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I. ÚVOD  

 

Rok 2013 byl pro Katolickou teologickou fakultu UK v Praze do určité míry rokem 

přelomovým, neboť děkanovi ThLic. Prokopovi Brožovi, Th.D. končilo počátkem roku 2014 

funkční období a Akademický senát KTF na podzim roku 2013 volil kandidáta na funkci 

děkana fakulty. Jediný navržený kandidát ThLic. Prokop Brož, Th.D. byl zvolen v prvním 

kole, na počátku roku 2014 tuto volbu potvrdila Kongregace pro katolickou výchovu a rektor 

Univerzity Karlovy jmenoval ThLic. Prokopa Brože, Th.D. děkanem Katolické teologické 

fakulty. 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pokračovala pod vedením 

děkana ThLic. Prokopa Brože, Th.D. v rozvoji fakulty, takže se i v roce 2013 podařilo udržet 

celkový počet studentů včetně doktorandů i počet přijíždějících studentů ze zahraničí na 

stabilní úrovni.  

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2013 si Katolická teologická fakulta připomněla založení 

Ústavu dějin křesťanského umění. Při této příležitosti byl udělen čestný doktorát prof. Dr. 

Peteru Kurmannovi, Dr. h. c., emeritnímu profesorovi univerzity ve Fribourgu, a zlatá 

medaile Univerzity Karlovy prof. Dr. Bruno Kleinovi z Filozofické fakulty Technické 

univerzity v Drážďanech. U příležitosti 90. narozenin Mons. Bohumila Koláře, který v 90. 

letech působil na Katolické teologické fakultě, mu byla dne 11. prosince udělena pamětní 

medaile Arnošta z Pardubic. 

Katolická teologická fakulta uspořádala jako v předchozích letech Letní školu teologie 

Summer School of Theology, jíž se zúčastnilo 15 studentů a studentek z univerzity 

v Baltimore. 

Naši studenti se v roce 2013 zapojili do fakultního a univerzitního života jak na vědecké, 

tak i společenské úrovni. Studenti doktorských programů dne 6. září 2013 uspořádali 

konferenci studentů doktorských programů pod titulem „Dějiny v umění – umění v dějinách.“ 

Studenti–senátoři vydávají Informační bulletin Studentské komory AS KTF UK, ve kterém 

senátoři informují ostatní studenty o různých akcích, ale také upozorňují na termíny plnění 

studijních povinností. O kvalitě studentů hovoří udělená ocenění, mgr. Štěpán Valecký 

obdržel Cenu Josefa Hlávky za rok 2013 a Bc. Jiří Černý obdržel Cenu Josefa Dobrovského 

pro nejlepší absolventy teologických oborů.  

V této výroční zprávě je zachycena činnost fakulty v průběhu roku 2013 z pohledu studia, 

vědy, zahraničních i dalších aktivit; po úvodu je popisována správa, organizace a vnitřní 

předpisy fakulty, následují části věnované studiu, rozvoji, vědě a výzkumu, zahraničním 
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aktivitám, médiím a informacím, výpočetní technice a informačním technologiím, knihovně a 

hospodaření a poté se textová část zprávy uzavírá a následují přílohy Personalia, Studium a 

Odborná činnost. 

 

 

II. SPRÁVA, ORGANIZACE A VNIT ŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY 

 

1. VELKÝ KANCLÉ Ř 

V souladu s kanonickými předpisy a se Statutem Katolické teologické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze byl v roce 2013 Velkým kancléřem KTF UK v Praze Mons. Dominik 

kardinál Duka, OP. 

 

 

2. SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY A TAJEMNICE  

a) Akademický senát 

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil v roce 

2013 v tomto složení: 

a) členové AS KTF z řad akademických pracovníků: 

•  ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.  

•  PhDr. Markéta Koronthályová (předsedkyně Akademického senátu KTF UK v Praze) 

•  doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 

•  Tomáš B. Mohelník, Th.D. 

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

•  PhDr. Milan Pech, Ph.D. (místopředseda Akademického senátu KTF UK v Praze) 

•  prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

•  ThLic. David Vopřada, Th.D. 

b) členové AS KTF z řad studentů: 

•  Mgr. Marie Benáková (místopředsedkyně Akademického senátu KTF UK v Praze) 

•  Bc. Čestmír Cimler 

•  Jan Lukeš 

•  Klára Nechvílová. 
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Akademický senát Katolické teologické fakulty UK v Praze se pravidelně scházel 

k jednání. Jeho usnesení a zápisy jsou dostupné na fakultních internetových stránkách.  

Dne 2. října 2013 proběhla na mimořádném zasedání Akademického senátu Katolické 

teologické fakulty Univerzity v Praze volba kandidáta na funkci děkana fakulty. Jediný 

navržený kandidát ThLic. Prokop Brož, Th.D. byl zvolen v prvním kole; bylo vydáno i 

odevzdáno 12 platných hlasovacích lístků, přičemž se pro ThLic. Prokopa Brože, Th.D. 

vyslovilo 10 hlasů, 1 hlas byl proti a 1 se zdržel. Na počátku roku 2014 Kongregace pro 

katolickou výchovu tuto volbu potvrdila a rektor Univerzity Karlovy poté ThLic. Prokopa 

Brože, Th.D. jmenoval děkanem Katolické teologické fakulty. 

 

Za Katolickou teologickou fakultu zasedali v roce 2013 v Akademickém senátu 

Univerzity Karlovy v Praze doc. PhLic. Vojtěch Novotný Th.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, 

Ph.D., Mgr. Marie Benáková a David Kučerka, který nahradil Helenu Michalíkovou.  

 

b) Děkan a proděkani 

Děkanem fakulty byl v roce 2013 ThLic. Prokop Brož, Th.D.  

Proděkany Katolické teologické fakulty v roce 2013 byli:  

•  Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (proděkan pro studium) 

•  doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. (proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy) 

•  doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. (proděkan pro rozvoj) 

•  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (proděkan pro vědu). 

 

Působnosti proděkanů jsou upraveny Opatřením děkana č. 4/2010 – Vymezení činnosti, 

zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK ze dne 4. března 2010. V rámci kolegia 

děkana se děkan, proděkani, předsedkyně akademického senátu a tajemnice pravidelně 

scházeli k poradám.  

 

c) Vědecká rada 

Vědecká rada Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působila v r. 2013 

v tomto složení:  

a) interní členové:  

•  ThLic. Prokop Brož, Th.D. (předseda Vědecké rady KTF UK v Praze) 

•  Mons. ThLic. Dominik Duka, arcibiskup pražský (Arcibiskupství pražské) 

•  prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (FHS UK, FF UP, Olomouc) 
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•  Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (UK FF) 

•  doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L. (UK KTF) 

•  prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (ETF UK) 

•  prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. (UK KTF) 

•  prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (UK FSV) 

•  Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (UK KTF) 

•  doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (UK KTF) 

•  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (UK KTF) 

b) externí členové: 

•  prof. Pavel Ambros, Th.D. (CMTF UP, Olomouc) 

•  doc. Petr Chalupa, Th.D. (CMTF UP, Olomouc) 

•  doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JČU, České Budějovice) 

•  Mons. Michael Slavík, Th.D. (Arcibiskupství pražské) 

•  Mons. František Radkovský (Biskupství plzeňské) 

•  doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JČU, České Budějovice). 

 

Za Katolickou teologickou fakultu Univerzity Kalovy v Praze v roce 2013 zasedali ve 

Vědecké radě Univerzity Kalovy v Praze prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., doc. PhDr. Mireia 

Ryšková, Th.D. (interní členové) a prof. Pavel Ambros, Th.D. (externí člen). 

 

d) Disciplinární komise 

V roce 2013 pracovala Disciplinární komise Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze v tomto složení: 

a) členové Disciplinární komise z řad akademických pracovníků: 

•  PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

•  Mlada Mikulicová, Ph.D.  

•  doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr. (předseda Disciplinární komise KTF UK v Praze) 

b) členové Disciplinární komise z řad studentů: 

•  ThLic. Mgr. Pavel Koronthály  

•  ICLic. Mgr. Ondřej Pávek (do 9. září 2013) 

•  Mgr. Petr Toman  

c) náhradníci Disciplinární komise z řad akademických pracovníků: 

•  PhDr. Josef Bartoň, Th.D.  
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•  doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.  

d) náhradníci Disciplinární komise z řad studentů: 

•  Ing. Jan Kulhánek  

•  Mgr. Ing. Marie Opatrná. 

 

Disciplinární komise Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze neřešila 

v roce 2013 ani jeden přestupek. 

 

e) Tajemnice 

Tajemnicí fakulty byla v roce 2013 Mgr. Jana Benešová. Působnost tajemnice 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 2013 těchto šest kateder:  

•  Katedra biblických věd: vedoucí Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., s Oddělením starých 

jazyků (vedoucí PhDr. Josef Bartoň, Th.D.) 

•  Katedra filosofie: vedoucí Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. 

•  Katedra fundamentální a dogmatické teologie: vedoucí ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

•  Katedra teologické etiky a spirituální teologie: vedoucí doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.  

•  Katedra pastorálních oborů a právních věd: vedoucí doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, 

Th.D. 

•  Ústav dějin křesťanského umění: vedoucí prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.  

 

b) Účelová zařízení 

Děkanát jakožto výkonný aparát fakulty ve spolupráci s rektorátem univerzity zabezpečoval 

v r. 2013 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 do 13. října 2013 tyto organizační útvary: kancelář děkana, 

studijní oddělení, oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy, ekonomické oddělení, 

technicko-hospodářské oddělení a knihovnu. Toto opatření bylo dne 14. října 2013 nahrazeno 
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Opatřením děkana č. 9/2013, na jehož základě bylo zřízeno oddělení pro rozvoj a oddělení pro 

vědu, vnější a zahraniční vztahy bylo rozděleno na oddělení pro vědu a oddělení pro vnější a 

zahraniční vztahy. 

Na Katolické teologické fakultě bylo kromě Institutu celoživotního vzdělávání dalších 

šest účelových zařízení:  

•  Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví (vedoucí prof. PhDr. Jiří 

Kuthan, DrSc., Dr.h.c.) při Ústavu dějin křesťanského umění  

•  Centrum dějin české teologie (vedoucí doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.) při 

Katedře fundamentální a dogmatické teologie  

•  Centrum pro studium migrace (vedoucí ThLic. Petr Štica, Th.D.) při Katedře 

teologické etiky a spirituální teologie bylo zrušeno a převedeno pod nově zřízené 

Centrum pro aplikovanou etiku (vedoucí MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., 

Th.D.)  

•  Centrum Pro Oriente Christiano (vedoucí doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.) 

při Katedře teologické etiky a spirituální teologie 

•  Centrum teologie a umění (vedoucí Ing.Arch. Mgr. Norbert Schmidt) při Katedře 

teologické etiky a spirituální teologie 

•  nově zřízené Centrum teorie medií a postmedií (vedoucí doc. PhDr. Jiří Bystřický, 

CSc.) při děkanátu Katolické teologické fakulty. 

 

 

4. VNITŘNÍ PŘEDPISY 

V roce 2013 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 schváleny Akademickým senátem Univerzity 

Karlovy v Praze a Kongregací pro katolickou výchovu. 
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III. STUDIUM 

 

1. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY  

V akademických letech 2012/2013 a 2013/2014 uskutečňovala KTF tyto akreditované studijní 

programy (Přehled akreditovaných studijních programů viz Příloha č. 2, tabulky IX a X): 

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

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

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

forma studia, standardní doba studia 4 roky (akreditace udělena do 31. prosince 

2020) 

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

kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky (akreditace udělena do 31. 

prosince 2020) 

•  navazující magisterský studijní program Humanitní studia, studijní obor Aplikovaná 

etika, prezenční/kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky 

(akreditace udělena do 31. října 2016/1. března 2019) 

•  bakalářský studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny evropské kultury, 

prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky (akreditace udělena do 1. 

března 2019) 

•  navazující magisterský studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny 

evropské kultury, prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky (akreditace 

udělena do 1. března 2019) 

•  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 2022) 

•  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 2022) 

•  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 

b) fundamentální teologie 

c) dogmatická teologie 
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d) teologická etika 

e) spirituální teologie 

f) pastorální teologie 

g) liturgika 

h) kanonické právo 

i) patristika 

•  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 2017) se specializacemi 

a) křesťanské umění středověku  

b) křesťanské umění novověku 

c) umění 19. a 20. století  

d) ikonografie křesťanského umění. 

V rámci Celoživotního vzdělávání nabízí Katolická teologická fakulta kurz Úvod           

do teologických nauk, který umožňuje získání základní orientace v teologických oborech. 

Kurzu se v roce 2013 zúčastnilo 25 posluchačů. 

Již od akademického roku 2004/2005 uskutečňuje KTF UK programy Celoživotního 

vzdělávání Jáhenský pastorační rok a Kněžská formace. Tyto programy 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. Kurz Jáhenský pastorační rok v roce 2013 absolvovali 4 

posluchači. Kurz Kněžská formace vyhlášený na akademický rok 2012/2013 se pro nízký 

počet přihlášených zájemců neuskutečnil; v akademickém roce 2013/2014 nebyl kurz 

vyhlášen.  
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Další kurzy vyhlášené v rámci programu celoživotního vzdělávání navštěvovalo celkem 9 

účastníků (Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1, Úvod do Písma 1, Přehledné 

dějiny renesančního umění 1, Bibliodrama – metodický kurz, Úvod do teologie, Synoptická 

evangelia a Skutky apoštolů 1, Masmediální komunikace). V rámci běžné výuky proběhl ve 

dnech od 18. do 21. února 2013 kurz celoživotního vzdělávání Masmediální komunikace, 

jehož cílem bylo obeznámit zájemce se základními pojmy, principy a formáty masmediální 

komunikace. Na teoretickou výuku navazovala přednáška konkrétního hosta podle témat a 

oblasti, ve které host působí. Kurz kromě řádných studentů absolvovali 2 účastníci. Zbývající 

kurzy absolvovalo 7 účastníků, avšak nikdo z nich neabsolvoval závěrečnou atestaci.  

Ve spolupráci s univerzitou v Baltimore, USA, uspořádala Katolická teologická fakulta   

v rámci programu celoživotního vzdělávání v roce 2013 další ročník kurzu Ethics, který 

formou blokových přednášek umožňuje účastníkům získat základní orientaci v oboru etika a 

morální teologie. Měsíční kurz, který připravil doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr., absolvovalo 15 

studentů z USA.  

Kurz Univerzity třetího věku pod názvem Základy katolického náboženství pořádá 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Katechetickým střediskem 

Arcibiskupství pražského a slouží k doplnění základních znalostí z katolického náboženství a 

kultury. Kurz je určen pro seniory z řad široké veřejnosti a k přijetí se nevyžadují žádné 

předchozí znalosti ani ukončené studium. V akademickém roce 2013/2014 se účastnilo 

Univerzity třetího věku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 129 

posluchačů nejrůznějšího věku a vzdělání. Přednášky se konaly o sobotách od listopadu 2013 

do dubna 2014. Kurz byl zaměřen na prohloubení základů víry a biblických znalostí.  

