval Ústav dějin 

křesťanského umění Katolické teologické fakulty spolu s Institut für Kunst- und 

Musikwissenschaft, Technische Universität Dresden, mezinárodní kolokvium na téma 

Katedrála sv. Víta (Der Prager Veitsdom). Dne 16. prosince 2009 proběhlo na půdě Katolické 

teologické fakulty UK v Praze za účasti arcibiskupa Duky představení pěti desítek publikací, 

jež vydali naši pedagogové za posledních 5 let.   

Pracovníci Katolické teologické fakulty UK v Praze se aktivně podíleli na přípravě i 

samotném průběhu návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26. až 28. 

září 2009. Návštěvu Svatého otce provázeli naši pedagogové fundovanými komentáři ve 

sdělovacích prostředcích a přibližovali tak dění z průběhu papežovy návštěvy široké 

veřejnosti. Dne 27. září se ve Vladislavském sále Pražského hradu konalo setkání papeže 

s akademickou obcí, na kterém se KTF podílelo i organizačně a jehož se zúčastnili zástupci 

akademické obce KTF UK v Praze včetně studentů. Následující den proběhla ve Staré 

Boleslavi u příležitosti Národní svatováclavské poutě mše svatá s homilií Svatého otce.  

Díky studentské aktivitě se pokračovalo i v roce 2009 v tradici studentských plesů. 4. 

reprezentační ples Katolické teologické fakulty ve stylu biedermeieru a romantismu se 

tentokrát konal v Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT v Praze dne 23. dubna 2009 a 

jeho program byl obohacen vystoupeními našich studentů i pozvaných hostů. 

Dne 10. září 2009 zemřel dlouholetý pedagog naší fakulty, přítel a velký propagátor 

zdravého životního stylu nejen mezi studenty KTF doc. PhDr. Ing. Karel Kozel, CSc. Přátelé 

a spolupracovníci se s ním rozloučili v Motolském krematoriu dne 16. září 2009. 
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II. SPRÁVA, ORGANIZACE A VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY 
 

1. VELKÝ KANCLÉŘ 

Velkým kancléřem KTF byl v r. 2009 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 v roce 2009 v tomto složení: 

a) z řad akademických pracovníků: 

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

2. ThLic. Prokop Brož, Th.D. – dne 20. května 2009 rezignoval na členství v AS KTF 
z důvodu kandidatury na funkci děkana KTF  

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 2009 prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ. Prof. Armbruster byl 

zvolen děkanem dne 3. ledna 2006 na čtyřleté funkční období končící 16. února 2010.  
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Dne 15. června 2009 proběhly v Akademickém senátu Katolické teologické fakulty volby 

kandidáta na funkci děkana fakulty. Navrženi byli dva kandidáti, ThLic. Prokop Brož, Th.D. a 

PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., a volby proběhly dvoukolově. V prvním kole bylo vydáno 11 

hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 11 hlasovacích lístků, z toho 11 platných; pro  ThLic. 

Prokopa Brože, Th.D. se vyslovilo 6 hlasů a pro PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. 4 hlasy. 

Do druhého kola postoupil ThLic. Prokop Brož, Th.D. I ve druhém kole bylo vydáno i 

odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků, přičemž se pro ThLic. Prokopa Brože, Th.D. 

vyslovilo 8 hlasů. AS KTF UK zvolil ThLic. Prokopa Brože, Th.D. kandidátem na funkci 

děkana Katolické teologické fakulty. Kongregace pro katolickou výchovu potvrdila tuto volbu 

dne 7. prosince 2009 a dne 28. ledna 2010 jmenoval prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor 

Univerzity Karlovy v Praze, děkanem Katolické teologické fakulty ThLic. Prokopa Brože, 

Th.D. na čtyřleté funkční období s účinností od 17. února 2010.  

 

Proděkany Katolické teologické fakulty v roce 2009 byli: 

Dr. Vojtěch Eliáš – proděkan pro rozvoj, statutární zástupce děkana; 

PhDr. Petr Kubín, Ph.D. –  proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (od 1. dubna 2009); 

prof. Dr. Albert-Peter Rethmann – proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (do 31. března 

2009); 

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

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

 

Působnosti proděkanů byly upraveny Opatřením děkana č. 6/2008 o Vymezení činnosti, 

zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK ze dne 26. září 2008.  

 

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. 2009 v tomto složení:  

1. prof. PhDr. Ludvík Armbruster – předseda 

2. prof. Pavel Ambros, Th.D. 

3. Mons. ThLic. Dominik Duka 

4. doc. Josef Hřebík, Th.D. 

5. doc. Petr Chalupa, Th.D. 
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6. doc. ThDr. Jiří Kašný, Th.D. (odstoupil dne 30.1.2009) 

7. prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. 

8. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (jmenován dne 16.4.2009) 

9. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 

10. Mons. František Radkovský 

11. prof. Dr. Albert-Peter Rethmann 

12. prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan 

13. doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

14. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 

15. doc. 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.  

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

Mlada Mikulicová, Ph.D. (předsedkyně Disciplinární komise KTF) 

b) z řad studentů: 

Mgr. Pavel Jäger  

ThLic. Lukáš Nosek  

Hana Puková  

• náhradníci 

a) z řad akademických pracovníků: 

Eva Pavlíková, Ph.D. 

PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.  

b) z řad studentů: 

Mgr. Jaroslav Havrlant  

ThLic. Dipl.–Theol. Josef Pavol. 

 

Disciplinární komise KTF neřešila v roce 2009 ani jeden přestupek. 
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e) Tajemník 

Tajemnicí fakulty byla v roce 2009 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 2009 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.  

 

b) Účelová zařízení 

Děkanát jakožto výkonný aparát fakulty ve spolupráci s rektorátem univerzity zabezpečoval 

v r. 2009 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 knihovnu. 

Na Katolické teologické fakultě bylo v roce 2009 pět účelových zařízení.  

Při Katedře teologické etiky a spirituální teologie působí Centrum pro studium 

migrace a Centrum teologie a filosofie výtvarného umění a architektury. Obě centra vedl 

prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, po něm byli k 29. září 2009 jmenováni vedoucími ThLic. 

Petr Štica, Th.D. (Centrum pro studium migrace) a Ing.Arch. Mgr. Norbert Schmidt (Centrum 

teologie a filosofie výtvarného umění a architektury). 

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

Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví při Ústavu dějin křesťanského 

umění vede prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. 

Institut celoživotního vzdělávání, který byl zřízen dne 9. září 2009 rozhodnutím 

Akademického senátu KTF,  je od 1. října 2009 řízen ThLic. PhDr. Markem Matějkem, Ph.D. 
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4. VNITŘNÍ PŘEDPISY 

V roce 2009 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, 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 nebo novelizovány. 

 

 

III. STUDIUM 

 

1. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY 

V akademických letech 2008/2009 a 2009/2010 uskutečňovala KTF tyto akreditované studijní 

programy (Přehled akreditovaných studijních programů viz Příloha č. 2, tabulka XVI).: 

• bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky, kombinovaná 

forma studia, standardní doba studia 4 roky (akreditace udělena do 21. května 2013) 

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

kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky (akreditace udělena do 21. 

května 2013) 

• magisterský studijní program Teologie, studijní 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, studijní 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,  

studijní obor Dějiny křesťanského umění, prezenční forma studia, standardní doba 

studia 2 roky (akreditace udělena do 1. března 2014) 

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

a kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky (akreditace udělena do 31. 

července 2016) se specializacemi 

a) biblické vědy 
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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, studijní obor Církevní a obecné dějiny, 

prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky (akreditace 

udělena do 1. listopadu 2017) 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 31. prosince 2013) 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 „Jáhenský pastorační rok“ a „Kněžská formace“. Programy „Jáhenský pastorační 

rok“ a „Kněžská formace“ jsou určené především 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. Programy navazují na vědomosti získané v 

magisterském studiu a rozvíjí je s ohledem na konkrétní pastorační působení účastníků. 
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Nově nabízenými kurzy Celoživotního vzdělávání jsou kurzy Kanonického práva a 

Úvodu do teologických nauk. Program kurzu Kanonického práva je koncipován jako 

dvousemestrální vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí v oblasti kanonického 

práva vlastního i konfesního. Kurz Úvod do  teologických nauk je tříletý vzdělávací program, 

který umožní získání základní orientace v teologických naukách a kompetenci pro bakalářské 

studium v oboru Teologické nauky. Úspěšní absolventi programu celoživotního vzdělávání 

mohou pokračovat v řádném kombinovaném studiu a po jeho úspěšném absolvování získat 

titul bakalář. 

V akademickém roce 2008/2009 bylo otevřeno pět kurzů Univerzity třetího věku 

(„Základy katolického náboženství“, „Teologická témata ve filmovém umění“, „Konference 

pro seniory – Život z víry“, „Konference pro seniory – Církevní dějiny“ a „Základy východní 

byzantské liturgie“) a v akademickém roce 2009/2010 kurzy čtyři („Základy katolického 

náboženství“, „Konference pro seniory – Život z víry“, „Teologie pro laiky“ a „Základy 

východní byzantské liturgie“). 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 Celoživotního vzdělávání vč. Univerzity třetího věku v 

akademickém roce 2008/2009 206 posluchačů a v roce 2009/2010 209 posluchačů (Počty 

posluchačů Univerzity třetího věku viz Příloha č. 2, tabulka XV.). 

 

2. STUDIJNÍ AGENDA 

V akademickém roce 2008/2009 probíhalo studium v souladu se studijními plány, které jsou 

uvedeny v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním 

roce 2008/2009, v akademickém roce 2009/2010 v souladu se studijními plány uvedenými 

v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 

2009/2010. 

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 2008/2009 představila Výroční zpráva o činnosti 

Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2008.  
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Řádné přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010 proběhlo v průběhu měsíce června 

roku 2009, další přijímací řízení během září 2009. 

Přijímací řízení konané pouze v řádných červnových termínech proběhlo u následujících 

programů: 

• bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky 

• 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. 

 

Řádné i další přijímací řízení proběhlo u těchto programů:  

• 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. 

 

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 

2009/2010, 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 2009 řešilo celkem dvacet šest rozvojových 

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

činností.  

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

• Podpora studia studentů s tělesným handicapem, řešitel V. Eliáš, začátek realizace r. 

2005; 
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• Obnova PC stanic pracovníků KTF UK a rozvoj digitálních knihoven a databází, 

řešitel V. Eliáš, začátek realizace r. 2009; 

• Podpora profesorského a habilitačního řízení, řešitel J. Benešová, začátek realizace r. 

2009. 

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

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

Kuthan, Z. Beneš, 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, začátek 

realizace r. 2009. 

Projekty FRVŠ: 

• Inovace studijních předmětů Bibliodrama a Úvod do Starého a Nového zákona, 

řešitelka M. Ryšková, spoluřešitelka Z. Pelechová, začátek realizace r. 2009; 

• Rozšíření přístupu studentů k fakultním serverům a k internetu a zřízení datového 

úložiště pro studijní materiály, práce studentů a pro studentské elektronické poštovní 

schránky, řešitelka J. Benešová, spoluřešitel L. Zikmund, začátek realizace r. 2009. 

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; 

• Role náboženství křesťanských a muslimských migrantů ve vztahu k liberálnímu státu, 

řešitel A.-P. Rethmann, spoluřešitelé: D. Červenková, L. Ovečka, T. Petráček, M. 

Ryšková, K. Sládek, P. Štica, začátek projektu 2009; 

• Život a vliv Nikolaje Losského v akademickém světě prvorepublikového 

Československa, řešitel K. Sládek, začátek realizace projektu 2009. 
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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: 

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

2007; 

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

Lomičková, začátek realizace projektu 2007; 

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

Zippeho, řešitel J. Lorman, spoluřešitelé: P. Novitzký, P. Štica, začátek realizace 

projektu r. 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 elementoch kolaborácie Církvi s komunistickým rezimom na 

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

• Funerální litina Podbrdska ve světle kontaktů s centry výroby litiny v Prusku a na 

Moravě v 19. století, řešitelka J. Bělová, začátek realizace projektu r. 2009; 

• Katolicky orientovaná politická filozofie na počátku novověku a její ohlasy v českých 

zemích doby pobělohorské, řešitel J. Koblížek, začátek projektu 2009; 

• Osobní svobody a „bonum commune“ – Analýza díla Teorie spravedlnosti Johna 

Rawlse z pohledu křesťanské etiky, řešitel P. Novitzký, spoluřešitel P. Štica, začátek 

realizace projektu r. 2009; 

• Bibliodrama jako způsob výkladu biblického textu, řešitelka Z. Pelechová, začátek 

realizace projektu 2009; 

• Význam bosých augustiniánů v Čechách jako zadavatelů uměleckých děl od roku 

1623 do reforem Josefa II., řešitelka A. Šmilauerová, začátek realizace projektu 2009. 
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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, 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, FLÚ AV 

ČR) a UK v Praze, zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řešitel 

P. Pokorný, začátek realizace r. 2005; 

• Z. Beneš – spoluřešitel projektu Jinakost našich společných dějin, nositel FF UK, za 

podpory Visegrádského fondu, hlavní řešitelka M. Tonková (PdF UKo Bratislava), 

začátek realizace r. 2009; 

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

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

jejich dějinně kulturní působení), řešitel UK ETF, začátek realizace r. 2005; 

• C. V. Pospíšil – řešitel projektu GAČR Dějiny české trinitologie a fundamentální 

teologie 1800–2008, řešitel CMTF UP, začátek realizace r. 2009; spoluředitel projektu 

Aktuální problémy teologické filozofie v pojetí biblického personalismu, řešitel UK 

HTF, začátek realizace r. 2008; 

• D. Svoboda – spoluřešitel projektu GAAV Filosofie a theologie Tomáše Akvinského, 

řešitel T. Machula, začátek realizace projektu r. 2008. 

 

Konference a přednášková činnost 

Katolická teologická fakulta i v roce 2009 pořádala nebo spolupořádala konference a 

organizovala přednášky českých odborníků. Pedagogové KTF se zúčastnili mnoha konferencí 

a přednesli přednášky a přednáškové řady na různá témata, jejichž přehled je uveden v příloze 

č. 3, tabulka XVIII. 

Diecézní teologický institut Biskupství královéhradeckého pořádalo v Novém 

Adalbertinu ve spolupráci s odborníky z Katedry náboženské výchovy a charitativní práce 
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Pedagogické fakulty UHK konferenci na téma Pavel z Tarsu – apoštol národů ve dnech 

31.3.–1.4.2009, při níž vystoupili mj. P. Brož – Ospravedlnění v listu Římanům, D. Bouma – 

Profil apoštola národů. Síla a slabost sv. Pavla, P. V. Kohut – „…Abych mohl získat Krista a 

byl s ním spojen“ (Flp 3,8–9). Pilíře pavlovské spirituality, R. Martinek – Starokřesťanské 

památky spojené se sv. Pavlem, T. Petráček – Spor o exegezi pavlovských knih v moderní 

době. M.–J. Lagrange, O.P. a jeho pavlovské komentáře, C. V. Pospíšil – Zásadní 

christologické a trinitologické motivy u sv. Pavla, K. Sládek – Ikony sv. Pavla v kontextu 

východokřesťanské spirituality. Z konference je připravován sborník v editorském kolektivu 

D. Bouma, J. Hojda a P. Polehla. 

Centrum pro studium migrace a Katedra biblických věd KTF uspořádaly dne 

29.4.2009 za finanční podpory GAAV kolokvium Monoteistická náboženství a stát. 

Kolokvium poskytlo pohled na závažnou problematiku vztahu různých náboženství a státu 

z hlediska současného i historického a podnítilo dlouhodobější proces řešení této otázky 

v rámci UK KTF, a to především v souvislosti s narůstajícím počtem muslimů v Evropě. Na 

kolokviu zazněly mj. tyto příspěvky: G. Buß – Jsou náboženská přesvědčení slučitelná 

s demokratickými diskurzy? Odpovědi současné filosofie a teologie; D. Červenková – 

Proměny vztahu pozdně antické společnosti a křesťanského společenství v prvních staletích po 

Kristu; J. Kašný – Stát a církve v ČR z hlediska konfesního práva; J. Manemann – Křesťanství 

a politika: K současným výzvám politické teologie; M. Mikulicová – Umma v Koránu a 

v Medínské smlouvě; P. Novitzký – John Rawls a funkce náboženství v moderním 

demokratickém státě; L. Ovečka – Vztah křesťanů ke státu v české morální teologii 1884–

1948; T. Petráček – Emancipace, liberalismus a identita: Židé a evropské státy 19. století; T. 

Petráček – Katolická církev, evropská společnost a proměny státního zřízení v 19. a 20. 

století; A.-P. Rethmann – Náboženství v pluralitním státě – Neznámý islám; M. Ryšková – 

Postoje starozákonního židovstva a křesťanů novozákonní doby ke státní moci v zrcadle 

biblických textů a historických faktů; K. Sládek – Pravoslavné církve byzantské tradice ve 

vztahu ke státu 20. století; P. Štica – Pojetí státu v sociálním učení katolické církve. K. Sládek 

a kol. připravil kolektivní monografii z této konference pod titulem Monoteistická náboženství 

a stát (Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2009. 344 s.). 

Dne 13.5.2009 uspořádala Katolická teologická fakulta UK ve spolupráci 

s Evangelickou teologickou fakultou a Husitskou teologickou fakultou UK konferenci pod 

titulem Ekumenická konference k osobnosti a dílu kardinála Josefa Berana. Konferenci 

zahájil Miloslav kardinál Vlk, úvodním slovem pokračovali L. Armbruster, M. Prudký a J. B. 

Lášek. Se svými příspěvky participovali mj. A. Opatrný – Josef Beran – pastoralista, K. 
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Skalický – Osobnost Josefa kardinála Berana, J. Šebek – Josef Beran v siločarách 

politického a církevního vývoje 20. století. Konferenci zakončila výstava v prostorách UK 

KTF, kterou uvedla P. Gabrielová. 

Ve dnech 21.–24.9.2009 byla uspořádána v prostorách Vily Lanna za podpory CMS 

AV ČR, Historického ústavu AV ČR, FF UK spolu s ÚDKU UK KTF i Westfälische 

Wilhelms-Universität Münster mezinárodní konference s názvem Ecclesia als 

Kommunikationsraum in Mitteleuropa (13.–16. Jahrhundert). Konference se zúčastnili mj. 

badatelé z řad ÚDKU KTF UK J. Royt (Mittelalterliche Tafelmalerei in nordwestlichen 

Böhmen und ihre Inspiration) a M. Hamsíková (Cranach und Nordwestböhmen. Höfische und 

kirchliche Repräsentation in Sachsen im Spiegel der Malerproduktion der ersten Hälfte des 

16. Jahrhunderts in Böhmen). Na rok 2011 je plánováno vydání kolektivní monografie 

s názvem Ecclesia als Kommunikationsraum in Mitteleuropa v rámci řady Collegium 

Karolinum. 

Ve dnech 21.–23.10.2009 byla uspořádána za spolupráce Ústavu dějin křesťanského 

umění UK KTF a Institut für Kunstgeschichte, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, 

Universität Wien exkurze se studenty a výměnný pobyt na téma Start up für die Mobilität und 

wissenschaftliche Vernetzung, junger Kunsthistorikerinnen. Akce se zúčastnili: J. Kuthan, M. 

Theisen, N. Bravená, M. Hamsíková, S. Scholz a M. Šmied. 

U příležitosti konání výstavy Pronásledování římsko-katolické církve 

v Československu v letech 1948–1960 bylo dne 6.11.2009 uspořádáno UK KTF stejnojmenné 

kolokvium pod záštitou Miloslava kardinála Vlka. Úvodní řeč proslovili Miloslav kardinál 

Vlk a P. Kubín. Na kolokviu zazněly mj. tyto příspěvky: D. Feranc – Převor Heřman Tyl; J. 

Kafka – Církevní politika KSČ v severovýchodních Čechách v letech 1948–1960; V. Novotný 

– CMBF v padesátých letech; T. Petráček – Pius XII. a komunismus; J. Stříbrný – Svědkové 

víry v padesátých letech; J. Šebek – Proměny státní politiky vůči církvi v letech 1948–1960; 

M. Weis – Biskup Josef Hlouch. Po přednáškách zaznělo závěrečné shrnutí M. Weise.  

Biskupství Hradec Králové ve spolupráci s odborníky z ÚDKU UK KTF uspořádalo 

dne 10.11.2009 v Novém Adalbertinu konferenci na téma Církev, žena a společnost ve 

středověku, při níž vystoupili mj. P. Kubín – Neúspěšná kanonizace sv. Anežky ve středověku, 

T. Petráček – Evangelium, žena a církev, M. Pučalík – Anežka Přemyslovna, zakladatelka 

řádu křižovníků. 

Ve dnech 3.–4.12.2009 uspořádal ÚDKU na půdě UK KTF mezinárodní kolokvium ve 

spolupráci s Institut für Kunst- und Musikwissenschaft, Technische Universität Dresden na 

téma Katedrála sv. Víta (Der Prager Veitsdom). Vytklo si za cíl výměnu nejnovějších 
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poznatků mezi předními odborníky na danou problematiku z těchto odborných pracovišť: 

ÚDKU UK KTF, CMS AV ČR a FF UK, Institut für Kunst- und Musikwissenschaft, 

Technische Universität Dresden, Archeologický ústav AV ČR, Odbor památkové péče – 

Kancelář prezidenta republiky, Oddělení uměleckých sbírek – Správa Pražského hradu. 

Mezinárodní kolokvium úspěšně prohloubilo mezinárodní spolupráci Ústavu dějin 

křesťanského umění KTF UK a Institut für Kunst- und Musikwissenschaft, Technische 

Universität Dresden. Příspěvky přednesli mj. tito badatelé: J. Homolka – Köln am Rhein, 

Strassburg und Peter Parler; J. Royt – Malerein im Veitsdom aus der Zeit Karel IV. und 

Wenzels IV.; K. Otavský – Karl IV. und das Grab des hl. Wenzel.  

 

Vybraná publikační činnost 

Pedagogové publikovali řadu odborných článků i monografií. Z množství odborných 

vědeckých výstupů zmiňujeme jen jejich výběr:   

J. Bartoň publikoval monografii Moderní český novozákonní překlad: Nové zákony 

dvacátého století před českým ekumenickým překladem (Praha: Česká biblická společnost, 

2009. 228 s.), v níž představuje první komplexní zpracování českých překladů Nového 

zákona vzniklých a poprvé publikovaných po roce 1900 a před zahájením prací na Českém 

ekumenickém překladu (1961). Tyto české překlady Nového zákona – výsledky práce biblistů 

J. L. Sýkory, J. Hejčla, R. Cola, F. Žilky, P. V. Škrabala a O. M. Petrů – sehrály zásadní roli 

na cestě od starších tradičních překladových typů (Bible kralické, Bible svatováclavské a 

katolických biblí 19. století) k novému pojetí biblického překládání jakožto díla týmového, 

mezikonfesního a mezinárodně zakotveného, které se pak mělo poprvé výrazně uplatnit 

v Českém ekumenickém překladu. Kniha předkládá unikátní a detailně zpracovaný 

bibliografický, historický a filologický materiál. Učebnice J. Bartoně Uvedení do novozákonní 

řečtiny (Praha: KLP, 2009. XII + 164 s.) se v roce 2009 dočkala pátého upraveného vydání. 