Celkem navštěvovalo kurzy Celoživotního vzdělávání vč. Univerzity třetího věku            

v akademickém roce v roce 2012/2013 203 posluchačů a v roce 2013/2014 163 posluchačů 

(Počty studujících v kurzech Celoživotního vzdělávání vč. kurzů Univerzity třetího věku viz 

Příloha č. 2, tabulka VIII.). 

 

 

2. STUDIJNÍ AGENDA  

V akademickém roce 2012/2013 probíhalo studium v souladu se studijními plány, které jsou 

uvedeny v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním 

roce 2012/2013 a v akademickém roce 2013/2014 v souladu se studijními plány uvedenými 

v Seznamu přednášek Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 

2013/2014. 
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Studium se uskutečňuje v rámci kreditního systému. Zápisy předmětů, evidence 

studijních výsledků i rozvrhy jsou realizovány elektronickou cestou Studijního informačního 

systému (SIS). 

Hodnocení výuky studenty, tzv. evaluace studia, se v roce 2012/2013 na fakultě 

uskutečnila, avšak data nemohla být vyhodnocena vzhledem k technickým možnostem 

aplikace Studijního informačního systému a malému počtu zúčastněných studentů. Na podobě 

evaluačního dotazníku pracují spolu s proděkanem pro studium členové Studentské komory 

Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 

 

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

Přijímací řízení pro akademický rok 2012/2013 představila Výroční zpráva o činnosti 

Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2012.  

První kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 proběhlo v období měsíců 

duben až červen 2013; druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 proběhlo 

v září roku 2013.  

Přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014 bylo otevřeno pro následující studijní 

programy a studijní obory: 

• magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie  

• bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky  

• navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky 

• bakalářský studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny evropské kultury 

• navazující magisterský studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny 

evropské kultury 

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

Dějiny křesťanského umění  

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

studijní obor Dějiny křesťanského umění. 

Přijímací řízení konané pouze v řádných červnových termínech proběhlo  

u následujících programů: 

• 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. 
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Počty přihlášených uchazečů a přijatých studentů viz Příloha č. 2., tabulka VII. 

 

 

IV. ROZVOJ, V ĚDA A VÝZKUM  

 

Na Katolické teologické fakultě UK se v roce 2013 řešilo celkem dvacet sedm rozvojových 

projektů, grantů či jiných projektů souvisejících s tvůrčí vědeckou činností. 

Projekt Univerzitních výzkumných center, tzv. UNCE, kategorie Humanitní a společenské 

vědy na UK v Praze (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): 

•  Transcendence a její interpretace v teologii a umění, vedoucí řešitelského kolektivu 

Mireia Ryšková, spoluřešitelé Josef Bartoň, David Bouma, Noemi Bravená, Prokop 

Brož, Denisa Červenková, Jiří Kuthan, Jaroslav Lorman, Mlada Mikulicová, Tomáš 

Petráček, Karel Sládek, Petr Štica, David Vopřada, Jana Zapletalová, Martin 

Zlatohlávek, začátek realizace v r. 2011. 

Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, tzv. PRVOUK (Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy): 

•  Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury, koordinátor Pavel Filipi, členové 

rady Zdeněk Beneš, Aleš Opatrný, začátek realizace v r. 2011. 

Projekt Specifického vysokoškolského výzkumu (Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy): 

•  Významná díla italské renesance a manýrismu ve veřejných sbírkách ČR, řešitel 

Martin Zlatohlávek, spoluřešitelé Monika Benčová, Pavla Hlušičková, Věra 

Koubková Novotná, Magdalena Nová, Marie Opatrná, Veronika Wanková, začátek 

realizace v r. 2013. 

Centralizované rozvojové projekty (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): 

•  Rozšíření nabídky výukových programů pro doktorandy, garant Martin Zlatohlávek, 

začátek realizace v r. 2013. 

Institucionální rozvojový plán Katolické teologické fakulty UK v Praze (Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy): 

•  Mezinárodní spolupráce, garant Martin Zlatohlávek, začátek realizace v r. 2013; 

•  Věda a výzkum / Rozvoj vědy a výzkumu, garant Karel Sládek, začátek realizace v r. 

2013. 
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Granty financované Grantovou agenturou České republiky: 

•  Filosofie náboženství v díle Immanuela Kanta, standardní projekt, řešitel Stanislav 

Sousedík, členové řešitelského kolektivu Prokop Sousedík, David Svoboda, Karel 

Šprunk, členové řešitelského kolektivu z řad doktorandů David Peroutka, Nora 

Cuhrová, začátek realizace v r. 2012; 

•  Scholastické koncepce vztahu jako možný inspirační zdroj strukturalistické koncepce 

čísla, standardní projekt, řešitel David Svoboda, členové řešitelského kolektivu Prokop 

Sousedík, Stanislav Sousedík, , začátek realizace v r. 2013. 

Individuální projekt IPO (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): 

•  Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém 

jazyce, řešitel Univerzita Hradec Králové a CMS KTF UK, začátek realizace v r. 

2012. 

Projekty FRVŠ (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Rada vysokých škol): 

•  Filosofická antropologie - pojem osoby, řešitel Nora Cuhrová, spoluřešitelé David 

Svoboda, David Peroutka, začátek realizace v r. 2013. 

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, tzv. NAKI 

(Ministerstvo kultury): 

•  Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300, hlavní účastník 

NG v Praze, další účastníci KTF UK, FF UK, FF AV ČR, CMS AV ČR, řešitel Jiří 

Kuthan, začátek realizace v r. 2011; 

•  Lesk a sláva českého království. Kořeny české státnosti a identity, hlavní účastník 

KTF UK, řešitel Jiří Kuthan, začátek realizace v r. 2013. 

Projekt Vzdělávací nadace Jana Husa: 

•  Filozofie a teologie dětí, řešitelka Noemi Bravená, začátek realizace v r. 2012. 

Granty financované Grantovou agenturou Univerzity Karlovy: 

•  Processus iudiciarius secundus stilum Pragensem Mikuláše Puchníka, kompletní 

kritická edice díla, řešitel Dominik Budský, začátek realizace v r. 2011; 

•  Strahovští katecheté 19. století, řešitelka Lenka Jeřábková, začátek realizace v r. 2011; 

•  Korunování milostných mariánských obrazů ve střední Evropě v 17. a 18. století, 

řešitelka Dana Vrabelová, začátek realizace v r. 2011; 

•  Unikátní malířská výzdoba zámku Bučovice ve 2. polovině 16. století: recepce 

benátských vzorů, řešitelka Veronika Wanková, začátek realizace v r. 2011; 

•  Architekt – památkář: spolupráce, dialog, protiklady, řešitelka Markéta Fatková, 

začátek realizace v r. 2012; 
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•  Tertullianova nauka o manželství, vdovství, celibátu a zdrženlivosti, řešitel Pavel 

Koronthály, začátek realizace v r. 2012; 

•  Neorenesanční sakrální architektura v Čechách a na Moravě, řešitel Petr Sládeček, 

začátek realizace v r. 2012; 

•  Využití neurověd v dějinách umění: afektivní teorie recepce a hledání nové 

subjektivity, řešitelka Dominika Grygarová, začátek realizace v r. 2013; 

•  Lidské embryo v perspektivě technik reprodukční medicíny. Od kdy člověk začíná být 

osobou, řešitelka Věra Halabicová, začátek realizace v r. 2013; 

•  Antonio Campi (1523-1587). Mezi manýrou a barokem, řešitelka Pavla Hlušičková, 

začátek realizace v r. 2013; 

•  Kláštery v ohrožení. Spory o rušení českých a moravských klášterů starých řádů 

v předbělohorském období, řešitel Oldřich Chládek, začátek realizace v r. 2013; 

•  Proměněná realita. Sudety jako ikonografický typ umělecké tvorby, řešitelka 

Bronislava Rokytová, začátek realizace v r. 2013; 

•  Zahraniční sběratelé českého umění v době Studené války (1946-1989), řešitelka Eva 

Táborská, začátek realizace v r. 2013; 

•  Barokní liturgický textil ve sbírkách Českobudějovické diecéze, řešitel Jiří Vácha, 

začátek realizace v r. 2013. 

Zapojení pedagogů v projektech, které nejsou zajišťovány KTF: 

•  Noemi Bravená – řešitelka GAUK na PedF UK: Transcendování a jeho význam pro 

socializaci a formování dítěte jako osobnosti, spoluřešitel Zdeněk Helus, začátek 

realizace r. 2011; 

•  Noemi Bravená – spoluřešitelka GAUK na PedF UK: Prekoncepce a miskoncepce 

vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol, řešitel Jakub Pivarč, 

začátek realizace r. 2013; 

•  Vojtěch Novotný – spoluřešitel projektu GAČR: Tomášova etika ctností a její 

novověcí následovníci, řešitel TF JU v Českých Budějovicích, začátek realizace 2012; 

•  Josef Bartoň, Jaroslav Brož, Mireia Ryšková, David Vopřada – členové řešitelského 

týmu GAČR – Centrum excelence: Historie a interpretace Bible, hlavní řešitel ETF 

UK, začátek realizace r. 2012; 

•  Jiří Kuthan, Markéta Jarošová, Viktor Kubík, Miroslav Šmied, František Záruba – 

členové řešitelského týmu – Centrum excelence: Kulturní kódy a jejich proměny 

v husitském období, řešitel Ústav pro jazyk český AV ČR, začátek realizace r. 2012; 
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•  Přecechtělová Milena – hlavní řešitelka projektu OPPA (Operační program Praha – 

adaptabilita): Řečtina pro teology, hlavní řešitel ETF UK, realizace r. 2013; 

•  Vladimír Svatoň – zapojení do projektu Programu rozvoje vědních oblastí na 

Univerzitě Karlově, tzv. PRVOUK (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): 

Racionalita ve vědách o člověku, podprogram Kultury jako metafory světa, 

koordinátor Miroslav Petříček, začátek realizace v r. 2011; 

•  Josef Šimandl – hlavní řešitel projektu GAČR: Slovník afixů užívaných v češtině, 

řešitel ÚJČ AV ČR, začátek realizace r. 2013; 

•  Martin Zlatohlávek – člen řešitelského týmu GAČR: Italská kresba vrcholného a 

pozdního baroku z veřejných sbírek České republiky, hlavní řešitel Moravská galerie v 

Brně, začátek realizace r. 2013. 

 

1. KONFERENCE, PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKA ČNÍ ČINNOST 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013 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 XII.; zde v textu jsou uvedeny pouze vybrané 

akce (spolu)pořádané fakultou. 

Ve dnech 4. - 5. dubna 2013 byla uspořádána konference s názvem „Mezi historií a 

Evangeliem: Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu“. Dvoudenní 

konference byla rozdělena na tři části, v nichž se přednášející zaměřili na význam II. 

vatikánského koncilu v různých kontextech. V první části věnované významu II. vatikánského 

koncilu v evropském kontextu vystoupil vídeňský teolog Benedict Thomas Viviano O.P. (The 

Reception of the Second Vatican Council in the Light of its Prehistory and the Discernment of 

the Signs of the Times (Matt 16:1-4)). Přednáškového panelu se dále zúčastnili František 

Radkovský (Vliv a působnost církevních hnutí a nových komunit v české církvi), Jaroslav 

Šebek (Vývoj českého katolicismu po II. vatikánském koncilu a vliv pontifikátu Jana Pavla II.) 

a Martin Vaňáč (Biskupská synoda jako jeden z plodů II. vatikánského koncilu). V druhé části 

věnované významu II. vatikánského koncilu v kontextu Československa se svými příspěvky 

vystoupili Jiří Hanuš (Problém kontinuity a diskontinuity církevního vývoje v moderně (I. a II. 

Vatikán)) a Stanislav Balík (Katolická církev v Československu po II. vatikánském koncilu). 

V přednáškovém panelu o kontextu České republiky a Slovenska přednesli své příspěvky 

Aleš Opatrný (Vliv koncilu na život církve v 60. a 70. letech), Peter Šturák (Vývoj 

řeckokatolické církve ve 20. století), Ctirad Václav Pospíšil (Koncil očima papežů Jana XXIII. 
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a Pavla VI.) a byl přečten příspěvek Jana Sokola (Seminář v Jirchářích a ekumenismus v 

České republice). Ve třetí části s názvem „Trendy v pokoncilní církvi včera a dnes: 

Evangelizace“ vystoupil Severino Dianich (L'apporto del concilio Vaticano II alla ripresa 

dell'evangelizzazione in Europa) a v přednáškovém panelu o Božím slově ve spiritualitě, 

mravním životě a liturgii vystoupili Jaroslav Brož („Písma svědčí o mně“ (Jan 5,39): 

Teologická perspektiva Starého zákona podle Dei Verbum a v pokoncilní vědecké exegezi), 

Karel Sládek (Boží Slovo ve slavení božsko-lidského vztahu. Přínos Dei verbum a 

Sacrosanctum Concilium pro spirituální teologii) a Jaroslav Lorman (Vznešenost povolání 

věřících v Kristu – hermeneutický klíč mravní nauky církve). Odpolední blok zahájil svou 

přednáškou italský teolog Marcello Paradiso (Il Concilio Vaticano II alla luce della 

ermeneutica di Christoph Theobald). V přednáškovém panelu na téma evangelizace 

vystoupili Prokop Brož (Nový vztah mezi církví a společností), Michal Opatrný (II. vatikánský 

koncil a charita) a Pavel Ambros (Výchova k eucharistické zbožnosti nebo iniciace k 

misijnímu poslání? Poznámky k dilematu obětního a koinonického charakteru eucharistie po 

II. vatikánském koncilu). Cílem mezinárodní konference bylo nejen navázání domácích i 

mezinárodních vztahů, ale také příprava společné kolektivní monografie za účasti domácích i 

zahraničních akademických pracovníků. 

Dne 24. května 2013 se uskutečnilo vědecké kolokvium „Environmentální etika: 

Teoretická východiska i praktické otázky“ za aktivní účasti studentů oboru Aplikované etiky. 

Se svými příspěvky vystoupili Marek Orko Vácha (Postavení člověka v přírodě: východiska 

pro environmentální etiku), Wendy Drozenová (Dva zdroje křesťanského pojetí přírody: 

hebrejský personalismus a patristická "pankalia"), David Pithart (Mezi technokraty a 

biocentriky: skryté působení nereflektovaných etických koncepcí při rozhodovacích 

procesech), Jaromír Matějek (Terapie pacienta jako zátěž životního prostředí: příspěvek k 

environmentální bioetice), Vladimír Ptáček (Společnost a včely: význam včel a čmeláků pro 

přírodu i člověka) a Karel Sládek (Ekologický, ekoestetický a posvátný rozměr krajiny), který 

kolokviem také provázel. 