J. Brož publikoval článek Kristzus "neve" az Ószövetség fényében (Zsid 1,5–14) (In: 

Zsoltárok, himnuszok, imádságok: Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2008: 

auguszuts 31. – szeptember 2., G. Benyik ed. Szeged: JATEPress , 2009.). 

P. Brož publikoval článek Síla křesťanské identity (In: Perspektivy roč. 27, 2009.). 

D. Červenková a A.-P. Rethmann publikovali monografii Islám v českých zemích  

(Praha: CMS – Center for Migration Studies, 2009. 153 s.). D. Červenková uveřejnila dále 

články Konverze na cestě kontemplativní modlitby (In: Konverze a konvertité: sborník 

z mezioborového semináře o problematice náboženského obrácení. J. Hanuš, I. Noble (eds.). 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 151 s.), Několik poznámek očima 
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řeholní sestry (k tématu duchovního života mladé generace) (In: Teologické texty č. 2, roč. 20, 

2009) a Metodika výzkumu v teologii náboženství podle Mariana Crociaty (In: Teologické 

texty č. 3, roč. 20, 2009.). 

M. Hamsíková, M. Hrubá a J. Royt společně publikovali monografii Gotické deskové 

malířství v severních a severozápadních Čechách v letech 1340–1550. 

M. Hamsíková přispěla studií Oplakávání Krista z Napajedel. Nově objevená kopie 

Oplakávání Anthonise van Dycka do sborníku K. Hodaňová (ed.). Ingredere Hospes II: 

Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Kroměříži 

(Kroměříž: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2009. 133 s.). 

V kolektivní monografii editorského kolektivu E. Schlotheuber, H. Seibert, R. 

Šimůnek (eds.) Böhmen und das Deutsche Reich: Ideen– und Kulturtransfer im Vergleich 

(13.–16. Jahrhundert) (München: R. Oldenbourg Verlag, 2009. VIII + 362 s.) byly 

zveřejněny příspěvky M. Hamsíkové (Der Einfluss von Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553) und 

seiner Werkstatt auf die tschechische Malerei des 16. Jahrhunderts) a J. Royta (Bischof 

Johann IV. von Draschitz als Kunstmäzen).  

Do kolektivní monografie editorského kolektivu J. Fajt a A. Langer (eds.) Kunst als 

Herrschaftsinstrument: Böhmen und das Heilige römische Reich unter den Luxemburgern im 

europäischen Kontext (Berlin – München: Deutscher Kunstverlag, 2009. 607 s.) přispěli Z. 

Hledíková (Der Weg der geistlichen Entwicklung und Reformbewegung in Böhmen), J. 

Kuthan (Michael Parler – 1359: Nürnberg und Goldenkron), K. Otavský (Drei wichtige 

Reliquienschätze im luxemburgischen Prag und die Anfänge der Prager Heitumsweisungen) a 

J. Royt (Wenzel Králík von Buřenice als Mäzen). 

M. Horyna publikoval studii L’architecture ideále de Jean-Blaise Santini-Aichel: 

fondement géometrique et signification esthétique (In: Baroque en Bohéme. M.-E. Ducreux, 

X. Galmiche (eds.). Lille, 2009.), článek Verhältnisse zwischen den Architekten und 

Zunftbaumeistern in Prag um 1700 (In: Architekt versus Baumeister: Die Frage nach dem 

Metier. W. Oechslin (ed.). Zürich: GTA-Verlag, 2009. 294 s.). 

A. I. Hrdina publikoval články Práva a povinnosti kněží po 2. vatikánském koncilu (In: 

Teologické texty č. 2, roč. 20, 2009.), Styčné body církevního a světského práva (In: Právník, 

teoretický časopis pro otázky státu a práva č. 9, roč. 148, 2009.) a obsáhlejší studii Plinius 

Ml. Trajánovi o stíhání křesťanů (In: Revue církevního práva – Church Law Review č. 2, 43, 

roč. 15, 2009.). 

J. Hřebík publikoval článek Apoštol Pavel a Židé (In: Dialog Evropa č. 3–4, roč. 18, 

2008.). 
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V. Kubík publikoval články Středověké iluminované rukopisy z Chebska (In: Umění 

gotiky na Chebsku. Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického 

sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu. J. Vykoukal, K. Halla (eds.). Cheb: Galerie 

výtvarného umění v Chebu, 2009, 287 s.), Studie k umělecko historické terminologii 

středověké knižní malby: 1. Úvodní poznámky a základní typy akantu (In: Studie o  rukopisech 

roč. XXXVII–XXXVIII, 2009.). 

P. Kubín publikoval studie Der Heilige Gunther († 1045). Ein Thüringer in Böhmen 

(In: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte roč. 63, 2009.), Svatořečení biskupa 

Vojtěcha (In: Kosciół w monarchiach  Przemyślidów i Piastów. J. Dobosz (ed.). Poznań: 

Wydawnictwo Poznańskie, 2009.), Vyšehrad: la Roma boema (In: Roma–Praga. Praha–Řím. 

Omaggio a Zdeňka Hledíková. K. Bobková-Valentová, E. Doležalová, E. Chodějovská, Z. 

Hojda, M. Svatoš (eds.). Scriptorium: Praha, 2009. Součást Bollettino dell'Istituto Storico 

Ceco di Roma, Supplemento 2008.). 

J. Kuthan a M. Šmied (ed.) publikovali monografii Korunovační řád českých králů 

(Praha: Togga – Filozofická fakulta UK v Praze, 2009. 435 s.). Dílo opatřili předmluvou 

prezident Václav Klaus a Miloslav kardinál Vlk. Objevná monografie je věnována 

historickým a umělecko-historickým souvislostem panovnické reprezentace na základě 

interpretace korunovačního řádu českých králů. Monografie významně přispěla k poznání 

obsahových i formálních aspektů uměleckých děl vzniklých v souvislosti s panovnickou 

reprezentací. Budování ideové základny královského statutu českých vladařů a reprezentaci 

jejich moci věnoval velkou pozornost český král a římský císař Karel IV., jenž se podílel i na 

sepsání korunovačního řádu českých králů. Tento text má v dějinách české státnosti zásadní 

význam. Kniha ho přináší v původním latinském znění a zároveň ve starém i novodobém 

překladu do češtiny. Dále jsou zde zařazeny texty významných listin, v nichž bylo českým 

panovníkům potvrzeno udělení královské hodnosti. V knize je dále otištěna zásadní studie 

profesora Josefa Cibulky (1968) o českém korunovačním řádu a jemu věnovaná stať J. 

Homolky. Kniha byla opatřena úvodem a význačnou studií J. Kuthana pod názvem Královská 

hodnost českých vladařů, jejich dílo a reprezentace (s. 15–17, 21–195). Obrazová příloha 

dokumentuje královský status českých panovníků. 

J. Kuthan publikoval kapitoly Zakladatelská činnost posledních Přemyslovců, 

Klášterní fundace, Královská města, Pečetě posledních Přemyslovců a Dvorské umění: nástup 

a rozkvět gotiky v kolektivní monografii editorského kolektivu P. Sommera, D. Třeštíka, J. 

Žemličky (eds.) pod titulem Přemyslovci: Budování českého státu (Praha: Nakladatelství 

Lidové noviny, 2009. 779 s.). 
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Do kolektivní monografie J. Štěpán (ed.) Chrám svatého Ducha a královna Eliška 

Rejčka v Hradci Králové 1308–2008: Historická tradice v dějinách města: Od chrámu ke 

katedrále (Ústí nad Labem: OFTIS nákladem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 

– Biskupství královéhradecké – Občanské sdružení Katedrála 2008, 2009. 224 s.) přispěli J. 

Kuthan (Královna Alžběta Rejčka (†)) a T. Petráček (Hradečtí biskupové a jejich katedrála 

Svatého Ducha v relacích ad limina v letech 1675–1923). 

K. Lachmanová vydala publikaci Kotva naděje (Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2009. 71 s.), uveřejnila články Spiritualita ženy ve světle učení sv. Edith Stein 

a Přímluvná modlitba ve světle učení sv. Terezie z Lisieux (In: Sborník UKŽ – Ženská 

spiritualita I., Praha 2009.).  

P. Lomičková (ed.) připravila kolektivní monografii Historie, architektura a umělecká 

tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700 (Praha: 

Nakladatelství Togga, 2009. 588 s.) z mezinárodního symposia v Kutné Hoře „Opatství 

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

sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu.“. Na monografii participovali významní 

historikové, historikové umění, teologové a odborníci na památkovou péči z řad ÚDKU UK 

KTF, ÚDU UK FF, CMS AV ČR, Národního památkového ústavu, ÚOP Středních Čech a 

města Kutné Hory, jako např. M. Horyna (Die Klosterkirche in Sedletz und der Architekt 

Johann Blasius Santini-Aichel), J. Kuthan (Václav II. jako fundátor), A. Mudra (Královské 

atributy ve středověké ikonografii svatého Václava), R. Lomičková (Znaková řeč cisterciáků 

kolem roku 1300), A. Mudra a M. Ottová (Středověké vybavení klášterního kostela v Sedlci) a 

J. Royt (Mater domus cisterciáckých klášterů, jejich první a druhý život).  

J. Lorman publikoval článek Morálně-teologický koncept Augustina Zippeho (1746/7–

1816), morálního teologa na přelomu epoch (In: Studia Theologica č. 1 roč. 11, 2009.). 

M. Mikulicová vydala publikaci Nebeské shromáždění ve Starém zákoně: Dědictví 

kultur Předního východu (Praha: Karolinum, 2009. 210 s.), v níž se zabývá literárním 

tématem nebeského shromáždění v Micheášově a Izajášově proroctví a v knihách Job a 

Daniel. Toto téma bylo do Starého zákona převzato z kulturní tradice starověkého Předního 

východu jako podklad podtrhující slova Božího výroku v biblickém smyslu. Učebnice 

Základy starozákonní hebrejštiny M. Mikulicové byla vydána v druhém vydání se zaměřením 

na výuku UK KTF i dalších zájemců o základní orientaci ve starozákonním textu (Praha: 

Karolinum, 2009. 96 s.). 

B. T. Mohelník publikoval článek Oživující dar přátelské lásky (In: Salve: Revue pro 

teologii a duchovní život č. 1, 2009.). 
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A. Mudra a M. Ottová publikovali rozsáhlou studii v kolektivní monografii Catalogue 

of Gothic sculpture in the Cheb Region a také kapitolu The organisation and transformation 

of the sculptural craft in Cheb (In: Gothic Art in the Cheb Region: Gothic art on the territory 

of the historical Cheb region and the collection of gothic art in the gallery of fine art in Cheb. 

J. Vykoukal, K. Halla et al. Cheb: Gallery of fine art, 2009. 287 s.). 

A. Mudra publikoval článek Wessobrunn und Trausnitz: Zur Rezeption der 

französischen Kathedralskulptur in Mitteleuropa (In: Verhandlungen des historischen 

Vereins für Niederbayern roč. 134, 2009.).  

M. Mžyková publikovala studie Příběh JUDr. Václava Kounice a malíře Skramlíka 

(In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Sborník z konference organizované na zámku Slavkov-

Austerlitz. J. Malíř, M. Rája (eds.). Brno: Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity, 2009.), Vévodou nejsem, jsem Rohan (In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém 

ráji. Praha: Pekařova společnost českého ráje v Turnově, Historický ústav Akademie věd ČR, 

2009.), Díla Georga Desmaréese ve slezských a moravských sbírkách. Sborník výzkumných 

prací. (Praha: Národní památkový ústav středních Čech, 2009.). 

E. Novotná zveřejnila studii Sgrafito ve službách socialistického realismu (In: Sgrafito 

16.–20. století: Výzkum a restaurování. Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice, 2009.). 

V. Novotný publikoval příspěvek L’ecclesiologia personalistica ceca della seconda 

metà del XX secolo (In: Reportata: passato e presente della teologia č. 1, roč. 2–3, 2009. 

Dostupné na http://mondodomani.org/reportata).  

A. Opatrný publikoval kapitolu Jak vidí dobro a zlo teologie (In: Dobro, zlo a řeč v 

psychoterapii. J. Koťa, E. Syřišťová (ed.). Praha: Triton, 2009. 262 s.). 

D. Opatrný a L. Tichý (eds.) připravili sborník Apoštol Pavel a Písmo (Olomouc: 

Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. 224 s.). Jeho součástí jsou příspěvky J. Brože 

(Te,loj no,mou a interpretace Ř 9,30–10,10), M. P. Matějky (Pavlovská reinterpretace 

izaiášských textů v listu Římanům) a M. Ryškové (Prorocký fenomén a tradice Ježíšových 

slov v listech apoštola Pavla). 

M. Ottová publikovala článek Am Beginn einer Tradition: Zur Organisation der 

Bildschnitzerwerkstätten in Eger im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts – Cheb 1459. (In 

Česko-německé setkání panovníků – Dynastická politika, panovnická reprezentace a kulturní 

vazby. Vědecká konference k 550. výročí setkání panovníků v Chebu konaná na zámku 

Weesenstein 12.–14. listopadu 2009, kolektivní monografie v tisku).  

E. Pavlíková, K. Sládek a kol. publikovali kolektivní monografii Sociální situace a 

religiozita ukrajinských migrantů v ČR (Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 
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2009. 120 s.). Předložená kolektivní monografie pojednává o ukrajinských migrantech na 

základě výzkumu, který se uskutečnil na UK KTF. Věnuje se problematice v celé šíři záběru: 

Ukrajinská migrace v Čechách a její křesťanská religiozita, Religiozita Ukrajinců, její změny 

a vývoj po a v migraci, Práce a pracovní podmínky Ukrajinců v ČR, Situace ukrajinských 

rodin v ČR a role rodiny v migraci, Irrelgulární status aneb dokumenty vládnou migrací. 

T. Petráček publikoval články Od vědecké exegeze k psaní beletrie. Biblické romány 

Vincenta Zapletala OP (In: Studia theologica č. 3, roč. 11, 2009.), Pravda se nemá čeho bát. 

Stručné dějiny Jeruzalémské biblické školy (In:  Salve: Revue pro teologii a duchovní život. č. 

3, 2009.). T. Petráček společně s P. Jägerem a L. Noskem publikovali článek Ve službě Písmu 

a církvi: čeští studenti Jeruzalémské biblické školy (In:  Salve: Revue pro teologii a duchovní 

život. č. 3, 2009.). 

C. V. Pospíšil vydal významnou monografii Ježíš Kristus – Pravda dějin: Trojiční a 

christocentrická teologie dějin (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,  2009. 134 s.).  

C. V. Pospíšil se podílel společně s P. R. Benešem a P. Hlaváčkem (ed.) na 

publikování kolektivní monografie Františkánství v kontaktech s jiným a cizím mj. i studií 

Christocentrický přístup k teologii dějin a jeho rozvíjení v duchu mistrů františkánské školy 

(Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filosofia nakladatelství FÚ AV ČR, 2009. 267 + 16 s.). 

Monografie vznikla z činnosti Collegium Europaeum – Výzkumné skupina pro dějiny 

evropského myšlení UK FF a FLÚ AV ČR s podporou Provincie bratří františkánů. 

Publikoval články L´assunzione della Madre del Signore e gli scritti di Cromazio di Aquilea 

(In: Il corpo e la salvezza negli scritori cristinai aquileiesi del II–IV secolo. Atti del IV 

Coplloquium Internazionale del 21 e 28 settembre, 4 e 5 ottobre 2008. R. Iacumin (ed.). 

Udine: Paolo Gasperi editore, 2009, 160 s.), Le pietre miliari sulla strada della teologia 

cattolica ceca negli anni 1990–2007 (In: Theologie im Osten Europas seit 1989, 

Entwichlungen und Perspektiven. A. Franz, W. Baum (ed.). Berlin 2009, 190 s.), 

Kompendium sociální nauky církve, trinitární teologie a soteriologie (In: Interdisciplinární 

úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. P. Černuška, C. V. Pospíšil, F. Staněk (eds.). 

Brno: L. Marek, 2009. 228 s.), Stručný nástin biblické mariologie I – Starý zákon, Pavel, 

Marek, Matouš. (In: Ženská spiritualita I – sborník Unie katolických žen. M. Koronthályová 

(ed.). Praha: Arcibiskupství pražské – Pastorační středisko, 2009. 137 s.), Teologie stvoření 

člověka a paleoantropologie (In: Studia Theologica č. 3 roč. 11, 2009.) a K problematice tak 

zvané „nové teologie dědičného hříchu“ (In: Studia Theologica č. 1 roč. 11, 2009.). 

M. Rakušanová publikovala příspěvek Alfons Mucha. Wien, Belvedere, 12. Februar–1. 

Juli 2009 (In: Katalog  62, 2009. Heft 7. München: Hirmer Verlag, 2009.) a studii Vzrušený 
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klid Alfréda Kubína (In: Váchal–Kubín. Šumava. H. Klínková, M. Rakušanová, I. Jonáková. 

(eds.). Praha: Arbor Vitae, 2009.). 

J. Royt uveřejnil kapitoly Medieval Panel and Wall – Pantings in the Cheb Region a 

dále Medieval Crafts in Cheb v kolektivní monografii (In: Gothic Art in the Cheb Region: 

Gothic art on the territory of the historical Cheb region and the collection of gothic art in the 

gallery of fine art in Cheb. J. Vykoukal, K. Halla (ed.). Cheb: Gallery of fine art, 2009. 287 

s.). 

J. Rückl a P. Štica (eds.) vydali kolektivní monografii Bonaventura Bouše: Odkaz a 

vzpomínky (Praha: Vyšehrad, 2009. 208 s.), již opatřili úvodem a do níž přispěli mj. T. 

Petráček (Prorocké hlásání a nárok Kristovy pravdy. Poslání Bonaventury Boušeho v české 

církvi druhé poloviny 20. století), J. Rückl (Nástin života Zdeňka Bonaventury Boušeho 

OFM), P. Štica (Život a dílo Zdeňka Bonaventury Boušeho OFM a jeho recepce v literatuře 

po roce 1990) a V. Ventura (Čemu jsem se naučil). Publikace přibližuje život a dílo 

významného teologa, liturgika a osobnosti české církve 20. století Zdeňka Bonaventury 

Boušeho OFM (1918–2002).  

M. Ryšková publikovala články Maria Magdaléna (In: Příběhy povolání a obrácení v 

biblických textech. J. Hanuš, J. Vybíral (eds.). Centrum pro studium demokracie a kultury, 

Brno 2009. 135 s.) a Obrácení Saula/Pavla z Tarsu (In: Konverze a konvertité: sborník 

z mezioborového semináře o problematice náboženského obrácení. J. Hanuš, I. Noble (eds.). 

Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2009. 151 s.). 

A. Scarano přispěl článkem Novozákonní východiska katecheze (In: O katechezi – 

Studie DTI HK. J. Hojda (ed.). Hradec Králové : P. Polehla, 2009.). 

N. Schmidt (ed.), K. Šprunk, W. Zahner připravili výbor díla Romana Guardiniho, 

založený na překladu K. Šprunka a uspořádaný W. Zahnerem, pod titulem Romano Guardini: 

O podstatě uměleckého díla (Praha: Triáda – CTU, 2009. 168 s.). Tento výběr z díla 

významného německého teologa a filosofa italského původu Romana Guardiniho (1885–

1968) je zaměřen na texty z let 1920–1960 věnované výtvarnému umění a architektuře a jeho 

vydání je počinem Centra teologie a umění. Výbor obsahuje práce syntetické povahy, např. 

titulní studii O podstatě uměleckého díla nebo článek Jak poznávat umění. Dále jsou to 

přednášky a promluvy týkající se vztahu umění a náboženství, pojetí zobrazování v evropské 

tradici, texty věnující se konkrétním uměleckým dílům či – například – Guardiniho znalecký 

posudek žaloby na německý stát pro perzekuci abstraktních umělců v období nacismu. 

N. Schmidt s K. Jelínkovou dále publikovali články Studánky Václava Ciglera v 

kostele Nejsv. Salvátora. Popeleční středa – Vzkříšení 2009 (In: Salve: Revue pro teologii a 
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duchovní život č. 2, 2009.) a Zahrada uzavřená Magdaleny Bartákové v kostele Nejsv. 

Salvátora. Květen – červen 2009 (In: Salve: Revue pro teologii a duchovní život č. 1, 2009.). 

K. Sládek publikoval monografii Vladimír Solovjov – mystik a prorok: osobnost a dílo 

Vladimíra Solovjova pohledem (nejen) české reflexe (Olomouc: Refugium Velehrad–Roma, 

2009. 191 s.) se zaměřením na českou reflexi Solovjovova díla, mystického a prorockého 

náhledu teologa i konfrontaci s českými duchovními a intelektuálními proudy; články 

Křesťanská a buddhistická spiritualita – dialog v jinakosti (In: Studia Theologica, č. 1, 

2009.), dále Raný Solovjov a jeho náboženské hledání (In: G. Drapelová, M. Téra, M. 

Příhoda, H. Nykl, K. Sládek. Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska – portréty. Praha: 

Russia Altera, 2009.). Dále publikoval článek Křesťanská a buddhistická spiritualita – dialog 

v jinakosti (In: Studia Theologica č. 1 roč. 11, 2009.). 

P. Sousedík, S. Sousedík, D. Svoboda, K. Šprunk, D. Heider, L. Novák a V. Frei 

kooperovali na překladu díla Josepha Gredta pod titulem Základy aristotelsko-tomistické 

filosofie (Krystal OP, Praha 2009, 583 s.). 

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

Ländern (Stuttgart–Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog Verlag, 2009. 277 s.). Publikace 

předkládá zahraničním čtenářům první synteticky zaměřený pohled na filosofický život 

v našich zemích v pobělohorské době. Jedná se o podstatně přepracovanou verzi starší, česky 

psané autorovy monografie („Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím“) 

vydané nakladatelstvím Vyšehrad r. 1997. 

D. Svoboda publikoval článek F. Suárez – o povaze počtu (In: Studia Theologica č. 2 

roč. 11, 2009.). 

K. Šprunk publikoval články Lidské přátelství jako obraz Trojice (In: Salve: Revue 

pro teologii a duchovní život č. 1, 2009.), Dějiny pojmu „křesťanská filozofie“ (In: Salve: 

Revue pro teologii a duchovní život č. 2, 2009.) a Co znamená být katolickým filozofem (In: 

Salve: Revue pro teologii a duchovní život č. 2, 2009.). 

V. Ventura publikoval články Ioannes Cassianus – pojetí milosti (In: Antické 

křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. Brno: CDK, 2009.), Jan Evangelista Urban – a 

hitéletet tanára (In: A Reménység prófétái. Piliscaba–Esztergom: Szent Adalbert Közép, 

2009.), Milost v pojetí prvních mnichů (In: Milost v antické, židovské a křesťanské tradici. 

Jihlava: Mlýn, 2009.) a Patrologie dnes (In: Církevní dějiny, 2, 3, 2009.). 

M. Zlatohlávek uveřejnil monografii Anton Kern 1709–1747 (Praha: Národní galerie 

v Praze, 2009. 446 s.). Publikace monograficky zpracovává dílo, a to obrazové, kresebné a 

grafické, pozdně barokního a rokokového malíře Antona Kerna, který se narodil v Děčíně a 
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po školení v Benátkách a v Římě spojil svoji tvůrčí dráhu především s rezidencí saských 

kurfiřtů v Drážďanech a přinesl sem prvky benátského rokoka. Odtud ovlivnil některými 

svými díly v Praze a v severozápadních Čechách také výtvarné prostředí vrcholícího baroka 

v Čechách. 