V rámci podpory vědecké činnosti a spolupráce s dalšími vědeckými pracovišti se 

Katolická teologická fakulta podílela na přípravě Patristická konference 2013: Patristické 

exegeze Písma ve dnech 19. – 20. září 2013. Konference vznikla ve spolupráci tří institucí: 

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Husitské teologické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze a Patristické společnosti České republiky. Děkan fakulty Prokop 

Brož krátce konferenci uvedl a následovala úvodní přednáška, se kterou vystoupil Jaroslav 

Brož (Dějiny spásy jako uzdravování v díle Efréma Syrského). Dále konference probíhala 
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paralelně ve dvou sekcích. V první sekci se svými příspěvky vystoupili Veronika Černušková 

(Modlitba „Otče náš“ u Klementa Alexandrijského), Lenka Karfíková (Homilie na Velepíseň 

Řehoře z Nyssy (filosofické otázky)), Markéta Bendová (Mojžíš, příklad ctnosti podle Řehoře 

z Nyssy), Helena Panczová (Oslobodenie Izraela z Egypta: Výklad Ex 3—14 v diele Gregora 

Nysského Život Mojžiša (II.19—129)), Petr Chalupa (Stan ve slunci (Ž 18,5b–7LXX)), Jana 

Plátová (Nejstarší křesťanské výklady Ž 18(19),5c), Pavel Dudzik (Výklad Žalmu 18,5c u 

Eusebia z Kaisareie), Gabriela I. Vlková (Iz 6,9–10 v citacích Nového zákona a v komentáři 

sv. Jeronýma), David Vopřada (Augustinův výklad proklínacích žalmů v Enarrationes in 

Psalmos), Marcela Andoková (Židovský národ a dejiny spásy v Augustínových Enarrationes 

in Psalmos), Róbert Horka (Interpretácia mena a činov kráľa Dávida v žalmových nadpisoch 

Augustínovho Komentára k žalmom Enarrationes in Psalmos). Ve druhé sekci svůj příspěvek 

přednesli Jiří Pavlík (Homilie Jana Zlatoústého na Skutky apoštolů, analýza soudního agónu v 

50. Homilii), Vladimír Hrabal (Gramatická interpretace Písma v polemice třetího století), 

Radka Fialová (Justin Mučedník a jeho výklad Písma), Pavel Koronthály (Biblická východiska 

Tertullianova učení o druhém manželství), Mlada Mikulicová (Vyhnání z ráje podle Jeskyně 

pokladů), Sylva Ondrejičková (Vzestup a pád království jako vyjádření ius talionis v homilii 

Adversus Iudaeos Jana Zlatoústého), Hana Šedinová (Clamavit perdix... (Jer 17,11). 

Alegorické výklady koroptve ve Physiologu a v dílech raněkřesťanských exegetů), Vít Hušek 

(Klasifikace hříchů a možnost se jim vyhnout: Ambrosiaster), Július Paveľčík (Beda 

Venerabilis — interpret Jakubovho listu) a Haig Utidjian (Hudební skladatel jako biblický 

exegeta: případ ódy Hawun-hawun sv. Řehoře z Nareku). 

Katolická teologická fakulta aktivně podporovala vědeckou činnost doktorandů 

pořádáním, příp. spolupořádáním, vědeckých konferencí s mezinárodní účastí. Cílem 

organizace doktorandského pobytu v Hejnicích bylo podpořit vědeckou práci doktorandů 

KTF UK a konfrontovat výsledky jejich bádání v diskusi s jejich kolegy ze zahraničí. 

Mezinárodní studijní soustředění doktorandů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze a doktorandů z katolické univerzity v Leuven se uskutečnilo ve dnech 8. – 11. dubna 

2013 v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích. Každý z přítomných doktorandů 

představil svůj badatelský projekt a konkrétní téma během prezentace, po které následovala 

diskuse. S úvodní přednáškou vystoupil Karel Sládek (Tomáš Špidlík: teolog s „duší 

Velehradu“), v průběhu soustředění se svými příspěvky vystoupili Bradford W. Manderfield 

(Metaxology), Martin Kočí (Teologie a rekontextualizace), Kateřina Kočí (Postmoderní 

biblická hermeneutika), Stipe Odak (Language, Grammar, and a Map), Jared Schumacher 

(The Work and Thought of William Cavanuagh), Miroljub Gligoric (Christos Yannaras and 
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the concept of time), Tadeáš Róbert Spišák (Hledání smyslu utrpení v životě a díle bl. Jana 

Pavla II.), Pavel Koronthály (Tertullianovo učení o manželství, druhém manželství, vdovství, 

celibátu a zdrženlivosti), Tomáš Jajtner (Spiritualita přítomnosti: k významu díla Reného 

Voillauma), Martin Staněk (Soudobá katolická apokalyptika. Nový pohled na soukromá 

zjevení), Jan Regner (Rortyho kritika empirizmu a metoda v teologii). 

Dne 6. září 2013 byla na KTF UK v Praze uspořádána konference studentů doktorských 

programů pod titulem „Dějiny v umění – umění v dějinách.“ Konference, která byla 

uspořádána se záměrem otevřít mezioborovou diskusi, se účastnili doktorandi studijních 

oborů Církevní a obecné dějiny, Dějiny křesťanského umění a Katolické teologie. Pod 

vedením garantů Zdeňka Beneše, Petra Kubína, Petry Oulíkové, Milana Pecha, Jana Royta, 

Jany Zapletalové a Martina Zlatohlávka se konference zúčastnilo 15 doktorandů naší fakulty: 

Markéta Fatková (Vliv Viollet-le-Duca a jeho žáků na české prostředí), Kateřina Hladká 

(Mistr Hartmann z Ulmu a Střední Porýní), Pavla Hlušičková (Odraz záalpské výtvarné 

produkce v tvorbě Antonia Campiho), Pavel Chládek (Zeměpanská vizitace augustiniánské 

kanonie u sv. Tomáše v Brně roku 1571), Šárka Komedová (Problematika vystavování 

současného výtvarného umění u nás), Michaela Košťálová (Malířka Míla Pačová (1887-

1957): Zapomenutá tvář umění První československé republiky), Magdaléna Nová (Projevy 

renesančního humanismu v Cremoně), Marie Opatrná (Druhotná osazení vybraných oltářních 

obrazů vzniklých pro pražské kostely v 17. století), Petr Sládeček (Zkáza vzducholodi „Italia“ 

a její obraz v literatuře, filmu a poezii), Kateřina Štroblová (Totalitní minulost jako téma 

v současném umění zemí Visegrádu), Eva Táborská (Ann a Jacques Baruch (sběratelé 

českého umění v Chicagu), Lenka Trubačová (Dějiny československého rozhlasu se 

zaměřením na uměleckou stránku programu ve 20. a 30. letech 20. století), Jiří Vácha 

(Exotikum, bizarnost a naturalismus – Vlivy v textilním umění první poloviny 18. století), 

Veronika Wanková (Císařský sál na zámku Bučovice) a Pavla Zelenková (Architektura 

premonstrátů v Milevsku v kontextu s románskou architekturou v Řezně). Za přípravu 

konference byli pod vedením Martina Zlatohlávka zodpovědní především Monika Benčová, 

Kateřina Hladká, Magdaléna Nová a Miroslav Smaha. 

Pedagogové v průběhu roku 2013 publikovali řadu odborných článků i monografií. 

Přehledná tabulka o publikační činnosti pedagogů fakulty je uvedena v příloze výroční zprávy 

(viz Příloha č. 3, Tab. XIII.), přičemž monografie se záznamem do Registru informací o 

výsledcích (tzv. RIV) roku 2013 jsou vytištěny tučně. 
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2. DOKTORSKÉ STUDIUM  

K 31. říjnu 2013 studovalo doktorský studijní program Teologie 31 doktorandů (17 

prezenčních a 14 kombinovaných), program Obecná teorie a dějiny umění a kultury 46 

doktorandů (33 prezenčních a 13 kombinovaných) a program Historické vědy 17 studentů (9 

prezenčních a 8 kombinovaných). Z tohoto počtu fakulta přijala a na fakultu nastoupilo          

v akademickém roce 2013/2014 18 nových studentů v následujících studijních programech: 

Teologie 7 studentů (5 prezenčních, 2 kombinovaný), Historické vědy 3 studenti (2 prezenční, 

1 kombinovaný) a Obecná teorie a dějiny umění 8 studentů (všichni prezenční). 

Doktorské studium úspěšně ukončili 3 studenti studijního programu Teologie, 2 studenti 

studijního programu Historické vědy a 4 studenti studijního programu Obecná teorie a dějiny 

umění a kultury. U rigorózního řízení prospěli 3 uchazeči v programu Teologie (ThLic., 

z toho 1 uchazečka obhájila licenciátní práci již v roce 2012, ale řízení absolvovala v roce 

2013) a 1 absolventka v programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury. 

Informace o doktorském studiu jsou obsaženy v příloze č. 2, tab. VII. a v příloze č. 3, tab. 

XI. 

 

3. HABILITA ČNÍ ŘÍZENÍ  

V roce 2013 začalo probíhat habilitační řízení, jmenování docentem v oboru Katolická 

teologie, JUDr. Miroslava Černého, Ph.D.. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. z Fakulty právnické 

Západočeské univerzity v Plzni nejprve předložil habilitační práci Kuneš z Třebovle, 

středověký právník a jeho dílo. Na základě závěrů synopse doc. JUDr. Stanislava Přibyla, 

Ph.D. formuloval prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace prof. PhDr. Ivan 

Jakubec, CSc. doporučení, aby uchazeč habilitačního řízení zvážil svoji žádost, stáhl tuto 

habilitační práci a předložil jako habilitační spis soubor vydaných prací doplněných 

komentářem dle §72 Zákona o vysokých školách. JUDr. Černý, Ph.D. tak učinil na konci roku 

2013 a habilitační řízení pokračuje v roce 2014. 

  

4. UDĚLENÍ ČESTNÉHO DOKTORÁTU  

U příležitosti 10. výročí založení Ústavu dějin křesťanského umění byl dne 20. listopadu 2013 

udělen čestný doktorát prof. Dr. Peteru Kurmannovi, Dr. h. c., emeritnímu profesorovi 

univerzity ve Fribourgu. 
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V. ZAHRANI ČNÍ VZTAHY  

 
Fakulta je začleněna do standardních meziuniverzitních dohod uzavřených Univerzitou 

Karlovou v Praze, v rámci nichž se realizují zejména krátkodobé pobyty. V roce 2013 měla 

fakulta v rámci programu LLP-Erasmus pro program Teologie 15 aktivních bilaterálních 

dohod se zahraničními univerzitami v Dortmundu, Erfurtu, Frankfurtu nad Mohanem, 

Krakově, Lovani, Londýně, Nitře, Opoli, Prešově, Regensburgu, Ružomberku, Trnavě, 

Tarnówě, Varšavě a Vídni a 5 pro obor Dějiny křesťanského umění v Benátkách, Bologni, 

Drážďanech, Krakově a Vídni. Na jejich základě přijeli a vyjeli jak studenti, tak i pedagogičtí 

pracovníci. V roce 2013 došlo k transformaci programu LLP-Erasmus na program Erasmus+, 

v jehož rámci byly průběžně obnoveny stávající smlouvy a zároveň prodlouženy převážně až 

do roku 2020/2021. 

V roce 2013 vyjelo, příp. pokračovalo ve svém dřívějším zahraničním pobytu, celkem 

25 studentů. V rámci programu Erasmus vycestovalo 8 studentů ÚDKU a 3 studenti oboru 

Katolická teologie. V rámci různých meziuniverzitních dohod a některých výměnných 

meziuniverzitních programů (CEEPUS, DAAD aj.) vycestovalo několik studentů a jeden 

freemover. Díky finanční podpoře z Fondu mobility vycestovalo 6 studentů ÚDKU. 

Na KTF UK studovalo v roce 2013 celkem 22 studentů ze zahraničí, z nichž 3 zde byli 

po dobu jednoho měsíce v rámci programu CEEPUS. Z 19 zahraničních studentů Erasmu jich 

12 přijelo v akademickém roce 2012/2013 a zbylých 7 studovalo na naší fakultě 

v akademickém roce 2013/2014. 

V rámci programu LLP-Erasmus v roce 2013 vycestovali 3 pedagogové do Krakova, 

další pedagog vykonával odbornou stáž do Erfurtu v rámci stipendia Alexander von 

Humboldt Foundation.  V rámci učitelské mobility přijelo a přednášelo na KTF v roce 2013 

celkem 9 pedagogů (5 v rámci programu LLP-Erasmus, jeden v rámci přímé spolupráce, 

jeden za podpory Fondu mobility a dva v rámci programu CEEPUS). 

Na KTF UK přijeli v roce 2013 v rámci programu LLP-Erasmus také 3 nepedagogičtí 

pracovníci ze Slovenska (tj. 2 pracovnice z Katolické univerzity v Ružomberoku a proděkan 

pro vědeckou činnost a zahraniční vztahy Gréckokatolícké teologické fakulty PU v Prešově). 

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

fakulta v roce 2013 další ročník Summer School of Theology na téma „Ethics“. Během 

měsíční výuky absolvovalo 15 studentů z USA přednášky v oboru křesťanské etiky. Letní 

školu připravil doc. PhDr. L. Ovečka, Th.D. 

Přehled studentské a učitelské mobility viz Příloha č. 3, Tab. XIV. 
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VI. MÉDIA A INFORMACE 

 

Základním informačním pramenem o událostech na fakultě jsou pro veřejnost, pracovníky  i 

studenty její webové stránky. Při poskytování informací jsou pro Katolickou teologickou 

fakultu hlavními partnery Odbor vnějších vztahů Univerzity Karlovy a Tiskové středisko 

České biskupské konference.  

I v roce 2013 reagovala Katolická teologická fakulta na aktuální dění ve světě pořádáním 

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

odborníků včetně mimouniverzitních. 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, 

Televize Noe a Radia Proglas a zprostředkovali informace v rámci popularizačních přednášek 

určených široké veřejnosti.  

V rámci PR Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je průběžně 

zajišťována propagace studijních oborů, propagace konferencí, propagace studentských akcí, 

komunikace s necírkevními i církevními médii (Noe, Proglas), spolupráce s Arcibiskupstvím 

pražským v rámci církevních akcí, ve kterých je fakulta zapojena, propagace akcí na 

webových stránkách KTF UK spolu se správci sítě KTF a v neposlední řadě příprava 

propagačních materiálů.  

V rámci spolupráce s PR a propagaci fakulty byly natočeny dva filmové dokumenty o 

KTF UK, které byly zveřejněny před termínem podání přihlášek na vysokou školu. Kratší 

verze „Spot KTF UK“ v celkové délce 2:41 min i delší verze „Pořad KTF UK“ v délce 6:25 

min. jsou k dispozici na webových stránkách Katolické teologické fakulty a YouTube. Tyto 

dokumenty byly prezentovány na středních školách samotnými studenty Katolické teologické 

fakulty UK s představením oborů, které je možné na KTF UK studovat. 

Dále byla zajištěna inzerce studijních oborů na www.edumenu.cz a www.kamnavejsku.cz 

a byla vytvořena vlastní stránka na Facebooku E-Areopag, která informuje o dění na fakultě a 

kterou spravují studenti Katolické teologické fakulty. 
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VII. VÝPO ČETNÍ TECHNIKA A INFORMA ČNÍ 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. Prostory 

studoven a poslucháren fakulty jsou pokryty signálem bezdrátové sítě Wi-Fi, která je součástí 

celosvětové akademické sítě EDUROAM.  