M. Zlatohlávek publikoval společně se Z. Kazlepkou publikaci Múza pod nebesy. 

Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek (Brno: Moravská galerie v Brně, 

2009. 285 s.). Publikace je katalogem, který doprovázel stejnojmennou výstavu v Moravské 

galerii v Brně. Souborně jsou zde představeny významné kresby italských mistrů z počátků 

baroka (1570–1620) rozdělených podle jednotlivých výtvarných škol, které jsou uloženy ve 

veřejných sbírkách České republiky. V katalogových heslech autoři kresby stylově analyzují, 

zařazují do příslušného umělcova období a ve většině případů odkazují k hotovým dílům, 

k nimž jsou kresby přípravnými studiemi. 

 

Doktorské studium  

V roce 2009 studovalo v doktorském studijním programu Teologie 26 doktorandů, z toho 15 

prezenčních a 11 kombinovaných, v programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury 19 

doktorandů, z toho 9 prezenčních a 10 kombinovaných, a v programu Historické vědy 9 

studentů, 6 kombinovaných a 3 prezenční. Z tohoto počtu UK KTF přijala 14 nových studentů 

(ak. rok 2009/2010); do studijních programů Teologie 9 studentů, Historické vědy 1 studentku 

a Obecná teorie a dějiny umění 4 studenty.  

Doktorské studium úspěšně ukončili 4 studenti programu Teologie a 1 

student programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, celkem 5 uchazečů prospělo u 

rigorózního řízení (ThLic.) a 1 studentka prospěla u postupové zkoušky.  

Informace o doktorském studiu jsou obsaženy v příloze č. 2, tab. XII, XIII a XVI. 

 

Habilitační řízení  

V roce 2009 bylo úspěšně ukončeno habilitační řízení pro obor Katolická teologie V. 

Novotného, který předložil habilitační práci s názvem Teologicky žije člověk: Josef Zvěřina v 

l. 1913–1967. 
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V. ZAHRANIČNÍ VZTAHY 

 

Fakulta je začleněna do standardních meziuniverzitních dohod uzavřených Univerzitou 

Karlovou v Praze, v rámci nichž se realizují zejména krátkodobé pobyty. 

Krátkodobé cesty za účelem plnění výzkumných záměrů fakulty, grantových projektů, 

doplnění knižního fondu či navázání spolupráce jsou shrnuty v Příloze č. 3, tabulka XIX. 

 

Přednášky zahraničních odborníků na KTF:  

• M. Hospodár, Gréckokatolícka teologická fakulta PU, Prešov, SR – přednášky: 

Postmoderna jako výzva pre pastoráciu, Manželstvo a rodina jako pastoračné 

priority, Pastoračná dimenzia slávenia eucharistie, za podpory učitelské mobility 

LLP/Erasmus, 24.–26.11.2009; 

• S. Kraus, Kolumba – Muzeum umění kolínské arcidiecéze,  Köln, SRN – přednášky: 

Kolumba – církevní experiment v Kolíně nad Rýnem a Kolumba – „Pozůstalosti“, za 

podpory Fondu mobility, 10. a 12.11.2009; 

• F. Mennekes, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt, 

SRN – přednášky: Rozšířený pojem kříže, znamení kříže v díle Josepha Beuyse; Akce 

Manresa – Joseph Beuys a sv. Ignác z Loyoly, 11. a 13.5.2009; 

• M. Pekarčík, Katolícka Univerzita Ružomberok, Spišská Kapitula, SR – přednáška 

Funkce faráře podle nového Kodexu kanonického práva, za podpory učitelské 

mobility LLP/Erasmus, 2.–3.6.2009; 

• K. Richter, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Seminar für 

Liturgiewissenschaft, SRN – přednáška Vztah církve a liturgie, příspěvek k recepci II. 

vatikánského koncilu, 25.5.2009; 

• F. Trstenský, Katolícka univerzita v Ružomberku, SL – série přednášek Eséni a 

archeológia Kumránu, za podpory mobility pedagogů LLP/Erasmus, 3.–6.3.2009; 

• W. Zahner, Deutsche Geselschaft für christliche Kunst, Regensburg – München, SRN 

– přednášky: Romano Guardini a umění; Romano Guardini a Rudolf Schwarz, 10. a 

12.3.2009. 

   

V rámci programu LLP/Erasmus měla fakulta v roce 2009 šestnáct aktivních 

bilaterálních dohod se zahraničními univerzitami v Bonnu, Dortmundu, Erfurtu, Frankfurtu a. 

M., Krakově, Lovani, Londýně, Maynoothu, Opoli, Poznani, Prešově, Ružomberku a Vídni 
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pro obor Katolická teologie a v Drážďanech, Krakově a Vídni pro obor Dějiny křesťanského 

umění, na jejichž základě přijeli i vyjeli nejen pedagogičtí pracovníci, ale i studenti.   

Studentská mobilita v roce 2009 v sobě zahrnuje dva akademické roky.   

V akademickém roce 2008/2009 vyjelo 11 studentů do zahraničí: 2 studenti ÚDKU na 

dvousemestrální pobyty do Drážďan, 2 studentky ÚDKU na semestrální pobyt do Vídně, 1 

studentka ÚDKU na dvousemestrální pobyt do Lovaně, 2 studenti doktorského programu 

Teologie na semestrální pobyt do Erfurtu, 1 studentka Teologie na semestrální pobyt do 

Vídně, 1 student Teologických nauk na dvousemestrální pobyt do Maynoothu. V rámci 

mezivládních dohod vyjela 1 studentka  ÚDKU na semestrální studijní pobyt na univerzitu do 

Benátek, 1 student doktorského studijního programu vyjel za podpory Fondu mobility na 2 

měsíce do Alexandrie.  

V akademickém roce 2009/2010 vyjelo 9 studentů do zahraničí: 3 studenti ÚDKU na 

semestrální pobyt do Drážďan, 1 studentka na semestrální pobyt do Vídně,  1 student teologie 

na dvousemestrální pobyt do Lovaně, 1 student na semestrální pobyt do Erfurtu, 1 studentka 

na semestrální pobyt do Londýna. V rámci stipendijního církevního programu 

zprostředkovaném Arcibiskupstvím pražským vyjel 1 student doktorského studijního 

programu Teologie na dvousemestrální pobyt do Říma, 1 studentka doktorského studijního 

programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury v rámci programu Aktion na sedmiměsíční 

pobyt do Vídně. 

Na KTF UK studovalo v akademickém roce 2008/2009 celkem 10 studentů ze 

zahraničí, 1 studentka z Otto-Friedrich-Universität v Bambergu, 1 studentka z Albert-

Ludwigs-Universität ve Freiburgu, 1 student z Westfälische Wilhelms-Universität v 

Münsteru, 1 studentka z Universität Regensburg, 3 studentky a 1 student z Poznaňské 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1 student z Gréckokatolické fakulty z Prešova a 1 

student z Katolické univerzity v Ružomberku. V akademickém roce 2009/2010 studovalo na  

KTF UK celkem 6 studentů, 1 studentka ze Sankt-Georgen ve Frankfurtu, 1 studentka z 

Poznaňské Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1 student z Gréckokatolické fakulty 

z Prešova, 2 studentky a 1 student z Katolické univerzity v Ružomberku. 

V rámci učitelské mobility LLP/Erasmus přijeli a přednášeli v roce 2009 celkem 3 

pedagogové. 

Během roku 2009 navštívila Katolickou teologickou fakultu UK s odbornou 

přednáškou řada odborníků, čtyři z nich přijeli za podpory Fondu mobility.  

Přehled studentské a učitelské mobility viz Příloha č. 3, Tab. XX. 
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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. Zaměstnanci fakulty se aktivně podíleli na přípravě i vlastním průběhu 

návštěvy papeže Benedikta XVI. v Praze a Staré Boleslavi ve dnech od 26. do 28. září 2009. 

V. Novotný zveřejnil v 2. čísle časopisu Forum: Časopis Univerzity Karlovy v Praze článek 

Katolická teologická fakulta. 

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 25 

počítačových stanic napojených na internet a dalších 25 studijních míst s možností napojení 

vlastního notebooku. Dále je na fakultě 6 počítačů v pracovně doktorandů; všechny jsou 

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

centrum. Celkem je na fakultě 150 počítačů včetně 30 notebooků (z toho je jeden Apple 

MacBook). Počet počítačů mírně poklesl, protože byly vyřazeny staré počítače pořízené v 

roce 2003 a dříve. 

V prostorách fakulty je 5 kopírovacích strojů 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, dva stroje v prostorách děkanátu a 

studijního oddělení jsou určeny pro potřeby vyučujících a administrativních pracovníků 

fakulty a další slouží v Ústavu dějin křesťanského umění. 
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V průběhu roku 2009 bylo realizováno několik projektů souvisejících s ICT fakulty. 

Pro zkvalitnění výuky byly posluchárny P14 a P16 vybaveny datovými projektory. Realizace 

byla financována v plné výši ze sponzorských darů. Přístup i do těchto nových 

multimediálních učeben je chráněn systémem ACS, kdy pouze oprávněné osoby mohou 

učebny odemykat svým tokenem. Z projektu FRVŠ byla pro studenty vybudována bezdrátová 

síť, která pokrývá prostory fakulty. Z téhož projektu byl pořízen a zprovozněn server s 

datovým úložištěm pro studenty. Každý student nyní může využívat bezdrátové připojení k 

síti, elektronickou poštovní schránku a datový prostor na studentském serveru. Přístup k 

poštovní schránce a datům je možný jak místně (pevné připojení a bezdrátové připojení) tak 

vzdáleně přes Internet (např. z domova nebo kolejí).   

 

 

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 50 studijních míst, z nichž polovina je vybavena počítači 

s přístupem na internet a druhá polovina 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. Otevírací 

doba výpůjčky/studovny představuje 46 hodin v pracovním týdnu. O sobotách, kdy probíhá 

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

V roce 2009 bylo realizováno 9898 běžných výpůjček, 255 meziknihovních výpůjček 

(z toho bylo 41 požadavků uživatelů knihovny a 214 požadavků z jiných knihoven) a 26 

mezinárodních meziknihovních výpůjček (25 požadavků uživatelů knihovny a 1 požadavek 

na knihu z našeho fondu ze zahraničí). 
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Akvizice 

Jádro akvizičního profilu knihovny tvoří publikace z oborů teologie, filosofie, církevních 

dějin, práva a umění. V dalším plánu jsou získávány knihy všech humanitních a 

společenskovědních oborů.  

V roce 2009 byly zakoupeny knihy a časopisy v celkové ceně cca 450 000 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 

Mezi dva základní režimy katalogizace, které je třeba zajišťovat, patří průběžné zpracovávání 

nových přírůstků a retrospektivní katalogizace, tedy vytváření záznamů těch dokumentů, které 

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

z důvodu nutnosti posílení retrokatalogizace byl během roku 2009 úspěšně spuštěn projekt, 

v rámci kterého budou postupně zkatalogizovány všechny starší, dosud nezpracované, 

dokumenty. V roce 2009 probíhala katalogizace v systému ALEPH podle platných 

knihovnických standardů (formát MARC21, katalogizační pravidla ISBD a AACR2), 

katalogizátoři vytvořili cca 14 000 záznamů, které se staly součástí Centrálního katalogu UK. 

Knihovna dále participuje na tvorbě Souborného katalogu ČR (v roce 2009 přidáno 

10532 záznamů) a Databáze národních jmenných autorit NK ČR (v roce 2009 přidáno 32 

záznamů). 

 

 

IX. HOSPODAŘENÍ 

 
Údaje o hospodaření fakulty přináší Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy 

v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2009. 
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X. ZÁVĚR 

 
Rok 2009 lze hodnotit z pohledu vědecké, pedagogické i společenské činnosti fakulty jako 

rok úspěšný. Pokračoval postupný rozvoj fakulty položený na nových základech, proběhly 

nejen volby kandidáta na funkci děkana na období od r. 2010 do r. 2014, ale i první úspěšné 

habilitační řízení na půdě Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od obnovy 

fakulty. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 
2009 byla schválena Akademickým senátem KTF UK dne 19. října 2010. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – PERSONALIA 

 

Tab. I – Počet a přepočtený počet akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav 
ke dni 31. 12. 2009 
 
a) Podle akademické hodnosti 
 
akademická hodnost počet fyzických osob přepočtený počet počet plných úvazků 
Profesor 10 7,25 3 
Docent 7 5,55 3 
Doktor 29 20,45 12 
Inženýr 2 0,9 0 
Licenciát 2 0,9 0 
Magistr 8 5,1 2 
Celkem 58 40,15 20 

 
 
 
Graf k tab. Ia) – Kvalifikační struktura akademických a vědeckých pracovníků a 
lektorů podle přepočteného počtu, stav ke dni 31. 12. 2009 
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 34

b) Podle pracoviště 
 
Pracoviště počet fyzických 

osob 
přepočtený počet počet plných 

úvazků 
Katedra filosofie 7 3,2 1 
Katedra biblických věd 9 7,0 4 
Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie  

8
 

4,8 4 

Katedra fundamentální a 
dogmatické teologie 

6 4,7 1 

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

7 5,1 4 

Ústav dějin křesťanského 
umění 

21 15,35 6 

Celkem 58 40,15 20 
 
 
 
Graf k tab. Ib) – Katedry podle přepočteného počtu akademických a vědeckých 
pracovníků a lektorů, stav ke dni 31. 12. 2009 
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Tab. II – Průměrný věk akademických a vědeckých pracovníků a lektorů, stav ke dni 
31. 12. 2009 
  
akademická hodnost průměrný věk 
profesor 64
docent 57
doktor  44
inženýr 40
licenciát 39
magistr 37
 
 
Tab. III – Přepočtený počet administrativních a technicko–hospodářských pracovníků, 
stav ke dni 31. 12. 2009 
 
Pracoviště přepočtený počet 
tajemník 1,0
sekretariát děkana 1,0
studijní oddělení  2,0
oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy 1,4
ekonomické oddělení 2,0
právní poradce 0,125
knihovna 14,0
správa počítačové sítě 1,0
školník – údržbář 1,0
úklid 0,85
referent/ka na katedrách 2,0
laboratoř 1,0
projekty 1,6
Celkem 28,975

 
 
Tab. IV – Počet pracovníků na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce, stav ke 
dni 31. 12. 2009 
 
Pracoviště DPČ DPP 
Katedra filosofie 0 2
Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie 

0 2

Katedra fundamentální a 
dogmatické  teologie 

0 1

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

0 6

Katedra biblických věd 0 1
Ústav dějin křesťanského umění  1 0
údržbářské práce 0 1
úklid 0 0
projekty, Celoživotní vzdělávání 0 3
Celkem 1 16
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Tab. V – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2009 
 
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 16.418, – 
 
Graf k tab. V – Průměrná tarifní mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2009 
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Tab. VI – Akademičtí a vědečtí pracovníci a lektoři KTF s cizí státní příslušností, stav 
ke dni 31. 12. 2009 
 
akademická hodnost státní příslušnost 

Rakouskoprofesor  
Německo

magistr Rakousko
licenciát Polsko
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PŘÍLOHA Č. 2 – STUDIUM 
 
 
Tab. VII – Počet uchazečů o studium (Bc.+Mgr.+Th.D.) pro akademický rok 2009/2010 
 

prezenční studium kombinované studium 
celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci

celkem 

251 9 153 5 404 
 
Tab. VIII – Počet uchazečů o studium pro akademický rok 2009/2010 dle typu 
studijního programu (Bc., Mgr., Th.D.). 
 

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

cizinci 
Bc. NMgr. Th.D. celkem z toho 

cizinci 

celkem

124 41 70 16 251 9 108 39 6 153 5 404 
 
Tab. IX – Počet uchazečů o studium, kteří neuspěli v přijímacím řízení pro studium v 
akademickém roce 2009/2010 
 

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

celkem

30 1 7 5 43 – 2 3 5 48 
 
Tab. X – Počet uchazečů o studium, kteří se nedostavili k přijímacímu řízení pro 
studium v akademickém roce 2009/2010 
 

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

celkem

22 6 26 1 55 2 8 – 10 65 
 
Tab. XI – Přehled o počtu uchazečů a přijatých ke studiu v akademickém roce 
2009/2010 
 
a) Prezenční studium (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

přihlášení přijatí 
z toho celkem z toho cizinci celkem 
cizinci PZ BPZ 

251 9 153 6 112 41 
 
b) Kombinované studium (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

přihlášení přijatí 
z toho celkem z toho cizinci celkem 
cizinci PZ BPZ 

153 5 138 4 6 132 
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c) Celkem (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 
 

přihlášení přijatí 
z toho celkem z toho cizinci celkem 
cizinci PZ BPZ 

404 14 291 10 118 173 
 
Tab. XII – Počet zapsaných studentů s nepřerušeným studiem 2009/2010 (k 30.10.2009) 
 

název studijního  
programu 

typ studijního  
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

celkem 

Teologie 
 

magisterský 122 – 122 

 bakalářský – 337 337 
 navazující 

magisterský 
 
– 

 
101 

 
101 

 doktorský 15 11 26 
Obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

bakalářský  
218 

 
– 

 
218 

 navazující 
magisterský 

 
85 

 
– 

 
85 

 doktorský 9 10 19 
Historické vědy doktorský 3 6 9 
Celkem 452 465 917 
     
Tab. XIII – Počet absolventů v akademickém roce 2008/2009 
 
název studijního 
programu 

typ studijního 
programu 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

bakalářský – 35 
magisterský 15 – 
navazující magisterský – 28 

Teologie 

doktorský 2 2 
bakalářský 53 – 
navazující magisterský 6 – 

Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

doktorský – – 
Historické vědy doktorský – – 
celkem 76 65 
  
Celkem 141 
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Tab. XIV – Počet přihlášených a přijatých studentů do doktorandského studia  
v akademickém roce 2009/2010 
 

přihlášeno přijato 
 název 

studijního 
programu prezenční 

studium 
kombinované 

studium 
celkem prezenční 

studium 
kombinované 

studium 
celkem 

 
Katolická 
teologie 

10 2 12 8 1 9 

Obecná 
teorie a 
dějiny 
umění 

4 4 8 2 2 4 

Historické 
vědy 

2 – 2 1 – 1 

 
Tab. XV – Počty studujících v kurzech Celoživotního vzdělávání vč. kurzů Univerzity 3. 
věku 
 
název kurzu počet studentů 

2008/09 
počet studentů 

2009/2010 
Jáhenský pastorační rok 9  
Kanonické právo  6 
Konference pro seniory – Život z víry 17 10 
Konference pro seniory – Církevní dějiny  7  
Kněžská formace  33 
Teologická témata ve filmovém umění 63  
Teologie pro laiky  9 
Úvod do teologických nauk  8 
Základy katolického náboženství 90 131 
Základy východní byzantské liturgie  20 12 
Celkem 206 209 
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Tab. XVI – Přehled akreditovaných studijních programů, stav k 31. 12. 2009 
 

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 

6101T Humanitní 
studia 

Aplikovaná etika Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 1.3.2013 

7105R Historické vědy Dějiny evropské 
kultury 

Bc. prezenční 3 roky 1.3.2013 

7105V Historické vědy Církevní a obecné 
dějiny 

doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 1. 11. 2017 

8109V Obecná teorie a 
dějiny umění a 
kultury 

Dějiny 
křesťanského umění 

doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 31. 12. 2013

 
Tab. XVII – Přehled ostatních akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, stav k 31.12. 2009 
 
 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 
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PŘÍLOHA Č. 3 – ODBORNÁ ČINNOST 

 

Tab. XVIII – Přednášková činnost, účast na akcích 
 

jméno a 
příjmení 
pedagoga 

typ akce  název akce název příspěvku datum  
(2009) 

místo 
konání  

Lenka 
Bartůšková 

konference Konference křesťanských 
zdravotníků Péče o člověka 
na jeho životní cestě – stáří 

jako šance a úkol 

Psychologie stáří 16.5. Praha 

Lenka 
Bartůšková 

kongres VII. celostátní kongresu 
katechetů 

Souvislost vývoje člověka a 
vývoje víry 

27.–30. 10. Kroměříž 

Zdeněk Beneš přednáška  Učebnice (dějepisu) a 
vícestupňové kurikulum 

24.–25.6. Brno 

Zdeněk Beneš konference Jinakost našich společných 
dějin 

Výzvy a mementa historických 
mezníků dějin střední Evropy 

23.–26.9. Velké 
Bílovice 

Jaroslav Brož konference  Apoštol Pavel a Písmo svaté 
(katedra biblických věd 

CMTF UP) 

Telos nomou a interpretace Řím 
9,30–10,10 

5.6. Olomouc 

Jaroslav Brož církevní 
akce 

Stálé studium řádu kazatelů Východiska a rozvinutí kněžské 
christologie v listu Židům: vztah 

literární struktury a teologie 

21.11. Praha 

Jaroslav Brož kurs CŽV kněží Teologická struktura kultu a 
kněžství ve Starém zákoně: 

Východiska a rozvinutí kněžské 
teologie v Novém zákoně 

10.11. a 
8.12. 

České 
Budějovice 

Prokop Brož přednáška 
pro 

odbornou 
veřejnost 

 Křesťanská identita 12.3. Louny 

Prokop Brož badatelské 
kolokvium 

Kolokvium nad encyklikou 
Benedikta XVI. Caritas in 

veritate – teoretická 
východiska a důsledky pro 

pastoraci 

Encyklika „Caritas in veritate“ 
z pohledu dogmatické teologie 

10.12. Praha 

Petra Čemus kolokvium Beati mortui qui in Domino 
moriuntur (ÚDU AV ČR) 

Spinolův epitaf v chrámu sv. 
Víta 

22.–23.10. Praha 

Denisa 
Červenková 

konference Konverze. Religiózní, 
historické, kulturní, sociální 

a psychologické aspekty 
příklonu k náboženství 

(Katedra historie FF MU, 
TKT ETF UK, Institut 
Ekumenických studií) 

Konverze v kontemplaci 3.–5.4. Praha 

Mojmír 
Horyna 

konference 3. sjezd historiků umění 
České republiky (FF UK) 

Prolegomena ontologie 
architektury 

24.–25.9. Praha 

Antonín I. 
Hrdina 

přednáška Justiční akademie pro 
školení soudců 

Styčné body kanonického a 
civilního práva 

4.6. Praha 

Antonín I. 
Hrdina 

církevní 
akce 

Cesta k církevním zákonům 
roku 1949 (kulatý stůl ČBK) 

Právní aspekt tzv. „nových 
církevních zákonů“ 

12.9. Praha 

Antonín I. 
Hrdina 

kurs CŽV Teologické dílo 
Benedikta XVI. 

Kdy je možno odepřít udělení 
svátostí? 

14.9. Praha 

Josef Hřebík kurs CŽV UK KTF Poznámky k současnému stavu 
biblické hermeneutiky 

21.1. Praha 

Josef Hřebík církevní 
akce 

Kněžský den Arcibiskupství 
pražské 

Boží slovo v homilii 29.2. Praha 
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Josef Hřebík církevní 
akce 

Klášter trapistů Prorocké knihy Starého zákona 5.–6.6. Nový Dvůr 

Josef Hřebík církevní 
akce 

Klášter trapistů Sapienciální knihy Starého 
zákona 

11.–12.9. Nový Dvůr 

Josef Hřebík církevní 
akce 

 Jazyk žalmů, zvláště tzv. kletby, 
jako modlitba dnešního 

křesťana 

24.11. Litoměřice 

Jan Kotas kurs CŽV Teologie a struktura liturgie 
hodin 

5.1. Praha 

Jan Kotas seminář Kněžský den Homilie 
v liturgii 

Smysl homilie v liturgii 29.1. Praha 

Jan Kotas pracovní 
seminář 

Křesťanská iniciace 
dospělých (ČBK) 

Možnosti a smysl liturgického 
ztvárnění katechumenátu 

26.5. Želiv 

Jiří Kuthan 
Jan Royt 

konference Český Krumlov. Od 
rezidenčního města 

k památce světového 
kulturního dědictví. 