V průběhu roku 2013 byla částečně inovována výpočetní technika ve studovně knihovny 

nahrazením osobních počítačů z roku 2006 novými počítači v počtu 5 PC. Studentům a 

dalším uživatelům knihovny je ve studovně ve fakultní knihovně k dispozici 31 počítačových 

stanic s přístupem k celosvětové síti Internet a dalších 16 studijních míst s možností připojení 

vlastního notebooku pomocí ethernetového kabelu nebo bezdrátové technologie Wi-Fi. Dále 

je na fakultě 6 počítačů v pracovně doktorandů; všechny s přístupem k síti Internet. Celkem je 

na fakultě 80 počítačů pro zaměstnance, vedle toho je ještě dalších 40 notebooků mezi 

zaměstnanci a studenty. 

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; stroje v prostorách děkanátu, vědeckého 

oddělení a Ústavu dějin křesťanského umění jsou určeny pro potřeby vyučujících 

a administrativních pracovníků fakulty. Na chodbě mezi učebnami P5 a P9 je autonomní 

kopírovací automat, který slouží studentům. Na Ústavu dějin křesťanského umění je vedle 

laboratoře i grafické studio a skenovací centrum. 

V roce 2013 proběhla instalace vyvolávacího systému pro Studijní oddělení, čímž se 

zlepšila situace pro studenty čekající před Studijním oddělením. Studenti si vyzvedávají 

pořadové lístky a též mají možnost se pomocí internetového formuláře předem objednat na 

Studijní oddělení na konkrétní hodinu. Spolu s tím byl zřízen na přelomu roku 2013/2014 

před Studijním oddělením tzv. Internetový kiosek, kde si student může mimo jiné operativně 

doplnit chybějící údaje ve Studijním informačním systému. 
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VIII. KNIHOVNA 

 

Knihovna KTF UK je součástí systému fakultních knihoven Univerzity Karlovy, který vytváří 

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

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

 

Služby 

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

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

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

kde se nachází i studovna. Ta nabízí 52 studijních míst, z nichž více než polovina je vybavena 

počítači s přístupem na internet a zbývající místa umožňují 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 2013 byla knihovna otevřena 220 dnů v roce.  

 Během roku 2013 bylo realizováno 7888 běžných výpůjček, 470 meziknihovních 

výpůjček (z toho bylo 277 požadavků uživatelů knihovny a 193 požadavků z jiných 

knihoven) a 9 mezinárodních meziknihovních výpůjček (8 požadavků uživatelů knihovny a 1 

požadavek na knihy z našeho fondu ze zahraničí). 

 

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.  

V roce 2013 probíhala katalogizace v systému ALEPH podle platných knihovnických 

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

Katalogizátoři vytvořili 7056 záznamů, které se staly součástí Centrálního katalogu UK. 

Knihovna dále participuje na tvorbě Souborného katalogu ČR; v roce 2013 bylo přidáno 1751 

záznamů.  
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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 2013 byly zakoupeny knihy a časopisy v celkové ceně 490 270,– Kč. Nákupy 

byly hrazené především z těchto zdrojů: 

•  z běžného rozpočtu fakulty, 

•  z projektů vědeckých pracovníků a doktorandů fakulty. 

 

 

IX. HOSPODAŘENÍ 

 

Údaje o hospodaření fakulty přináší Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy 

v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2013. 

 

 

X. ZÁVĚR 

 

Z pohledu vědecké, pedagogické i společenské činnosti fakulty lze rok 2013 hodnotit jako rok 

úspěšný a to i přes skutečnost, že v průběhu roku 2013 se řešilo pozastavení akreditace 

doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny 

křesťanského umění. Mezi úspěch lze zařadit mj. fakultní projekt Programu rozvoje vědních 

oblastí na Univerzitě Karlově, tzv. PRVOUK, nebo fakultní konference studentů doktorských 

programů či skutečnost, že počet pregraduálních studentů výrazně neklesá a počet studentů 

doktorských programů zůstává stabilní.  

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 2013 byla 

schválena Akademickým senátem KTF UK dne 8. října 2014. 
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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. 2013 
 
 
a) Podle akademické hodnosti 
 
akademická hodnost počet fyzických osob přepočtený počet počet plných úvazků 
Profesor 6 4,35 2 
Docent 14 11,40 8 

Th.D., Ph.D. 25 17,75 9 

PhDr. 4 2,05 1 

Mgr., Ing., MUDr. 4 2,70 1 

Celkem 53 38,25 21 

 
 
Graf k Tab. Ia)  
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b) Podle pracoviště 
 

 

 
 
Graf k Tab. Ib)  
 

 

 

 

 

Tab. II – Průměrný věk akademických a vědeckých pracovníků a lektorů,  
stav ke dni 31. 12. 2013 
  
akademická hodnost průměrný věk 
Profesor 64,83 

Docent 55,64 

Th.D., Ph.D. 43,48 

PhDr. 64,50 

Mgr., Ing., MUDr. 40,75 

 

pracoviště počet 
fyzických osob 

přepočtený 
počet 

počet plných 
úvazků 

Katedra filosofie 3 2,4 2 

Katedra biblických věd 9 7,1 5 

Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie  

4 3,3 3 

Katedra fundamentální a 
dogmatické teologie 

7 5,05 2 

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

7 4,7 2 

Ústav dějin křesťanského 
umění 

23 15,7 7 

Celkem 53 38,25 21 
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Tab. III – Akademi čtí a vědečtí pracovníci a lektoři KTF s cizí státní příslušností,  
stav ke dni 31. 12. 2013 
 
akademická hodnost státní příslušnost 
magistr Rakousko 
Th.D. Polsko 
  
 
 
Tab. IV – Přepočtený počet administrativních a technicko-hospodářských pracovníků, 
stav ke dni 31. 12. 2013 
 
Pracoviště přepočtený počet 
Tajemnice 1,00 
sekretariát děkana 1,50 
studijní oddělení  2,50 
oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy 1,80 
ekonomické oddělení 2,00 
Knihovna 6,50 
správa počítačové sítě 1,00 
školník-údržbář 0,70 

Úklid 0,85 
Referent/ka na katedrách 1,10 
Fotograf 1,00 

Celkem 19,95 
 
 
 
Tab. V – Počet pracovníků na dohody o provedení práce na výuku,  
stav ke dni 31. 12. 2013 
 
pracoviště 

DPP 

Katedra filosofie 0 

Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie 

9 

Katedra fundamentální a 
dogmatické teologie 

3 

Katedra pastorálních oborů a 
právních věd 

5 

Katedra biblických věd 1 

Ústav dějin křesťanského umění  13 

Celkem 31 
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Tab. VI – Průměrná měsíční mzda zaměstnanců, stav ke dni 31. 12. 2013 
 
Zařazení Kč 
AP4 39.400 

AP3 29.000 

AP2 24.100 

AP1 16.300 

VP2 34.124 

VP1 27.200 

L2 21.500 

L1 18.000 

nepedagogičtí pracovníci 21.200 

CELKEM 24.900 
 
 
 
Graf k Tab. VI  
 

 
 
 
 
 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 2 – STUDIUM 
 

Tab. VII – Počet přihlášených, přijatých a zapsaných studentů ke studiu na KTF a celkový počet absolventů v akademickém roce 

2012/2013 dle typu studijního programu (Bc., Mgr., Th.D./Ph.D.) (Pozn.: PZ – s přijímací zkouškou, BPZ – bez přijímací zkoušky) 

název 
studijního 
programu 

název 
studijního 

oboru 

typ 
studijního 
programu 

forma 
studia 

počet 
přihlá- 
šených 

k PZ se 
nedosta- 

vilo 

u PZ 
byli, ale 
neuspěli  

U PZ 
byli 

úspěšní 

Počet 
přijatých 

studentů do 
1. ročníku 

zapsaní 
do 1. 

ročníku 

Počet zapsaných 
studentů s 

nepřerušeným 
studiem (všechny 
ročníky) k 31.10. 

2013 

počet 
absolventů 
(kalendářní 
rok 2013) 

s PZ bez 
PZ 

celkem z toho 
cizinci 

Teologie Teologické 
nauky 

Bc. KS 107 19 8 81 75 0 72 234 6 27 
nMgr.  KS 30 7 2 17 15 4 19 73 4 20 

Katolická 
teologie 

Mgr. PS 17 1 3 14 13 0 12 91 10 13 
doktorský  PS  6 1 0 5 5 0 5 17 0 0 

KS 2 0 0 2 2 0 2 14 3 3 
Obecná 
teorie a 
dějiny 
umění a 
kultury 

Dějiny 
křesťanského 
umění 

Bc. PS 71 21 5 45 44 0 35 130 10 33 
nMgr. PS 40 20 2 13 18 5 16 57 2 18 
doktorský PS 9 0 0 9 9 0 8 33 3 1 

KS 0 0 0 0 0 0 0 13 1 3 

Humanitní 
studia 

Aplikovaná 
etika 

nMgr. 
 

PS – – – – – – – 24 6 5 

Historické 
vědy 

Dějiny 
evropské 
kultury 

Bc. PS 101 37 23 41 38 0 32 118 7 18 

nMgr. PS 25 3 0 7 7 15 22 20 1 0 

Církevní a 
obecné dějiny 

doktorský PS 3 0 0 3 2 0 2 9 0 0 
KS 1 0 0 1 1 0 1 8 0 2 

Celkem 412 109 43 238 229 24 226 841 53 143 



Tab. VIII – Počty studujících v kurzech Celoživotního vzdělávání vč. kurzů Univerzity 
3. věku 
 

název kurzu počet studentů 
2011/2012 

počet studentů 
2012/2013 

počet studentů 
2013/2014 

Jáhenský pastorační rok – 4 – 
Kněžská formace 26 – – 
Lifelong Learning Programme – Ethics (letní 
škola) 

– 15 – 

Úvod do teologických nauk 20 8 25 
Základy katolického náboženství 152 176 129 
Ostatní kurzy v rámci CŽV 
 (Přehledné dějiny antického a středověkého 
umění 1, Úvod do Písma 1, Přehledné dějiny 
renesančního umění 1, Bibliodrama – metodický 
kurz, Úvod do teologie, Synoptická evangelia a 
Skutky apoštolů 1, Masmediální komunikace) 

  9 

Celkem 198 203 163 
 

Tab. IX – Přehled vyučovaných akreditovaných studijních programů, stav k 31. 12. 2013 
 

KKOV název 
studijního  
programu 

název 
studijního oboru 

typ 
studijního 
programu 

forma 
studia 

standardní 
doba studia 

Akreditace 
do 

6141R teologie teologické nauky 
(náboženské nauky) 

B 
Bc. 

kombinovaná 4 roky 31.12.2020 

6141T teologie katolická teologie 
 

M  
Mgr. 

prezenční 5 let 31.7.2016 

6141T teologie teologické nauky 
(náboženské nauky) 

N Mgr. 
navazující 

kombinovaná 2 roky 31.12.2020 

uděl. ThLic.   31.12.2020 
uděl. ThLic.   31.7.2016 
Doc., Prof.   30.4.2020 

6141V teologie katolická teologie 
 

P Doktorský  prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 31.7.2016 

6101T humanitní studia aplikovaná etika N Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 31.10.2016 
1.3.2019 

8109R obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

dějiny 
křesťanského umění 

B  
Bc. 

prezenční 3 roky 1.3.2022 

8109T obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 

dějiny 
křesťanského umění 

N Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 1.3.2022 

uděl. PhDr.   1.3.2022 
8109V obecná teorie a dějiny 

umění a kultury 
dějiny 
křesťanského umění 

P 
Doktorský 

prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 31.12.2017 
(akreditace 
omezena) 

7105R historické vědy dějiny evropské kultury B 
Bc, 

prezenční 3 roky 1.3.2019 

7105T historické vědy dějiny evropské kultury N Mgr. 
navazující 

prezenční 2 roky 1.3.2019 

7105V historické vědy církevní a obecné dějiny P Doktorský prezenční, 
kombinovaná 

3 roky 1.11.2017 

 

Tab. X – Přehled ostatních akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, stav k 31.12. 2012 
 

 akreditace udělena do 
provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků 9.5.2013 
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PŘÍLOHA Č. 3 – ODBORNÁ ČINNOST 
 

Tab. XI – Přehled rigorózních a disertačních prací obhájených v roce 2013 
 

ThLic.: 
Jeřábková, Lenka Premonstrátské školství na českém území v 19. století 
Koronthály, Pavel Klement Alexandrijský a Tertullianus: Výzva k čistotě 
Spišák, Róbert Hľadanie zmyslu utrpenia v živote a diele bl. Jána Pavla II. 
Th.D.: 
Havrlant, Jaroslav Ekleziologie Tomáše Bavorovského (1562) 
Jajtner, Tomáš Spiritualita přítomnosti: k významu díla R. Voillauma 
Zimmermannová, Marie ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog 
PhDr.:  
Bartová, Veronika Středověká sakrální architektura horního Pootaví do roku 1420 
Ph.D.: 
Budský, Dominik Mikuláš Puchník - život a právnické dílo 
Martinek, Radek Stavovský šat katolického kněžstva a jeho zobrazení ve výtvarném 

umění. Historie - proměna - význam 
Pučalík, Marek Umělecký mecenát křižovnického velmistra Františka Matouše 

Böhmba 1722-1750 
Rajdlová, Lenka František Jakub Prokyš. Českobudějovický malíř 18. století 
Sládek, Miloš Česká jednotlivě vydaná sváteční a příležitostná kázání konce 17. 

a prvních dvou třetin 18. století 
Vrabelová, Dana Imago gratiosa – Korunované Madony ve střední Evropě v době 

baroka 
 

 

Tab. XII – Přednášková činnost a účast na vědeckých akcích včetně zahraničních (Pozn.: 

tučně jsou uvedeny zahraniční akce) 

 

jméno a 
příjmení 
pedagoga 

typ akce název akce název příspěvku datum 
(2013) 

místo konání 

Bartoň Josef konference 
 

Česká bible. Kulturní, ideový a 
politický fenomén v proměnách 
staletí  

K problému sekundárního 
(nepřímého) tlumočení v 
moderním českém biblickém 
překladu 

25.-26.4. Vila Lanna, 
Praha  

Bartoň Josef sympozium Moderní český biblický překlad  Český ekumenický překlad jako 
liturgický text v římskokatolické 
církvi 

25.11. AV ČR, Praha 

Bartůšková 
Ludmila 

kongres Celostátní kongres katechetů Živá 
víra a cyrilometodějská tradice 

Překážky na cestě víry 
z psychologického pohledu 

26.-28.10. Velehrad 

Bartůšková 
Ludmila 

sympozium Setkání křesťanských zdravotníků Jak nebýt zraněn zraňující 
komunikací nemocného 

11.5. NMSKB, Praha  

Bartůšková 
Ludmila 

sympozium Sympozium rodinných terapeutů Práce se spiritualitou klienta lege 
artis 

5.-6.4. Hejnice 

Beneš 
Zdeněk 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Collegium Carolinum příprava česko-německé učebnice 
dějepisu 

22.-23.1. 
26.-27.6. 

Mnichov,  
Německo 

Beneš 
Zdeněk 

mezinárodní 
konference 

Czesko-polskie towarzystwo 
naukowe 

Vzájemný obraz souseda v českých a 
polských učebnicích 

24.-26.5. Ostrava 

Beneš 
Zdeněk 

mezinárodní 
konference 

Karel Kazbunda, kulturní dědictví a 
mezinárodní právo 

Karel Kazbunda v kontextech české 
historiografie 

19.-20.4. Jičín 

Beneš přednáška  Dějepisná učebnice jako historický 24.10. FF UP 
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Zdeněk pramen. Regionální historiografie: 
velké dějiny v dějinách malých 

Olomouc 

Beneš 
Zdeněk 

přednáška  Oborová didaktika - dovednost nebo 
vědní disciplína. Mezi 
rekonstruktivismem a 
konstruktivismem. Proč má/nemá 
současná historická věda svou 
normativní podobu? 

11.11. FF UO Ostrava 

Bouma 
David 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Fakultät für katholische 
Theologie 

 14.-19.7. Regensburg,  
Německo 

Bouma 
David 

konference Člověk jako východisko dialogu 
kultur 

Člověk jakožto homo religiosus - 
nadějí dialogu kultur? Přednosti a 
limity koncepce 
mezináboženského dialogu Hanse 
Künga 

25.-26.3. Univerzita 
Hradec Králové 

Brož 
Jaroslav 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Pontificio Istituto Biblico badatelská činnost v knihovně 17.-23.12. Řím, Itálie 

Brož 
Jaroslav 

konference Society of Biblical Literature 
Meeting 

Themes and Motives of the Priestly 
Christology in Heb 11 

7.-11.7. St. Andrews, 
Scottland, 
Velká Británie 

Brož 
Jaroslav 

konference Mezi historií a evangeliem. 
Existence a život církve ve světle 
II. vatikánského koncilu 

„Písma svědčí o mně“ (Jan 5,39). 
Teologická perspektiva Starého 
zákona podle Dei Verbum a 
v pokoncilní vědecké exegezi 

4.-5.4. KTF UK, Praha 

Brož 
Jaroslav 

konference Patristická konference 2013. 
Patristická exegeze Písma 

Dějiny spásy jako uzdravování v díle 
Efréma Syrského 

19.-20.9. KTF UK, Praha 

Brož 
Jaroslav 

sympozium The Gospel and its Literary 
Reflections. Symposion 
celebrating 80th birthday of Petr 
Pokorný 

The Divine Author of the Biblical 
Texts and the Concept of Analogy 

11.-12.10. ETF UK, Praha 

Brož 
Prokop 

kolokvium Večer České křesťanské akademie Co je církev a jakou roli má hrát ve 
společnosti? 

17.1. Třeboň 

Brož 
Prokop 

přednáška Cyklus farních přednášek O dogmatické konstituci II. 
vatikánského koncilu 

17.3. Kutná Hora 

Brož 
Prokop 

konference Mezi historií a Evangeliem. 
Existence a život církve ve světle 
II. vatikánského koncilu 

Nový vztah mezi církví a společností 4.-5.4. KTF UK, Praha 

Brož 
Prokop 

přednáška Přednáškový cyklus O svátosti smíření, pokání a zpovědi 14.4. TF JU, České 
Budějovice 

Bravená 
Noemi 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

  28.6.-
16.7. 

Hamburg,  
Německo 

Bravená 
Noemi 

mezinárodní 
konference 
 

Children`s voices - theological, 
philosophical and spiritual 
perspectives 

 

Philosophizing and theologizing 
with, for and of children as a 
way to integrated development 
of „Child’s transcending in the 
post communist society and its 
place in the reform efforts in 
Czech educational way of 
turning to child“ 

8.-10.4. Queen Maud 
University 
College, 
Trondheim, 
Norsko 

Bravená 
Noemi 

konference Theologisieren mit 
bildungsfernen und 
religionsfernen Kindern 

 

„Theologisieren mit den 
religionsfernen Kindern über 
Engel“ 

 

23.-25.9. AKD: 
Pädagogisch-
Theologisches 
Institut, 
Brandenburg 
an der Havel, 
Německo 

Buben 
Milan 

přednáška Noc kostelů B. Gérard 24.5. Kostel Panny 
Marie pod 
řetězem, Praha 

Buben 
Milan 

rozhovor rozhovor o řádu Jezuité 26.6. Český rozhlas - 
pořad Historie 

Čechura 
Jaroslav 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Univerzita Vídeň Studium nové literatury 16.-22.9. 
9.-13.12. 

Vídeň, 
Rakousko 



32 
 

Čechura 
Jaroslav 

konference Láska, vášeň, emoce mezi barokem 
a romantismem 

Sex, láska a emoce v době temna. 
Jihočeský venkov pod lupou 

24.-25.5. Praha 

Červenkov
á Denisa 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Associazione teologica italiana účast na kongresu 2.-6.9. Miláno, Itálie 

Červenková 
Denisa 

přednáška přednáškový cyklus České 
křesťanské akademie 

Sv. Terezie z Avily 
a sv. Jan z Kříže 
- karmelská mystická tradice 

2.5. ČKA, Hodonín 

Červenková 
Denisa 

kolokvium Zjevení a inspirace v teologii a 
umění 

Koncepce zjevení podle Adoplha 
Gesché 

25.10. KTF UK, Praha 

Doležalová 
Eva 

konference European Jewry around 1400: 
Disruption, Crisis, and 
Resilience 

Critical moments in the lifes of 
Jews in Bohemian Crown Lands 
under King Wenceslas of 
Luxembourg (1378-1419) 

29.9.-
2.10. 

Trier, 
Německo 

Doležalová 
Eva 

workshop  Coexistence of Christian and Jewish 
population in medieval Bohemia 
and Moravia 

15.4. UP, Olomouc  

Dřímal 
Ludvík 

výuka, 
konzultace 

  21.-25.10. Tarnów, 
Polsko 

Dřímal 
Ludvík 

mezinárodní 
konference 

Współczesna rodzina: 
perspektywy lokalne i 
europejskie 

Katecheza w rodzinie 23.10. Krakow, 
Polsko 

Dřímal 
Ludvík 

seminář Letní katechetický seminář Adventní a vánoční doba v katechezi 19.-23.8. Rokole u 
Nového Města 
nad Metují 

Dřímal 
Ludvík 

církevní akce Katecheze s dospělými Manželské páry v Bibli 14.12. Sv. Kopeček u 
Olomouce 

Engelmann 
Lukáš 

kurz Studijně-formační kurz Fenomén homosexuality - pohled 
psychologie a pohled církve 

12.-13.11. Erlebachova 
bouda 

Engelmann 
Lukáš 

přednáška 
MSKA 

Cyklus přednášek věnující se rodině Potřeby muže a ženy - a co s tím? 16.11. Ostrava – 
Třebovice 

Engelmann 
Lukáš 

církevní akce Přednáška pro seniory Jak předávat víru mladé generaci 
aneb když děti nechtějí chodit do 
kostela 

13.9. Karviná 

Houkal Jan kurz Teologický klub  celoročně Brandýs n/L. 
Houkal Jan kurz Christologie  celoročně Klášter trapistů, 

Nový Dvůr 
Houkal Jan přednáška Augustiniánský týden 2013 Od „admirabile commercium“ 

k „admirabile consortium“ aneb 
Augustinova christologie v praxi 

25.4. Klášter 
augustiniánů, 
Praha 

Hrdina 
Antonín 

seminář 4. seminář z kan. práva pro 
pracovníky soudů 

Konsekrace a benedikce kostelů 20.5. Hradec Králové 

Hrdina 
Antonín 

letní škola Konflikty, spory a jejich řešení 
v proměnách věků 

Fungování a spory u církevních 
soudů dnes 

24.9. Brno 

Hřebík 
Josef 

Církevní 
akce 

Kněžská pouť na Velehradě Žalmy jako modlitba církve 15.4. Velehrad 

Hřebík 
Josef 

sympozium Moderní český biblický překlad  Geneze a charakteristika Českého 
katolického překladu Bible 

25.11. AV ČR, Praha 

Jarošová 
Markéta  

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte; 

Alte Pinakothek 

studium umění a kultury 
benediktinského řádu, studium 
sbírkových předmětů 
středověkého umění 

30.9.-
4.10. 

Mnichov, 
Německo 

Jarošová 
Markéta 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Gemäldegalerie, Bode Museum studium renesančního výtvarného 
umění 15.-16. století v Záalpské 
oblasti  

2.-26.4. Berlín, 
Německo 

Jarošová 
Markéta 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

 studium renesančního výtvarného 
umění 15.-16. století v Záalpské 
oblasti  

25.-30.6. Brusel, 
Bruggy, Gent, 
Antverpy, 
Mechelen, 
Lovaň, Belgie 

Jarošová 
Markéta 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Universalmusea Joanneum, 
Bibliothek, Museum im Palais; 
Schloss Eggenberg 

studium renesančního výtvarného 
umění 15.-16. století v Záalpské 
oblasti 

14.-23.7. Graz, 
Rakousko 

Jarošová 
Markéta 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

KHM; SNG studium renesančního výtvarného 
umění 15.-16. století v Záalpské 
oblasti 

16.-19.5. Vídeň, 
Rakousko, 
Bratislava, 
Slovensko 
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Jarošová 
Markéta 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

National Gallery; Courtauld 
Gallery; Tate Britain; V&A 
Museum; British Museum 

provedení fotodokumentace 
jednotlivých objektů a studium 
odborné literatury  

22.-29.11. Londýn 

Jarošová 
Markéta 

kurz Akademie volného času, cyklus 
Výtvarné umění, renesanční 
umění 

Renesanční nástěnná malba 10.10. Muzeum hl. 
města Prahy 

Jarošová 
Markéta 

kurz Akademie volného času, cyklus 
Výtvarné umění, renesanční 
umění 

Renesanční závěsné malířství a 
knižní malba 

21.11. Muzeum hl. 
města Prahy 

Jarošová 
Markéta 

kurz Akademie volného času, cyklus 
Výtvarné umění, renesanční 
umění 

Renesanční sochařství 12.12. Muzeum hl. 
města Prahy 

Kotas Jan konference Hudba v katedrále I. Liturgická hudba v biskupském 
kostele 

10.10. Praha  

Kotas Jan církevní akce Národní pouť kněží Slavení liturgie po II. vatikánském 
koncilu 

15.-17.4. Velehrad 

Kotas Jan konference XIX. Dny Josefa Zvěřiny K čemu dnes potřebuje církev najít 
odvahu?  

10.-11.5. ČKA, Emauzy, 
Praha  

Lorman 
Jaroslav 

konference Mezi historií a Evangeliem. 
Existence a život církve ve světle 
II. vatikánského koncilu 

Vznešenost povolání věřících v 
Kristu - hermeneutický klíč 
mravní nauky církve 

4.-5.4. KTF UK, Praha 

Lorman 
Jaroslav 

mezinárodní 
konference 

Diakonie 
interkulturell 

Chancen der Evangelisierung in der 
Tschechischen Republik heute 

13.-16.6. Velehrad 

Lorman 
Jaroslav 

mezinárodní 
konference 

Konferencja naukowa Wiara i 
moralność Argumentacja 
teologiczna we współczesnej 
debacie społecznej  

Person Jesu Christi und ihre 
Bedeutung in der 
moraltheologischen Reflexion - 
ein inhaltliches Vorzeichen der 
christlichen Ethik in der 
polarisierten Welt 

20.11. Uniwersytet 
Opolski, 
Polsko 

Kubík 
Viktor 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte, 
Frdinandeum 

Studium literatury pro katalog a 
výstavu „Otevři zahradu 
rajskou. Benediktini v srdci 
Evropy 800-1300“ 

28.7.-3.8. Mnichov, 
Německo, 
Innsbruck, 
Rakousko 

Kubík 
Viktor 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Výstava „Credo - christianisace 
Evropy ve středověku“ 
(Diecézní museum 
v Paderbornu), památky 
v Soestu (chrámy P. Marie zur 
Hoehe, sv. Michala, sv. 
Patrokla) 

Studium srovnávacího materiálu a 
způsobu presentace děl - 
„Credo: christianisace Evropy 
ve středověku“ (Diecézní 
museum) v Paderbornu 

4.-6.10. Paderborn, 
Soest, 
Německo 

Kubík 
Viktor 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Österreichische National 
Bibliothek, Kunsthistorisches 
museum, Museum města 
Vídně 

Studium srovnávacího materiálu 
pro výstavu „Otevři zahradu 
rajskou. Benediktini v srdci 
Evropy 800-1300“ 

15.-18.10. Vídeň, 
Rakousko 

Kubík 
Viktor 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Zentralinstitut fuer 
Kunstgeschichte 

 

Studium literatury pro výstavu 
„Otevři zahradu rajskou. 
Benediktini v srdci Evropy 800-
1300“ 

29.10.-
2.11. 

Mnichov, 
Německo 

Kubín Petr vědecko-
badatelský 
pobyt 

Römisches Institut der Görres-
Gesellschaft 

výzkum křesťanské hagiografie 19.2.-
23.3. 

Řím, Itálie 

Kubín Petr kolokvium Les saints et leur culte en Europe 
centrale au Moyen Âge (XIe - 
XVe siècle) 

Pourquoi les saints mendiants 
n´ont- ils pas occulté les saints 
fondateurs dans la Bohême du 
Moyen Âge tardif? 

31.1.-3.2. Rennes, 
Francie 

Kubín Petr konference Saints rois et saints patrons dans 
l´Europe catholique de l´Epoque 
moderne 

Le culte de sainte Agnès de Bohême 
dans la sekonde moitié du 17e 

siècle 

8.-9.4. AV ČR, Praha 

Kubín Petr konference Sakralität und Devianz. 
Konstruktionen - Normen - 
Praxis 

Vita Guntheri Eremitae. Ein 
Versuch um die Kanonisation 
aus der Mitte des 13. 
Jahrhunderts 

24.-28.4. Weingarten, 
Německo 

Kubín Petr přednáška  Identifikačné symboly v 
krajinách IVF v stredoveku a 
novoveku 

Význam světců pro utváření české 
národní identity ve středověku 

14.11. FF KU, 
Bratislava, 
Slovensko 

Kubín Petr přednáška  Mistrovská lekce Hroznata Tepelský a jeho kult 4.12. Ped F ZU, 
Plzeň 
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Kuthan Ji ří vědecko-
badatelský 
pobyt 

Vědeckovýzkumný badatelský 
pobyt. Průzkum a pořizování 
dokumentace památek 
benediktinského řádu ve 
středověku. 

 27.8.-4.9. Basilej, 
Kostnice, 
Reichenau, 
Muri,  
Švýcarsko,  
Steinbach,  
Rakousko, 
Lorch, 
Seligenstadt, 
Paulinzella, 
Německo 

Kuthan Ji ří vědecko-
badatelský 
pobyt 

Badatelský pobyt KHM Wien 
 

 11.-14.12. Vídeň, 
Rakousko 

Kuthan Jiří konference Katedrály v Miláně 
a v Praze 

Kulturní vazby Prahy a Milána 
v období středověku 

22.11. Arcibiskupský 
palác Praha 

Kuzniar 
Mariusz 

výuka, 
konzultace, 
průzkum 

  21.-25.10. Tarnów, 
Polsko 

Kuźniar 
Mariusz 

mezinárodní 
konference  

Współczesna rodzina: 
perspektywy lokalne i 
europejskie 

Hodnoty a životní styl českých 
rodin - sociologický výzkum 

23.10. Krakow, 
Polsko 

Kuźniar 
Mariusz 

IX. 
Celostátní 
kongres 
katechetů  

Živá víra a cyrilometodějská tradice Moderování kongresu 
(spolupořadatelství, moderování) 

26.-28.10. Velehrad 

Matějek 
Jaromír 

kolokvium Environmentální etika: Teoretická 
východiska i praktické otázky 

Terapie pacienta jako zátěž životního 
prostředí: příspěvek k 
environmentální bioetice 

24.5. KTF UK, Praha 

Med 
Jaroslav 

referát Lidové noviny jako kulturní 
fenomén 

Pohledy z druhého břehu 25.4. Knihovna V. 
Havla, Praha 

Mikulicová 
Mlada 

konference Patristická konference Vyhnání z ráje podle Jeskyně 
pokladů 

19.-20.9. KTF UK, Praha 

Mohelník 
Tomáš 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Institut de St. Thomas d´Aquin Samostudium a účast na kolokviu 
Revue Thomiste 

25.1.-2.2. Toulouse, 
Francie 

Mohelník 
Tomáš 

přednáška Teologie svátostí  21.-23.2. 
12.-13.4. 
16.5. 
12.-16.8. 
7.-12.11. 
5.-10.12. 