Ukazování ostatků v Českém 
Krumlově a krumlovská hradní 

kaple jako forma Sainte 
Chapelle 

20.–22.5. České 
Budějovice 

Kateřina 
Lachmanová 

konference Konference o pastoraci 
povolání 

Antropologické aspekty 
povolání 

26.–27.1. Velehrad 

Kateřina 
Lachmanová 

konference Katolická charismatická 
konference 

Křesťanská naděje 8.–12.7. Brno 

Kateřina 
Lachmanová 

konference Konference o mládeži Závislosti a možnosti pomoci 
duchovní cestou 

26.–27.11. Praha 

Jaroslav 
Lorman 

vědecké 
kolokvium 

„Od barokní piety 
k interiorizaci víry?“ – 

Problémy ‚osvícenského 
katolicismu‘ a ‚katolického 

osvícenství‘ (FF UK) 

Koncept ‚Boha‘ v etickém 
diskurzu mravouky josefínské 

doby 

3.–6.6. Praha 

Jaroslav 
Lorman 

konference 5. mezinárodní ekumenické 
formační a vzdělávací 
setkání nemocničních 
kaplanů a pastoračních 

pracovníků ve zdravotnictví 
na téma Hledání dialogu 

Nemoc – pozvání k dialogu? 7.–10.10. Velehrad 

Jaroslav 
Lorman 

konference Křesťanská výchova a etika 
ve výchovně vzdělávacím 

procesu (MU PeF) 

„A slovo se stalo tělem“, aneb 
Existuje specificky křesťanská 

morálka? 

11.12. Brno 

Jaroslav Med konference Dvě dekády demokracie Literatura a demokracie 17.–18.11. Olomouc 
Marie 

Mžyková 
vědecká 

konference 
Šlechtické rody a jejich sídla 

v Českém ráji (Pekařova 
společnost Českého ráje 

v Turnově, Historický ústav 
AV ČR) 

Vévodou nejsem, jsem Rohan 24.–25.4. Turnov 

Marie 
Mžyková 

konference Národní památkový ústav 
v Praze (Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová) 

Díla Georga Desmaréese 
v českých a moravských 

sbírkách 

22.–23.9. Praha 

Marie 
Mžyková 

přednáška  Obrazové sbírky Serényiů 20.10. Brno 

Marie 
Mžyková 

cyklus 
přednášek 

 Šlechta v pražských palácích a 
dalších sídlech (Městská 

knihovna v Praze) 

2.4.–22.10. Praha 

Eva Novotná konference Sgrafito 16.–20. století Seminář a workshop Sgrafito ve 
službách socialistického 

realismu 

16.–17.4. Litomyšl 

Aleš Opatrný přednáška  Svátost smíření – radost nebo 
trýzeň? 

18.3. Praha 

Aleš Opatrný kongres VIII. celostátní kongres 
katechetů 

Církevní rozměr víry a víra jako 
osobní přesvědčení 

27.–30.10. Kroměříž 

Aleš Opatrný konference Celostátní setkání animátorů Kým je animátor seniorů 12.–13.11. Hradec 
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seniorů Králové 
Petra 

Oulíková 
přednáška Uměnovědná a historická 

sekce České křesťanské 
akademie 

Kostel sv. Klimenta 14.10. Praha 

Libor Ovečka konference Jan Palach – sebevrah, 
hrdina, nebo mučedník? (TF 

JU) 

Význam a dosah Palachova činu 2.4. České 
Budějovice 

Tomáš 
Petráček 

symposium 300. výročí vybudování 
biskupské rezidence v Hradci 

Králové 

Církev, biskupové a jejich 
rezidence 

18.11. Hradec 
Králové 

Ctirad V. 
Pospíšil 

přednáška Starokatolické Communio Moc Kristova slova, některé 
důrazy christologie Markova 

evangelia 

13.1. Praha 

Ctirad V. 
Pospíšil 

církevní 
akce 

CŽV kněží Prezentace dokumentu MTK O 
některých aktuálních otázkách 

eschatologie 

19.1. Praha 

Ctirad V. 
Pospíšil 

přednášky Přednášky Institutu 
františkánských studií 

Patristická christologie do roku 
325 

14.2. a 
21.2. 

Praha 
Olomouc 

Ctirad V. 
Pospíšil 

přednášky Přednášky Institutu 
františkánských studií 

Biblická východiska 
pneumatologie,  Pneumatologie 
v prvních staletích, Augustinovy 

trinitární teorie 

5.9. a 12.9. Praha 
Olomouc 

Ctirad V. 
Pospíšil 

přednášky Celoživotní formace 
duchovních 

Hledání hierarchického, 
prorockého, nekněžského 

kněžství 

13.10. a 
14.10. 

České 
Budějovice  

Ostrava 
Ctirad V. 
Pospíšil 

přednášky Ženská spiritualita (Unie 
katolických žen, ČKA) 

Biblická mariologie II – Lukáš, 
Jan, Zjevení 

19.10. Praha 

Ctirad V. 
Pospíšil 

panelová 
diskuse 

Diskuse nad knihou R. 
Dawkinse, Boží blud 
(Katedra systematické 
teologie CMTF UP) 

Kniha R. Dawkinse, Boží blud 
z hlediska katolické dogmatické 

teologie 

21.10. Olomouc 

Ctirad V. 
Pospíšil 

přednáška  Trojice není jenom pro teology 23.11. Praha 

Marie 
Rakušanová 

přednáška  Bytosti odnikud – metamorfózy 
akademických principů v malbě 

první poloviny 20. století  

8.4. Brno 

Marie 
Rakušanová 

vedení sekce Třetí sjezd historiků umění 
(Uměleckohistorická 

společnost v českých zemích, 
FF UK) 

Copy and paste – série, kopie, 
reprodukce a citát 

24.–25.9. Praha 

Marie 
Rakušanová 

přednáška  Problematika expresionismu 
v souvislostech dobových dějin 
umění, teorie umění a filozofie 

14.10. Praha 

Marie 
Rakušanová 

přednáška   Obraz jako bezprostřední otisk 
nitra. Jeden z uměleckých mýtů 

počátku 20. století? 

11.12. Brno 

Jan Royt přednáška  Mariánské atributy 13.5. Praha 
Jan Royt konference Tolerance v evropských 

dějinách (UK) 
Protireformační tendence v 
umění 17. století v zemích 

Koruny české 

18.6. Praha 

Jan Royt konference Krev podivuhodná tekutina 
(UK) 

Thema des Blutes Christi und 
blutenden Bilder in der 

bildenden Kunst 

1.–3.10. Praha 

Mireia 
Ryšková 

přednáškový 
cyklus 

 Pavel 23.2., 2.3., 
9.3., 16.3., 

23.3. a 
30.3. 

Slaný 

Mireia 
Ryšková 

mezinárodní 
konference 

Historický Ježíš / The Third 
Session of the Princeton–

Paulus als Prophet und die 
Tradition der Worte Jesu am 

22.–24.4. Praha 
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Prague Biennale for Jesus 
Research (Centrum 

biblických studií AV ČR a 
ETF UK) 

Beispiel von 1 Thess 4,15ff 

Mireia 
Ryšková 

konference Konference ETF, IES,  
CDK–Jabok 

Pavlovo obrácení duben  Praha 

Mireia 
Ryšková 

konference Apoštol Pavel a Písmo 
(Katedra biblických věd 

CMTF UP) 

Prorocký fenomén a tradice 
Ježíšových slov v listech 

apoštola Pavla 

4.6. Olomouc 

Norbert 
Schmidt 

kolokvium Liturgický prostor v 
současné architektuře (IES a 

ETF UK) 

Současná sakrální architektura 
(panel) 

23.5. Praha 

Norbert 
Schmidt 

přednáška  Víra a moderní umění 29.4. Hradec 
Králové 

Norbert 
Schmidt 

přednáška  Současné umění v sakrálním 
prostoru na příkladu instalace 

Václava Ciglera v kostele 
Nejsv. Salvátora 

3.11. Železný 
Brod 

Karel Sládek  seminář Seminář Institutu 
ekumenických studií 

Sofiologie u Solovjova, 
Florenského a Bulgakova 

18.11. Praha 

Stanislav 
Sousedík 

přednáška  Tomášovo pojetí esse / esence  Praha 

Stanislav 
Sousedík 

přednáška  Gödelův důkaz Boží existence  Praha 

Josef Šimandl konference Užívání a prožívání jazyka. 
K 90. narozeninám Františka 

Daneše 

K polyfunkčnosti formantů pro 
názvy vlastností 

15.–17.4. Praha 

Petr Štica badatelské 
kolokvium 

Kolokvium nad encyklikou 
Benedikta XVI. Caritas in 

veritate – teoretická 
východiska a důsledky pro 

pastoraci 

Encyklika Caritas in Veritate 
v celku sociálního učení církve 
a v recepci v rámci křesťanské 

sociální etiky 

9.12. Praha 
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Tab. XIX – Krátkodobé zahraniční cesty za účelem plnění VZ, grantových projektů, 
doplnění knižního fondu či navázání spolupráce (MK = mezinárodní konference, VVP = 
vědecko-výzkumný pobyt) 
 

jméno a 
příjmení 
pedagoga 

typ akce 
 

název akce (kooperující 
organizace) 

název příspěvku event. 
téma pobytu 

datum místo konání 

Lenka 
Bartůšková  

MK XXVII. česko-slovenská 
psychoterapeutická 
konferencia 

Technika externalizace a 
její využití v praxi 

14.–17.10. 
2009 

Trenčianské 
Teplice, SR 

Lenka 
Bartůšková  

MK Osobnost v kontexte kognícií, 
emocionality a motivácií II. 