Klášter Nový 
Dvůr 

Mohelník 
Tomáš 

přednáška Rozpravy u dominikánů Vykoupení a spasení 
Nač církev? 
Rozvod s manželstvím! 
Vstupní brána: křest 

Zdroj jednoty: eucharistie 

28.2. 
25.4. 
30.5. 
24.10. 
28.11. 

Klášter 
dominikánů 
Praha 

Mohelník 
Tomáš 

debatní večer Kaple v galerii?  17.6. Galerie DOX, 
Praha 

Mohelník 
Tomáš 

debatní 
večer 

Víra v prostoru Eucharistie a přítomnost Krista 20.6. Kunst-Station 
St. Peter, 
Kolín n. 
Rýnem, 
Německo 

Mžyková 
Marie 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Musée du Louvre, Musée 
d´Histoire Saint Malo, zámek 
Josselin 

Studium materiálu a odborné 
konzultace stran přípravy 
publikací Francouzské umění a 
Rohanové 

13.-21.8. Paříž, Saint 
Malo, Josselin, 
Francie 

Mžyková 
Marie 

výstava zámek Sychrov Francouzský literárně divadelní salon 1.6.-31.10 Sychrov 

Novotný 
Vojt ěch 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Pontificia Universitas Gregoriana  2.-7.12. Řím, Itálie 

Novotný 
Vojtěch 

panelová 
diskuse 

Radost být církví - 100. výročí 
narození Josefa Zvěřiny 

 18.4. Praha 

Novotný 
Vojtěch 

sympozium Česká křesťanská akademie - 
Konrad-Adenauer-Stiftung - 

Odvaha být církví dnes - 
společenstvím hříšníků, jež žije 

10.5. Praha 
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KTF UK: Odvaha být církví 
dnes /XIX. dny Josefa Zvěřiny 
2003 

z milosrdenství Božího 

Opatrný 
Aleš 

mezinárodní 
konference 

Mezinárodní konf. Ackermann-
Gemeinde k 1150. výročí 
příchodů sv. Cyrila a Metoděje 

Dialog spirituality a společnosti: 
potřebujeme nového Cyrila a 
Metoděje? 

25.1. Praha 

Opatrný 
Aleš 

mezinárodní 
konference 

Mezi historií a Evangeliem. 
Existence a život církve ve světle 
II. vatikánského koncilu 

Vliv koncilu na život církve v 60. a 
70. letech 

4.-5.4. Praha 

Oulíková 
Petra 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 
Österreichische 
Nationalbibliothek 

Studium literatury a archivních 
pramenů 

5.-9.8. Vídeň, 
Rakousko 

Oulíková 
Petra 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte 

Studium literatury 1.-5.4. Mnichov, 
Německo 

Oulíková 
Petra 

konference CONCEPT - IMAGE - 
RECEPTION. Baroque 
Ceiling Painting in the Setting 
of European Monasteries 

Konzepte, Entwürfe und 
Beschreibungen der 
Wandmalereien in den 
Jesuitenkirchen und -kollegien 
der Böhmischen 
Jesuitenprovinz 

19.-21.9. Bratislava, 
Slovensko 

Oulíková 
Petra 

konference Proměny církevní sfragistiky Konventní pečeti svatojiřského a 
břevnovského kláštera 

10.-11.10. Olomouc 

Ovečka 
Libor 

konference Sociální práce a teologie Kořeny a plody Jaboku 12.4. Praha, Jabok 

Pech 
Milan 

mezinárodní 
konference 

The search for cultural identity in 
Central and Eastern Europe 
1919-2009 

Czechoslovakia as a bridge 
between the West and the East: 
Looking for new cultural 
identity 1945-1948 

10.-11.5. Univerzita M. 
Koperníka v 
Toruni, Polsko 

Petráček 
Tomáš 

Vědecká 
konference 

Wiara i moralność 
Argumentacja teologiczna we 

współczesnej debacie 
społecznej 

Christen, Gesellschaft, Politik: 
einige Bemerkungen aus der 
tschechischen Perspektive 

19.-20.11. Opole, Polsko 

Plavec 
Karel 
 

církevní akce Vikariátní konference vikariátu 
Plzeň - jih 

Rozloučení manželství in favorem 
fidei (tzv. Privilegium Petrinum) 

12.9. Lužany 

Royt Jan konference  Paladium und Lerche Tagung 
Transregionalität der Kult(ur) 

5.-8.8 Klášter Teplá 

Royt Jan konference Středověké fresky v Broumově Broumovské fresky 22.-23.8. Broumov 
Royt Jan konference  Zu Johann von Jenstein 18.-21.9. Freiburg im 

Breisgau, 
Německo 

Royt Jan konference Josef Opitz a umění na 
Chomutovsku a Kadaňsku 1350-
1580 

Grafické předlohy deskové malby 
v severozápadních Ćechách 

17.-18.10. Chomutov 

Royt Jan Český 
rozhlas 

Leonardo Host dne 18.4. Praha 

Royt Jan Český 
rozhlas 

Vltava Cyril a Metoděj na Vltavě 5.7. Praha 

Royt Jan Český 
rozhlas 

Vltava Katedrála v siločarách času, cyklus 
Prameny a proudy 

4.11. Praha 

Royt Jan Český 
rozhlas 

Vltava Mistr třeboňského oltáře 13.12. Praha 

Royt Jan Televize Čt2 Uchem jehly - rozhovor 
s evangelickým farářem Pavlem 
Klineckým 

19.5. Praha 

Royt Jan Televize Čt24 Komentování ukládání 
korunovačních klenotů 

20.5. Praha 

Royt Jan Televize Web Čt 24 Významné památky Univerzity 
Karlovy, spolupráce UK a Čt 24, 
Cyklus celoživotního vzdělávání 

4.11. Praha 

Royt Jan Televize Čt24 Mistr třeboňského oltáře - rozhovor 
nad novou monografií 

11.12. Praha 

Royt Jan Veřejná 
přednáška 

Křesťanská akademie Katedrála sv. Víta 30.10. Liberec 

Royt Jan Veřejná 
přednáška 

Arcibiskupství pražské Kulturní vztahy Praha - Milán 20.11. Praha 
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Royt Jan Veřejná 
přednáška 

Ústav dějin umění AV ĆR Výtvarné a ideové zdroje tvorby 
Mistra třeboňského oltáře 

27.11. Praha 

Royt Jan Veřejná 
přednáška 

Západočeské muzeum v Plzni Ikonografie sv. Jana Nepomuckého 21.11. Plzeň 

Royt Jan Veřejná 
přednáška 

Pastorační centrum, kostel sv. 
Vojtěcha 

Francouzské katedrály a katedrála sv. 
Víta 

12.12. Praha 

Royt Jan výstava, 
přednáška 

Muzeum Šumavy v Kašperských 
Horách 

Ikony 29.6.-
31.10. 

Kašperské 
Hory 

Royt Jan výstava, 
přednáška 

Výstavní síň Masné krámy Gotické umění v jihozápadních 
Čechách 

od17.11. Plzeň 

Ryšková 
Mireia 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Katholisch-Theologische 
Fakultät, Forschungskolleg 

badatelská činnost, aktivní účast 
na činnosti Forschungkolleg 

13.-28.6. 
4.-11.12. 

Erfurt, 
Německo 

Ryšková 
Mireia 

kongres Mezinárodní bibliodramatický 
kongres 

Stvoření z biblického a uměleckého 
pohledu  

6.-7.9. Brno,  
Šlapanice 

Sládek 
Karel 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Badatelský pobyt, odborné 
konzultace textů, příprava 
mezinárodní konference, 
příprava kolektivní 
monografie a odborných 
článků 

 14.-21.11. Bose, Benátky, 
Itálie 

Sládek 
Karel 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Badatelský pobyt, odborné 
konzultace textů, příprava 
pobytu doktorandů v 
Hejnicích, příprava kolektivní 
monografie 

 4.-8.12. GTF PU 
v Prešově, 
Slovensko 

Sládek 
Karel 

konference Mezi historií a Evangeliem: 
Existence a život církve ve světle 
II. vatikánského koncilu 

Boží slovo ve slavení božsko-
lidského vztahu 

4.-5.4. KTF UK, Praha 
 

Sládek 
Karel 

konference Mezinárodní konference 
doktorandů 

Tomáš Špidlík: teolog s „duší 
Velehradu 

8.-11.4. Hejnice 

Sládek 
Karel 

kolokvium Environmentální etika: Teoretická 
východiska i praktické otázky 

Ekologický, ekoestetický a posvátný 
rozměr krajiny 

24.5. KTF UK, Praha 

Sládek 
Miloš 

Odborná 
příprava 
zahr. 
exkurze pro 
studenty 
KTF a PedF 
UK 

Přednáška pro Českou besedu  Bohemikální pobělohorská 
literatura 

7.4. Daruvar , 
Chorvatsko 

Sládek 
Miloš 

konference Česká bible. Kulturní, ideový a 
politický fenomén v proměnách 
staletí 

Biblické citace v českých nedělních 
postilách konce 17. a první 
poloviny 18. století 

25.-26.4. Vila Lanna, 
Praha 

Sládek 
Miloš 

konference Na okraj Kroniky české. 
Konference k 460. výročí úmrtí 
Václava Hájka z Libočan 

Několik poznámek ke vztahu 
Hájkovy Kroniky a Beckovského 
Poselkyně 

14.-15.11. AV ČR, Praha 

Sládek 
Miloš 

kolokvium Slánské rozhovory 2013 Barokní nástěnné malby v kostnici 
v Pálečku z pohledu literárního 
historika 

8.10. Bývalý klášter 
piaristů Slaný 

Sousedík 
Prokop 

konference XXIII. World Congress of 
Philosophy 

Ontology of Number 4.-10.9. Athény, Řecko 

Svatoň 
Vladimír 

konference Reprezentace nacionality jako 
mocenská strategie v literárních 
textech 

Ruská identita a proměny její 
reprezentace 

17.-18.6. České 
Budějovice 

Svoboda 
David 

konference XXIII. World Congress of 
Philosophy 

Ontology of Number 4.-10.9. Athény, Řecko 

Šimandl 
Josef 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

FF MU konzultace ke komputačnímu 
zpracování jazyka 

19.-20.11. Brno 

Šimandl 
Josef 

kolokvium Problemi na neologijata 
v slavjanskite ezici 

Mechanické skládání a mechanické 
krácení; blending 

27.3. Sofia, 
Bulharsko 

Šmied 
Miroslav 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Vědeckovýzkumný badatelský 
pobyt. Průzkum a pořizování 
dokumentace památek 
benediktinského řádu ve 
středověku. 

Průzkum a pořizování 
dokumentace památek 
benediktinského řádu ve 
středověku 

27.8.-4.9. Basilej, 
Kostnice, 
Reichenau, 
Muri,  
Švýcarsko,  
Steinbach,  
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Rakousko, 
Lorch, 
Seligenstadt, 
Paulinzella, 
Německo 

Šmied 
Miroslav 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

KHM Wien Badatelský pobyt 11.-14.12. 
27.-28.12. 

Vídeň, 
Rakousko 

Vajčner 
Jiří 

konference „The 2th Heritage Forum of 
Central Europe“ 

Material/conceptual authenticity 
and its perception 

11.-14.6. Krakov, 
Polsko 

Vajčner 
Jiří 

konference Prevence rizik a náprava škod 
způsobených haváriemi nebo 
živelními pohromami 

Ochrana kulturních památek před 
účinky nepředvídatelných událostí 

8.10. Praha 

Vajčner 
Jiří 

konference Centers dating Systém památkové péče v ČR 31.1. Praha 

Vajčner 
Jiří 

Církevní 
akce 

Noc kostelů Kostel jako liturgický prostor 24.5. Milovice 

Váša 
Ondřej 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

výzkum archivu, Warburg Haus  10.6.-
21.9. 

Hamburg, 
Německo 

Váša 
Ondřej 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

výzkum archivu, Warburg 
Institute 

 27.11.-
2.12. 

Londýn, Velká 
Británie 

Váša 
Ondřej 

sympozium Mezi tvorbou a výrobou. Proměny 
umělecké 

Několik poznámek k obrazotvornosti 
„final frontier“ 

21.-22.5. VVP AVU, 
Praha 

Váša 
Ondřej 

konference Obraz v prostoru Architektura snění / snění 
architektury 

10.-12.4. ÚJEP, Ústí 
nad Labem 

Vopřada 
David 

badatelský 
pobyt 

Istituto Patristico Augustinianum  22.4.-4.5. 
25.11.-
6.12. 

Řím, Itálie 

Vopřada 
David 

Konference Patristická konference 2013 Augustinův výklad proklínacích 
žalmů v Enarrationes in Psalmos 

19.-20.9. KTF UK, Praha 

Zapletalov
á Jana 

výuka Università Tor Vergata (Roma 2) přednášky pro Ph.D. studenty 18.-25.5. Řím, Itálie 

Zapletalov
á Jana 

badatelský 
pobyt 

Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte 

 1.-6.4. Mnichov, 
Německo 

Záruba, 
František 

mezinárodní 
konference 

Doklady knihoven a studoven na 
českých hradech pozdního 
středověku a studiolo na Hrádku 
v Kutné Hoře 

Wege zur Bildung - Nutzen von 
Bildung in Mitteleuropa im 13. - 
16. Jahrhundert 

10.-14.9. Jindřichův 
Hradec 

Zlatohláve
k 
Martin 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Studium odborné literatury  12.-30.8. Mnichov, 
Německo 

Zlatohláve
k 
Martin 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Studium  
starých kreseb 

 2.-7.12. Frankfurt n. 
Mohanem, 
Německo 

Zlatohlávek 
Martin 

kolokvium Ars linearis Neznámá kresba A. Campiho  Národní galerie 
v Praze 

Žemlička 
Josef 

vědecko-
badatelský 
pobyt 

Österreichische Staatbibliothek Studium literatury 10.-16.9. Vídeň, 
Rakousko 
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Tab. XIII – Publika ční činnost pracovníků v roce 2013 (Pozn.: tučně jsou uvedeny 

publikace se záznamem KTF UK v Praze coby předkladatele do RIVu pro rok 2013) 

 
Jméno a příjmení Publikace 

Bartoň Josef Český jazyk v „dotyku 
transcendence“. Problémy nového 
biblického stylu 

Myšlení o transcendenci kapitola v monografii 

Bartoň Josef Český starozákonní překlad po 
roce 1900: kontexty, konfese, 
předloha, kánon 

Salve  článek v odborném 
časopise 

Bartoň Josef Pět českých novozákonních překladů 
(Nové zákony od Českého 
ekumenického překladu do roku 
1989) 

Česká biblická společnost monografie 

Bartůšková 
Ludmila 

Sebevýchova vychovatele v procesu 
výchovy mládeže k hodnotám 

Paidagogos článek v odborném 
časopise 

Bartůšková 
Ludmila 

Spiritualita v psychoterapeutické 
praxi? 