Kognitívny, emocionálny a 
konatívny rozmer 
v náboženskom živote – 
kvalitatívny výskum 

26.–27.11. 
2009 

Bratislava, SR 

Zdeněk Beneš 
 

mezinárodní 
konference 
společné česko-
německé 
komise 
historiků 

Rok 1989 v česko-slovensko-
německém kontextu 

Rok 1989 v českých, 
slovenských, německých a 
polských učebnicích 
dějepisu 

9.–
11.10.2009 

Bratislava, SR 

Zdeněk Beneš MK Kurikulum a učebnice 
z pohľadu pedagogického 
výskumu 

Učebnice jako literární 
útvar 

15.–
16.6.2009 

Bratislava, SR 

Zdeněk Beneš mezinárodní 
konference 
společné česko-
německé 
komise pro 
školní učebnice 

XI. Deutsch-tschechische 
Schulbuchkonferenz 
Geschichtsunterricht, 
Geschichtsbewusstsein und 
Geschichtskultur in der 
Tschechischen Republik und 
in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Historická věda, mediální 
historiografie a školní 
dějepis 

11.–13.12. 
2009 

Bad Berka bei 
Weimar, SRN 

Jaroslav Brož VVP, 
jednání o 
doktorandských 
a 
postdoktorand-
ských pobytech  

Pontificio Istituto Biblico, za 
podpory Fondu Mobility 

příprava přednáškových 
cyklů Ježíšova modlitba 
v Jan 17, Biblické základy 
etiky, projekt komentáře 
k Listu Židům, Listu 
Barnabášovu, komentář 
k proroku Izaiášovi a 
překlad díla Izáka 
Syrského 

1.1.–28.2. 
2009 

Řím, I 

Jaroslav Brož vedení série 
kurzů v 
semináři 

Seminář biblické spirituality 
(Missionaries of Charity) 

Basic Pillars of MS 
Spirituality: Biblical Roots 

8.–11.8. 
2009  

12.–15.8. 
2009  

15.–18.8. 
2009  

19.–22.8. 
2009 

Elbasan, 
Durres, 
Tirana, 

Shkodra, AR 

Jaroslav Brož vedení 
vzdělávacího a 
formačního 
kurzu 

Seminář biblické spirituality 
(Missionaries of Charity) 

Prophets: Historical and 
Literary Introduction, 
Theology and Spirituality, 
Their Fulfilment in the 
New Testament 

31.8–8.9. 
2009 

Kolkata, IR 

Jaroslav Brož vedení semináře 
biblické 
spirituality 

Seminář biblické spirituality 
(Missionaries of Charity) 

Theology and Spirituality 
of the Word of God: 
Healing and Deliverance 

24.–29.9. 
2009 

Zaborów, PR 

Magdalena 
Hamsíková, 
Michaela 

VVP, exkurze, 
jednání s M. 
Theisen 

 Institut für Kunstgeschichte, 
Historisch-
Kulturwissenschaftliche 

 21.10.–
23.10. 2009 

Vídeň, RR 
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Ottová,  
Markéta 
Jarošová 

Fakultät, Universität Wien, za 
podpory Aktion 

Magdalena 
Hamsíková 

 za podpory VZ, MŠMT  1.6.–5.6. 
2009 

17.11–21.11. 
2009 

Burgundsko, 
FR 

Spiš a 
Východní 

Slovensko, SR 
Magdalena 
Hamsíková 

MK Eger 1459. Böhmisch-deutsche 
Fürstentreffen zwischen 
dynastischer Politik, fürstlicher 
Repräsentation und kultureller 
Verflechtung 

Lucas Cranach d. Ä. und 
seine Rolle für die Malerei 
des 16. Jahrhunderts in 
Böhmen 

12.–14.11. 
2009 

Weesenstein, 
SRN 

Mojmír 
Horyna 

MK Barocksommerkurs 2009 (FF 
UK) 

Licht und Farbe in den 
Innenräumen der Kapelle 
und Kirchen des 
böhmischen Hoch- und 
Spätbarock 

26.6.–2.7. 
2009 

Einsiedeln, SK 

Jan Kotas VVP Pontificio Istituto Liturgico, 
Pontificio Istituto Orientale 

Studium křesťanské 
anafory 

3.–12.2. 
2009 

Řím, I 

Petr Kubín  
 

mezinárodní 
kolokvium 

Arbeitskreis für 
hagiographische Fragen 

Die Bemühungen Ottos III. 
um die Verbreitung des 
Kultes von hl. Adalbert 

7.–9.5. 2009 Stuttgart–
Hohenheim, 

SRN 
Jiří Kuthan 
 

rozeběhnutí 
mobility a 
vědecké 
spolupráce mezi 
českými a 
rakouskými 
historiky 
středověkého 
umění  
(L. Theis) 

ÚDKU UK KTF, Universität 
Wien, Institut für 
Kunstgeschichte 

 21.10.–
23.10. 2009 

Vídeň, RR 

Jiří Kuthan VVP   9.1.–11.1. 
2009 

Berlín, SRN 

Jiří Kuthan VVP  dokumentace středověké 
památkové architektury 

11.7. 2009 Budyšín, SRN 

Jiří Kuthan, 
Jan Royt 

VVP za podpory VZ fotodokumentace gotické 
architektury  

4.12.–5.12. 
2009 

Magdeburg, 
Halberstadt, 

Dresden, SRN 
Jiří Kuthan, 
Jan Royt 

VVP za podpory VZ sbírky středověkého 
sochařství a malířství, 
umělecko-historická 
literatura, dokumentace 
památek gotické 
architektury v Paříži pro 
výstupy věnované umění 
lucemburského období  

10.12.–
13.12. 2009 

Paříž, FR 

Jaroslav 
Lorman 

VVP Allgemeines 
Verwaltungsarchiv, Vídeňská 
univerzitní knihovna, 
za podpory GAUK 

 10.5.–16.5. 
2009 

Vídeň, RR 

Jaromír 
Matějek 

studijně-
badatelský 
pobyt  

Universität Wien, za podpory 
LLP/Erasmus 

 1.9.–.31.12. 
2009 

Vídeň, RR 

Vojtěch 
Novotný 

VVP Papežská gregoriánská 
univerzita 

excerpce periodik 
Papežské gregoriánské 
univerzity se zaměřením 
na jednání státu Vatikán 

10.–13.11. 
2009 

Řím, I 
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s ČSSR 
Michaela 
Ottová 

VVP Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte v Mnichově, 
za podpory MŠMT, VZ 

příprava habilitační práce, 
přednášek 

15.5–22.5. 
2009 

23.7–30.7. 
2009 

 

Ochrid, 
Skopje, RM, 

Mnichov, 
SRN 

 
Michaela 
Ottová 

MK Eger 1459. Böhmisch-deutsche 
Fürstentreffen zwischen 
dynastischer Politik, fürstlicher 
Repräsentation und kultureller 
Verflechtung. 

Am Beginn einer 
Tradition. 
Zur Organisation der 
Bildschnitzerwerkstätten 
in Eger im letzten Drittel 
des 15. Jahrhunderts 

12.–14.11. 
2009 

Weesenstein, 
SRN 

Libor Ovečka MK Kultur und 
Wissenschaftspolitik in einem 
vereinten Europa. „Fachtagung 
Bildung“ zur Europapolitik, 
Bildungszentrum Wildbad 
Kreuth 

Situation der Kirche in der 
Tschechischen Republik 

18.2. 2009 Wildbad 
Kreuth, SRN 

Libor Ovečka MK Bioethicists in Central Europe 
(BCE). Theology meets 
Biology. 

Wann fängt das 
menschliche Leben an? 

14.11. 2009 Košice, SR 

Tomáš 
Petráček 

MK Dějinnost teologie Počátky historicko-kritické 
metody v zápasech anti-
modernistické krize 

4.11. 2009 Košice, SR 

Marie 
Rakušanová 

mezinárodní 
kolokvium 

La migration des images. 
Autour du fauvisme parisien et 
des expressionnismes d'Europe 
centrale v Musée des Beaux-
Arts de Dijon 

L'œuvre de l'artiste 
tchèque Bohumil Kubista 
dans le contexte de l'art 
moderne européen. 
Histoire de l'art et théorie 
de l'art 

14.5.–15.5. 
2009 

Dijon, FR 

Marie 
Rakušanová 

MK 
 

Illustration en Europe centrale 
et orientale. Innovation et 
avantgarde. Colloque 
international na Université de 
Paris–Sorbonne (Paris IV), za 
podpory VZ 

Josef Váchal, un 
illustrateur entre avant-
garde et „l’art modeste“ 

3.12.–7.12. 
2009 

Paříž, FR 

Albert-Peter 
Rethmann 

VVP Fakulta islámských studií Role Islámu v pluralitním 
státu 

16.3–23.3. 
2009 

Sarajevo, BaH 

Albert-Peter 
Rethmann 

pobyt se 
zaměřením na 
přípravu 
výzkumu  

Medical Mission Institut 
Würzburg, 
Missionswissenschaftliches 
Institut Aachen, Institut für 
Weltkirche und Mission 
Frankfurt 

angažovanost katolické 
církve v Africe 
v problematice nemocných 
AIDS léto–podzim 2010 

3.9.–27.9. 
2009 

oblast Adigrat 
u hranice s 

Eritreí, Etiopie 

Albert-Peter 
Rethmann 

VVP za podpory projektu 
Katolická církev v době 
komunismu 

 30.9.–4.10. 
2009 

Bratislava, SR 

Albert-Peter 
Rethmann 

mezinárodní 
badatelský 
seminář  

State and Religion: Comparing 
Cases of Changing Relations 
(American University of 
Beirut, Orient Institut Beirut, 
Friedrich Ebert Stiftung, Res 
Gerendae Research Centre 
Conflict – Coexistence – 
Conviviality) 

Looking for a redefinition: 
Church-State relations in 
the Czech Republic since 
1983 

24.10. 2009 Frankfurt a. 
M., SRN 

Norbert 
Schmidt 

VVP, jednání o 
vzájemné 
spolupráci  

Minoritenkultur Graz – 
Benediktinerstift Admont – 
Dominikanerkloster Graz 

příprava česko-rakouského 
projektu,  
rešerše literatury 

19.7.–25.7. 
2009 

Graz– 
Admont, RR 

Stefan Scholz VVP  raně gotická architektura 
východního Rakouska a 

29.4.–2.5. 
2009 

Vídeň, RR 
Budyšín, SRN
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středověkých konventů v 
Zaalpí 

11.7. 2009 
5.7.–8.7., 

22.7.–25.7. 
2009 

Vídeň, RR 

Karel Sládek  VVP Papežský orientální institut, za 
podpory GAAV 

 9.3.–21.3. 
2009 

Řím, I 

Karel Sládek výukový pobyt  Gréckokatolická fakulta 
v Prešove, 
za podpory LLP/Erasmus 

Přednášky 
Definice spirituální 
teologie a její vztah 
k ostatním teologickým 
disciplínám. Trojiční 
východiska spirituální 
teologie. 
Mystika v církvi. 

4.–6.5. 2009 Prešov, SR 

Prokop 
Sousedík 

MK Konference o atheismu Možnosti atheismu 
v analytické filosofii 

6.1.–8.1. 
2009 

Nitra, SR 

David 
Svoboda 

MK Aquinas and Thomism 
 

The Logical and 
Metaphysical Structure 
Common Nature in 
Aquinas 

6.3.–7.3. 
2009 

Piliscaba, MR 

David 
Svoboda 

VVP, navázání 
kontaktů s prof. 
Leinskem 

 Řešení grantu GAAV 23.10.–
27.10. 2009 

Regensburg, 
SRN 

Josef Šimandl MK Seminarium 
Vindobonense 

 

Machar poeta et eius liber 
Tristium Vindobona I–XX 

2.–8.8. 2009 Vídeň, RR 

Josef Šimandl MK Vliv evropské integrace na 
slovanské jazyky 

Čeština v Úředním 
věstníku EU 

1.–2.12. 
2009 

Bratislava, SR 

Petr Štica VVP Universität Erfurt, Katholisch-
Theologische Fakultät, za 
podpory LLP/Erasmus 

 1.1.–27.3. 
2009 

Erfurt, SRN 

Martin 
Zlatohlávek 

VVP, 
jednání o 
spolupráci s G. 
Bora  

Biblioteca Ambrosiana, 
Pinacoteca Ambrosiana 

Cremonští mistři 9.9.–18.9. 
2009 

Cremona– 
Milano– 
Parma– 

Mantova, I 
Martin 
Zlatohlávek 

jednání o 
spolupráci s A. 
Gentilim a G. 
Tagliaferrem 

Universita Ca‘ Foscari  7.9.–11.9. 
2009 

Benátky, I 
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Tab. XX – Přehled studentské a učitelské mobility 
 

 

 

 Katolická teologie Dějiny křesťanského 
umění 

Erasmus  
Uzavřené smlouvy 13 3 
Studentská mobilita 2008/09  
Výjezd 4 5 
Příjezd 10 0 
Studentská mobilita 2009/10  
Výjezd 3 4 
Příjezd 6 0 
Učitelská mobilita 2009  
Výjezd 1 0 
Příjezd 3 0 

Mezivládní dohody a jiné zahraniční programy 
Výjezd 1 1 
Příjezd 1 26 

Fond mobility 
Výjezd 2 0 
Příjezd 2 2 

Celkem výjezdů 11 10 
Celkem příjezdů 22 28 