Psychoterapie článek v odborném 
časopise 

Bartůšková 
Ludmila 

Spirituální dimenze nemoci Psychosom článek v odborném 
časopise 

Bouma David Když se zeptají, co znamená věřit Cesty katecheze: revue pro 
katechetiku a náboženskou 
pedagogiku 

článek v odborném 
časopise 

Bouma David Několik fundamentálně-teologických 
poznámek k biblickému a zejména 
starozákonnímu kánonu 

Salve článek v odborném 
časopise 

Bouma David Zjevení, víra, církev Teologické skici k úvodu do 
křesťanství 

monografie 

Bravená Noemi Nahlížení do světa dětí Praha: UK v Praze, 
Pedagogická fakulta 

kapitola v monografii 

Bravená Noemi Problematika života a smrti v práci 
s dětmi - nové výzvy 

Człowiek wobec bólu, 
cierpienia i śmierci 

monografie 

Brož Jaroslav Filokalie a Izák Syrský: mlčení 
(šeljā) jako základní zákon 
duchovní cesty 

O Filokalii. Kniha, hnutí, 
spiritualita 

kapitola v monografii 

Brož Jaroslav List Židům, Český ekumenický 
komentář k Novému zákonu 

Centrum biblických studií a 
Česká biblická společnost 

monografie 

Brož Jaroslav Slavení eucharistie jako ustavující 
moment církve a norma jejího 
života v podmínkách korintské 
komunity 

Tajemství eucharistie: 
Pascha, oběť, iniciace a 
spiritualita. Fórum 
pastorálních teologů  

kapitola v monografii 

Brož Prokop Člověk přesahuje sám sebe esteticky, 
dramaticky a teologicky. Pojetí 
transcedence v díle Hanse Urse von 
Balthasara 

Myšlení o transcendenci článek v odborném 
časopise 

Brož Prokop Mnohotvará Boží moudrost (Ef 
3,10) 

Communio článek v odborném 
časopise 

Brož Prokop Silentium, anebo afazie? Dvojí 
postoj slova. Epistemologický 
statut mluvy o Bohu 

(Ne-) možnosť hovoriť 
dnes o Bohu: Štúdie o 
(ne-) náboženskom 
jazyku 

kapitola v monografii 

Brož Jaroslav O tajemství kříže : XI. homilie 
Izáka Syrského z druhého dílu 
asketických kázání 

Parrésia (2012) článek v odborném 
časopise 
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Buben Milan 900 let řádu sv. Jana Jeruzalémského publikace k výstavě 
v Národní knihovně v Praze 
(Klementinum) 

monografie 

Budský Dominik Nicholas Puchnik, a Portrait of a 
Medieval Canonist 

Bulletin of Medieval 
Canon Law 

článek v odborném 
časopise 

Czumalo Vladimír Česká architektura Bulletin České komory 
architektů 

recenze, ediční práce 

Czumalo Vladimír Letovisko Dobřichovice v dějinách 
české architektury, Letní rezidence 
velmistrů Rytířského řádu křižovníků 
s červenou hvězdou, Rodinný dům, 
Doslov aj. 

Letní rezidence Pražanů: 
Dobřichovice a vilová archi-
tektura 19. a 20. století 

kapitola v monografii 

Czumalo Vladimír Kouzlo obyčejné architektury Česká a slovenská 
architektura 1971 - 2011: 
Texty, rozhovory, 
dokumenty 

kapitola v monografii 

Čechura Jaroslav Do Moravy utekl, však on tam ale 
nezůstane.“ (k spontánní migraci z 
jižních Čech na Moravu) 

Časopis matice moravské  článek v odborném 
časopise 

Čechura Jaroslav Poslední Smiřičtí - bankéři 
mezinárodního formátu? 

Východočeská šlechta, její 
sídla a teritoria  

kapitola v monografii 

Čechura Jaroslav Zu spät und zu friedlich? Die 
Bauernrevolten im Böhmen und 
Mähren 1500-1800 

Die Stimme der ewigen 
Verlierer? Aufstände, 
Revolten und 
Revolutionen in den 
österreichischen Ländern 
(ca. 1450-1850)  

kapitola v monografii 

Čechura Jaroslav Kooperace i konkurence : 
Třeboňsko 1700 (sociální 
interakce selského a 
vrchnostenského hospodářství) 

Jihočeský sborník 
historický  

článek v odborném 
časopise 

Červenková 
Denisa 

Náboženství jako teologický 
fenomén 

 monografie 

Červenková Denisa Nová teologie a ontologie jazyka 
podle Adolpha Geschého 

Myšlení o transcendenci článek ve sborníku 

Červenková Denisa Sebepojetí církve ve světě pozdní 
antiky. Raná latinská ekleziologie 

Církev a Druhý vatikánský 
koncil 

článek ve sborníku 

Červenková 
Denisa 

Recentní italská teologie 
náboženství a religionistika 

Pantheon (2012) článek v odborném 
časopise 

Dřímal Ludvík Preventivní systém Dona Boska  skripta 
Dřímal Ludvík Účast dětí na eucharistii. Poznámky 

z pohledu katechetiky 
Tajemství eucharistie. 

Fórum pastorálních 
teologů X. Olomouc: 
Refugium 

kapitola v monografii 

Honč Petr Římský misál mezi tridentským a 
druhým vatikánským koncilem 

AUC Theologica  článek v odborném 
časopise 

Hrdina Antonín Dedikace a benedikce kostelů podle 
kodexů kanonického práva z 
roku 1917 a 1983 

Revue církevního práva 
 

článek v odborném 
časopise 

Hrdina Antonín Fungování církevních soudů v 
trestních věcech 

Časopis pro právní vědu a 
praxi 

článek v odborném 
časopise 

Hrdina Antonín Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro 
dlužníky: právně historická analýza 
jednoho sporu hraběte Šporka s 

 monografie 
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advokátem Neumannem 

Hřebík Josef Elíša jako ohlašovatel a zachránce 
života (2 Kr 4,8-37) 

Obtížné oddíly předních 
proroků 

kapitola v monografii 

Jarošová Markéta Benediktinské kláštery jako 
objekty muzejní prezentace 

Ora et labora. Vybrané 
kapitoly z dějin a kultury 
benediktinského řádu 

článek ve sborníku 

Jarošová Markéta Der Mäzen Johann II. von 
Liechtenstein im Kontext der 
Sammlung mittelaltrelicher Kunst 
des Schlesischen Landesmuseum 

Das Fürstenhaus 
Liechtenstein in der 
Geschichte der Länder der 
böhmischen Krone. 
Liechtensteinisches 
Landesmuseum Vaduz  

kapitola v monografii 

Jarošová Markéta Středověká architektura 
mendikantských řeholí ve Slezsku 

Ve službách českých knížat 
a králů. Kniha k poctě 
profesora Jiřího Kuthana 

kapitola v monografii 

Jarošová Markéta Klášterní kostely minoritů a 
klarisek ve Vratislavi 

Svatá Anežka Česká a 
velké ženy její doby : Die 
heilige Agens von 
Böhmen und die großen 
Frauengestalten ihrer 
Zeit 

kolektivní monografie 

Koronthálzová 
Markéta  

Bernard z Clairvaux : Kázání na 
Píseň písní 2 

(2012) monografie 

Kotas Jan Světlo v liturgii Salve  článek v odborném 
časopise 

Kubík Viktor K proměnám významu 
benediktinských skriptorií 
v latinské Evropě a v českých 
zemích v kontextu ostatních druhů 
umění (600-1300) 

Ora et labora. Vybrané 
kapitoly z dějin kultury 
benediktinského řádu  

kapitola v monografii 

Kubík Viktor Typologie iniciál a základy systému 
výzdoby středověkých rukopisů II. 
Gotické rukopisy a počátky 
renesanční iluminace (Studie k 
umělecko-historické terminologii 
středověké knižní malby 4) 

Studie o rukopisech článek v odborném 
časopise 

Kubín Petr Neúspěšný pokus o povolení 
veřejného kultu sv. Anežky 
České z roku 1679 

Svatá Anežka Česká a 
velké ženy její doby : Die 
heilige Agens von 
Böhmen und die großen 
Frauengestalten ihrer 
Zeit 

kapitola v monografii 

Kubín Petr Počátky anežské hagiografie : K 
otázce stáří a autorství Candor 
lucis eterne a tzv. šibenických 
žádostí o Anežčinu kanonizaci 

Svatá Anežka a velké ženy 
její doby 

kapitola v monografii 

Kubín Petr Založil břevnovský klášter opravdu 
sv. Vojtěch? 

Ora et labora: Vybrané 
kapitoly z dějin a 
kultury benediktinského 
řádu 

kapitola v monografii 

Kuthan Ji ří Deset let Ústavu dějin 
křesťanského umění při 
Katolické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy 2003-2013 

Ústav dějin k řesťanského 
umění Katolické 
teologické fakulty 
Univerzity Karlovy 

kapitola v monografii 

Kuthan Ji ří Královské dílo za Jiřího z 
Poděbrad a dynastie Jagellonců 

Díl II. M ěsta, církev, 
korunní země 

monografie 

Kuthan Ji ří Kunstgeschichte Böhmens, Soziale Bindungen und kapitola v monografii 
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Kunstgeschichte Mitteleuropas. 
Anmerkungen zum Thema 
Geschichte der Kunstgeschichte 

gesellschaftlichen 
Strukturen im späten 
Mittelalter, 14.-16. 
Jahrhundert 

Kuthan Ji ří Svatá Anežka Česká a velké ženy 
její doby 

Svatá Anežka Česká a 
velké ženy její doby 

kapitola v monografii 

Kuźniar Mariusz Conference on catechetical 
work,Thursday, September 13, 
2012, Prague, Czech Republic 

Person and the Challenges  článek v odborném 
časopise 

Kuźniar Mariusz Czech Republic Encyclopedia of Christian 
Education 

článek ve sborníku 

Kuźniar Mariusz Nemoc, umírání, smrt jako pastorační 
výzva 

Człowiek wobec bólu, 
cierpienia i śmierci 

kapitola v monografii 

Matějek Jaromír Co je špatné na umělém oplodnění? Odpověď na otázku. 
Tarsicius 

článek v odborném 
časopise 

Matějek Jaromír Dříve vyslovená přání pacientů, 
nárok interpretace a etické 
poradenství 

Smrt a umírání. Etické, 
právní a medicínské otázky 
na konci života  

kapitola v monografii 

Matějek Jaromír Dystanázie jako opomíjený problém 
diskuse o eutanazii.  
Souvislosti terminologie, diskuse o 
přirozené smrti, marné léčby a 
zástupného rozhodování 

Postgraduální medicína 
 

článek v odborném 
časopise 

Matějek Jaromír Etické poradenství a klinická etika Postgraduální medicína 
 

článek v odborném 
časopise 

Matějek Jaromír IntegratedEthics®Program as an 
Example of Systemic Approach to 
Ethical Issues in Health Care 
Facilities 

Medicínska etika & 
Bioetika. Medical Ethics & 
Bioethics 

kapitola v monografii 

Matějek Jaromír Jak může pacient-křesťan o sobě 
rozhodovat, když se už rozhodovat 
nemůže? Křesťan a zástupné 
rozhodování na konci života 

Etiam per cor sanamus. 
Psychospirituální souvislosti 
konce života a umírání  

kapitola v monografii 

Matějek Jaromír Je dítě majetek? Odpověď na otázku. 
Tarsicius 

článek v odborném 
časopise 

Matějek Jaromír Nevyužívané možnosti zástupného 
rozhodování 

Sociální služby článek v odborném 
časopise 

Matějek Jaromír Shrnutí výsledků konference České 
lékařské komory ze dne 28. 11. 2013 
o eutanazii 

Filosofický časopis 
 

článek v odborném 
časopise 

Matějek Jaromír Substitute Decision Making in the 
Czech Republic - Looking of an 
Interpretational Key to be Useful in 
the Clinical Practice 

Medicínska etika & 
Bioetika. Medical Ethics & 
Bioethics 

kapitola v monografii 

Mikulicová Mlada Filokalie a Zahrada mnichů. 
Současné koptské arabské antologie 
příběhů a naučení raných 
křesťanských otců 

O Filokalii. Kniha, hnutí, 
spiritualita 

kapitola v monografii 

Mikulicová Mlada Myšlení o transcendenci  monografie 
Mikulicová Mlada Nejkrásnější Boží jména. Boží 

atributy podle imáma Ghazálího 
Myšlení o transcendenci kapitola v monografii 

Mikulicová Mlada U̓min bi-llāh wāḥid: Arabic 
Theological Terminology in Two 
Explanations of the Christian Creed 
by Sāwīrus Bishop of Ashmūnain 

La revue Parole de l’Orient. 
Actes des deux 
conférences de Malta 2012 

článek ve sborníku 

Novotný Vojtěch Biografický slovník katolických 
teologických fakult v Praze 1891-
1990 

 monografie 

Novotný Vojtěch Czech Christians and Marxism 
1945-1948 

Pastoraltheologie vor alten 
und neuen 

kapitola v monografii 
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Herausforderungen: 
Pastoraltheologische 
Hefte 

Novotný Vojtěch Odvaha být církví: Josef Zvěřina v 
letech 1913-1967 

Nakladatelství Karolinum monografie 

Novotný Vojtěch Beneš Jaroslav (1892-1963) 
Boublík, Vladimír (1928-1974) 

Cibulka, Josef (1886-1968) 
Bouše, Zdeněk Bonaventura (1918-

2002) 
Dacík, Reginald Vincenc Maria 

(1907-1988) 
Jirsík, Jan Valerian (1798-1883) 
Kajpr, Adolf (1902-1959) 
Kubalík, Josef (1911-1993) 
Lenz, Antonín (1829-1901) 
Mádr, Oto (1917-2011) 
Mandl, Antonín (1917-1972) 
Merell, Jan (1904-1986) 
Ondok, Josef Petr (1926-2003) 
Špaček, Richard (1864-1925) 
Vrána, Karel (1925-2004) 
Zahradník, Vincenc (1790-1836) 
Zvěřina, Josef (1913-1990) 
Žák, František (1862-1934) 
Pospíšil, Josef (1845–1926) 

Biographisch-
Bibliographisches 
Kirchenlexikon. Register 
zu Band I-XXXIV 

kapitoly v monografii 

Novotný Vojtěch Bonaventura Bouše OFM : 
„Pilgernde und daher sündhafte 
Kirche“. Reportata: passato e 
presente della telogia 

 monografie 

Novotný Vojtěch Die Balthasar-Rezeption in 
Böhmen bis zum 1989 

Theologie und Philosophie článek v odborném 
časopise 

Novotný Vojtěch Martyres facient, si velint...: Pio 
XII, il comunismo e la 
Cecoslovacchia 1945–1958 

Studi sull'Oriente 
cristiano  

článek v odborném 
časopise 

Novotný Vojtěch Odvaha být církví dnes Universum  článek v odborném 
časopise 

Novotný Vojtěch Úvaha o počátcích 
Římskokatolické 
cyrilometodějské bohoslovecké 
fakulty  

Brány pekelné ji 
nepřemohou : kapitoly z 
pronásledování církví v 
Československu kolem 
roku 1950 

kapitola v monografii 

Opatrný Aleš Credo. Úvahy o apoštolském vyznání 
víry 

 monografie 

Opatrný Aleš Čo priniesla charizmatická obnova 
katolíckej cirkvi 

Pentekostalizmus v 
súčasnom náboženskom a 
spoločenskom kontexte 

kapitola v monografii 

Opatrný Aleš Dialog spirituality a společnosti: 
potřebujeme nového Cyrila a 
Metoděje? 

Universum  
 

článek ve sborníku 

Otavský Karel Laudatio k udělení Ceny Josefa 
Krásy Aleši Mudrovi 

UHS - Bulletin  článek ve sborníku 

Oulíková Petra Pečeti benediktinského kláštera  
sv. Jiří na Pražském hradě  
ve středověku 

Ora et labora. Vybrané 
kapitoly z dějin a kultury 
benediktinského řádu 

kapitola v monografii 

Oulíková Petra Svatá Anežka Česká v barokním 
umění 

Svatá Anežka Česká a 
velké ženy její doby 

kapitola v monografii 

Pech Milan České, lidové a moderní: Diskuse o 
výtvarném umění ve 40. letech 20. 
století 

Společnost a kultura v 
Českých zemích 1939 - 
1949, Národní museum: 

kapitola v monografii 
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Praha 
Pech Milan Kitsch and Nazi Cultural Policy in 

Prague during World War II 
Art History in the Age of 

Globalization 
kapitola v monografii 

Plavec Karel Recenzní posudek ze dne 19. 8. 2013 Revue církevního práva na 
článek Mgr. Evy Repkové 
„Katolícka a jej postoj k 
umelým potratom“ 

recenzní posudek 

Pospíšil Ctirad 
Václav 

Vybrané inspirace obsažené v 
prvních třech kapitolách Dei 
verbum padesát let po zahájení 
Koncilu 

AUC Theologica  článek v odborném 
časopise 

Pučalík Marek Neznámý relikviář ctihodné Mlady Ora et labora. Vybrané 
kapitoly z dějin a kultury 
benediktinského řádu 

článek ve sborníku 

Pučalík Marek Škrétové, současníci a následovníci u 
pražských křižovníků 

Karel Škréta (1610-1674): 
Dílo a doba. Studie, 
dokumenty, prameny. 
Národní galerie 2013 

kapitola v monografii 

Rajdlová, Lenka Pozdně barokní obnova kostela 
Nejsvětější Trojice v Českých 
Budějovicích a její autoři – malíř 
František Jakub Prokyš a sochař 
Leopold Hueber 

Jihočeský sborník 
historický 

článek v odborném 
časopise 

Royt Jan Dějiny výtvarného (vizuálního) 
umění. „Zadání patří Otcům, 
provedení umělci“ 

Civilizace a dějiny. Historie 
světa pohledem dvaceti 
českých vědců 

kapitola v monografii 

Royt Jan Die Wandmalereien in der Kirche 
Johannes des Täufers 

500 Jahre Pfarrkirche St . 
Johannes der Täufer. 
Osnabrück 

kapitola v monografii 

Royt Jan Kult a ikonografie světců uctívaných 
v benediktýnských klášteřích 

Ora et labora. Vybrané 
kapitoly z dějin a kultury 
benediktýnského řádu 

kapitola v monografii 

Royt Jan Mistr třeboňského oltáře Mistr třeboňského oltáře kapitola v monografii 
Royt Jan Příspěvek k ikonografii sv. Anežky 

České jako zakladatelky 
Svatá Anežka Česká a velké 

ženy její doby 
kapitola v monografii 

Royt Jan Sázavský klášter Sázavský klášter kapitola v monografii 
Royt Jan Stopy svatých Cyrila a Metoděje 

v Čechách 
Mezi východem a západem. 

Svatí Cyril a Metoděj 
v kultuře českých zemích  

kapitola v monografii 

Royt Jan Voda omilostňující a voda trestající. 
Ikonografie luteránských křtitelnic 
v Čechách 

In puncto religionis. 
Konfesní dimenze 
předbělohorské kultury 
Čech a Moravy 

kapitola v monografii 

Ryšková Mireia 2. list Tesalonickým. Komentář  monografie 
Ryšková Mireia Abrahamic Tradition in the Epistle 

to the Galatians 
AUC Theologica článek v odborném 

časopise 
Ryšková Mireia Myšlení o transcendenci  monografie 
Ryšková Mireia Pavel z Tarsu a jeho svět  monografie 
Ryšková Mireia Trojí dimenze Božího zjevení 

v listech apoštola Pavla 
Myšlení o transcendenci kapitola v monografii 

Sládeček Petr Katastrofa vzducholodi Italia na 
stránkách českého tisku 

Historický obzor  článek v odborném 
časopise 

Sládek Miloš „Však s sebou nic neračte vzíti po 
smrti od mamony“ aneb Na okraj 
Beckovského zpracování života 
svaté Anežky České 

Svatá Anežka Česká a velké 
ženy její doby  

kapitola v monografii 

Sládek Miloš O skrýších převzácných darů ducha 
aneb Poznámky ke Koniášově 
Postile 

Krátké věčného spasení 
upamatování. K životu a 
době jezuity Antonína  

kapitola v monografii 

Sládek Miloš Pokusy o souborné vydání Sborník Národního muzea článek ve sborníku 
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Šafaříkovy korespondence  
Sládek Karel Filmy Andreje Tarkovského očima 

Tomáše Špidlíka 
Velehradské dialogy kolektivní monografie 

Sládek Karel O Filokalii : Kniha, hnutí, 
spiritualita 

 monografie 

Sládek Karel O moudrosti v pojetí Tomáše 
Špidlíka 

Communio článek v odborném 
časopise 

Sládek Karel Řeckokatolická církev v českých 
zemích: dějiny, identita, dialog 

 monografie 

Sousedík Prokop Co zkoumá epistemologie? THEOLOGICA  článek v odborném 
časopise 

Sousedík Prokop 
 

Millovo pojeti čísla Organon F  článek v odborném 
časopise 

Sousedík 
Stanislav 

Důstojnost člověka v pojetí Tomáše 
Akvinského a Immanuela Kanta 

Pojetí člověka v dějinách a 
současnosti filosofie. II., 
Od Kanta po současnost 
(2011) 

kolektivní monografie 

Sousedík 
Stanislav 

John Stuart Mill, Utilitarismus  Utilitarismus (201 1) kolektivní monografie 

Sousedík 
Stanislav 

K ontologii intencionálních jsoucen Organon F (2011) článek v odborném 
časopise 

Sousedík 
Stanislav 

Ke Kantovu spisu „Náboženství v 
hranicích pouhého rozumu 

Náboženství v hranicích 
pouhého rozumu 

kolektivní monografie 

Sousedík 
Stanislav 

Kritická poznámka k sémantickým 
východiskům transparentní 
intenzionální logiky 

Organon F (2010) článek v odborném 
časopise 

Sousedík 
Stanislav 

Na závěr úvah o intencionálních 
jsoucnech 

Organon F  článek v odborném 
časopise 

Sousedík 
Stanislav 

Nicolai de Orbellis, Tractatus De 
distinctionibus: A Journal of 
Analytic Scholasticism 

Studia Neoaristotelica 
(2011) 

článek v odborném 
časopise 

Sousedík 
Stanislav 

O čem je řeč v partikulárních 
větách 

Organon F (2012) článek v odborném 
časopise 

Sousedík 
Stanislav 

Platónské a aristotelské pojetí 
intencionálních jsoucen 

 

Organon F (2012) článek v odborném 
časopise 

Sousedík 
Stanislav 

Johannis Amos Comenii 15/IV Opera omnia kolektivní monografie 

Sousedík 
Stanislav 

Johannis Amos Comenii 9/II Opera omnia kolektivní monografie 

Sousedík 
Stanislav  

Towards a Thomistic Theory of 
Predication 

Metaphysics: Aristotelian, 
Scholastic, Analytic 

kolektivní monografie 

Svatoň Vladimír Historický příběh a historická fikce: 
Glosa k Doleželově kritice 
postmoderního historismu 

Slovo a smysl  
 

článek ve sborníku 

Svatoň Vladimír Nad osudy a výzvami slavistiky Slovanský svět: známý či 
neznámý?  

 

článek ve sborníku 

Svatoň Vladimír Původ tragédie z rozporů lidské 
existence. Poznámky o stopách 
Aristotelovy Poetiky v novověké 
tragédii a novověkém románu 

Revitalizace hodnot: umění 
a literatura  

 

článek v odborném 
časopise 

Svatoň Vladimír Tři variace faustovského mýtu 
v literatuře 20. století 

Otevřený rány: Vybrané 
studie o díle Jáchyma 
Topola 

článek ve sborníku 

Svoboda David Millovo pojeti čísla Organon F  článek v odborném 
časopise 

Šenovský Jakub Die intellektuelle Transzendenz bei 
Nikolaus von Kues in Grenzen der 
Transzendenz 

 monografie 
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Šmied Miroslav Děti - Ludvík a Anna ve vladařské 
reprezentaci krále Vladislava 
Jagellonského 

Ve službách českých knížat 
a králů. Kniha k poctě 
profesora Jiřího Kuthana 

kapitola v monografii 

Šmied Miroslav Svatý Jindřich a svatá Kunhuta, 
bamberští světci v Praze jako 
duchovní reprezentanti imperiálních 
ambicí českých králů 

Svatá Anežka česká a velké 
ženy její doby. 

kapitola v monografii 

Šmied Miroslav Znázornění Nebeského Jeruzaléma ve 
výzdobě kostela sv. Jakuba v Rovné 
u Stříbrné Skalice v kontextu 
benediktinské výtvarné kultury 12. 
století 

Ora et labora. Vybrané 
kapitoly z dějin a kultury 
benediktinského řádu 

kapitola v monografii 

Štica Petr Charita a sociální učení církve: 
Reflexe jejich vztahu (zejména) 
na základě historického vývoje a 
magisteriálních dokumentů 

AUC Theologica  článek v odborném 
časopise 

Štica Petr Lidská práva a sociální učení 
církve 

AUC Theologica  článek v odborném 
časopise 

Štica Petr Úsvit lidských práv: Počátky 
debaty o lidských právech ve 
španělské pozdní scholastice 

AUC Theologica  článek v odborném 
časopise 

Váša Ondřej Bludní Holanďané německé 
kunsthistorie 

Ročenka pro filosofii a 
fenomenologický výzkum 

článek ve sborníku 

Váša Ondřej Ornament není literární bižuterie Svět literatury 
 

článek ve sborníku 

Vopřada 
David 

Augustinova cesta k Boží Moudrosti 
- Kristus a církev 

Communio  článek ve sborníku 

Vopřada 
David 

Dobrý had a jelen. Dva obrazy 
Krista v kázání svatého Ambrože 

Studia theologica článek ve sborníku 

Vopřada 
David 

Předávání a růst víry u svatého 
Ambrože 

Cesty katecheze  článek ve sborníku 

Vopřada David, 
Pavlík Jiří 

Patristická konference 2013: 
Patristická exegeze Písma 

 sborník 

Zapletalová Jana Inventáře obrazové sbírky 
olomouckých biskupů a arcibiskupů 
a Pieta Lucase Cranacha st. 

Inventáře - 4. zasedání k 
problematice písemných 
pramenů pro dějiny umění 

kolektivní monografie 

Záruba František Hrady Václava IV. a Petr Parléř Ve službách českých knížat 
a králů 

kapitola v monografii 

Záruba František Nové světlo Ve službách českých knížat 
a králů  

kapitola v monografii 

Záruba František Špitální kostel sv. Františka „u paty 
Pražského mostu“, fundace sv. 
Anežky 

Svatá Anežka a velké ženy 
její doby 

kapitola v monografii 

Zlatohlávek Martin Disegno jakožto primární zachycení 
umělcovy inspirace v teoriích 
renesance a manýrismu 

Myšlení o transcendenci článek ve sborníku 

Zlatohlávek Martin From Raphael to Michelangelo: Early 
16th-Century Roman Drawings in 
the Collections of the Czech 
Repubilc; Mezi Raffaelem a 
Michelangelem. Římská kresba 
počátku 16. století ve sbírkách 
České republiky 

Umění LXI kapitola v monografii 

Zlatohlávek Martin Neznámá kresba Antonia Campiho 
pro zaniklou fresku v dómu v Lodi 

Ars Linearis  článek v odborném 
časopise 
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Tab. XIV – Přehled studentské a učitelské mobility v roce 2013 
 

 
Teologické 

obory 

Historické a 

uměnovědné obory 
Destinace 

Erasmus 

Studentská mobilita 2012/13 

Výjezd 3 4 Leuven (Belg.), Bologna, Venezia (It.), Dresden 
(Něm.), Wien (Rak.), London (VB) 

Příjezd 5 7 Venezia (It.), Krakow, Opole (Pol.), Wien (Rak.), 
Nitra, Ružomberok, Prešov (SR) 

Studentská mobilita 2013/14 

Výjezd 0 4 Bologna (It.), Wien (Rak.) 

Příjezd 4 3 Venezia (It.), Regensburg (Něm.), Opole (Pol.), 
Innsbruck (Rak.), Ružomberok, Prešov, Trnava (SR) 

Učitelská mobilita 2013 

Výjezd 3 0 Krakow (Pol.) 

Příjezd 3 2 Dublin (Ir.), Köln am Rhein (Něm.), Ružomberok, 
Prešov, (SR) 

Mezivládní dohody a jiné zahraniční programy – studentská mobilita 

Výjezd 3 5 

Budapest (CEEPUS), München, Hamburg (DAAD, 
meziuniv. spolupráce), Firenze (Fondazione di Studi 
di Storia Dell'arte Roberto Longhi), Saint Petersburg 
(Rus.), Wroclaw (Pol.) 

Příjezd 3 0 Opole (CEEPUS) 

Mezivládní dohody a jiné zahraniční programy – učitelská mobilita 

Výjezd 1 0 Erfurt, Něm. (Alexander von Humboldt Foundation) 

Příjezd 2 1 Köln am Rhein (přímá spolupráce), Wien 
(CEEPUS), Ružomberok (CEEPUS) 

Fond mobility – studentská i učitelská mobilita 

Výjezd 0 6 Cremona (It.), Riggisberg (Švýc.), Budapest, 
München, Wien; Vatikán 

Příjezd 1 0 Fribourg (Švýc.) 

Celkem 

výjezdů 
10 19  

Celkem 

příjezdů 
18 13 + 3 nepedagogičtí pracovníci ze Slovenska 

(Ružomberok, Prešov) v rámci Erasmu 

Celkem 
výjezdů 
z KTF 

29 

Celkem 
příjezdů 
na KTF 

34 

 


