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Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze ‐ Evangelické teologické fakulty (dále jen 
UK ETF) je souhrnným materiálem zachycujícím základní data o složení akademických orgánů 
a  o  jejich  činnosti,  o  pracovnících  a  studentech,  o  pedagogické  i  vědecké  a  výzkumné 
činnosti,  jak  je UK ETF na  svých pracovištích uskutečňuje. Zahrnuje  také aktivity UK ETF a 
jejích pracovníků mimo univerzitní pracoviště, zejména zahraniční vztahy. 

Přílohou  zprávy  jsou  zpráva  o  hospodaření  a  zpráva  Centra  biblických  studií  AV  ČR  a UK 
v Praze. 
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Úvod 

Jestliže jsem výroční zprávu o činnosti UK ETF zahajoval minule poděkováním, není důvodu, abych na 
tom  po  roce  cokoli  měnil.  Všem,  kdo  se  v roce  2012  podíleli  na  práci  UK  ETF  nebo  ji  jakkoli 
podporovali, patří srdečný dík. 
Rok  2012  pro  nás  byl  rokem  poměrně  klidné  a  stabilizované  práce,  kterou  umožnila  zlepšená 
hospodářská situace fakulty. Podílelo se na tom více činitelů, ale nejdůležitějším byl zvýšený objem  
prostředků na řešení vědeckých projektů – mezi nimi pak „rodinné stříbro“ UK ETF, biblické bádání a 
získaný  grant  –  Centrum  excelence  „Historie  a  interpretace  bible“  (více  v oddíle  4).  Nemůžeme 
nezmínit  také  vedení  ČCE,  které  nám  jako  zástupce  většinového  vlastníka  budovy  vyšlo  vstříc 
snížením  ročního nájmu.  Spolu  s dalšími opatřeními  to přispělo k poklidnému průběhu  financování 
uplynulého roku, bez nervozity a nutnosti dodatečných škrtů v rozpočtu. 
Personálně je fakulta na první pohled stabilizovaným organismem, při bližším pohledu však se začíná 
blížit  další  generační  výměna.  Některé  katedry  již  mají  zdatné  a  zkušené  mladé  pracovníky  a 
pracovnice v záloze, jiné se musí začít usilovněji starat, aby k tomu brzy dospěly. Počty zaměstnanců, 
které uvádějí tabulky v části 2, vypadají sice vysoké, u značné části z nich však jde o poloviční i menší 
úvazky, takže počet zaměstnanců celkem odpovídá velikosti naší fakulty. 
Z dlouhodobého hlediska  se však umístění  fakulty v budově vlastněné převážně  církví ukazuje  jako 
nevýhodné pro obě strany. Být uživatelem cizí budovy je vždy komplikovanější než spravovat vlastní, 
a vlastnit budovu se školou znamená spíš břemeno než zisk. O možném prodeji budovy univerzitě se 
právě od r. 2012 intenzivně jedná. 
Uskutečňování studijních programů na fakultě (kap. 3) probíhá navenek pravidelně, ale právě loňský 
rok znamenal zahájení poměrně značných změn. Pro výuku křesťanské sociální práce ustavila fakulta 
novou katedru, vybrala nové odborné pracovníky a vypracovává plán transformace výuky tak, aby se 
v nedaleké  budoucnosti  uskutečňovala  plně  v budově  v Černé  9.  K tomu  byl  také  připraven  návrh 
stavebních úprav v budově, který je v procesu schvalování a příprav ke stavbě. 
Mezinárodní kontakty a spolupráce fakulty jsou tradičně rozvětvené a bohaté, detaily popisuje kap. 6 
této zprávy. Jejich rozsah se v poslední době mění jen málo, protože počet kontaktů dosáhl hranice, 
nad kterou jej nemůžeme zvyšovat, chceme‐li, aby byly opravdovou spoluprací. 
V oblasti vědecké práce fakulty (kap. 4) zahájil uplynulý rok nové období. Vedle nových univerzitních 
projektů  PRVOUK  (program  rozvoje  vědních  oblastí  na UK)  a UNCE  (univerzitní  centra  excelence) 
vzniklo na  fakultě výše  zmíněné  centrum excelence,  což  spolu  s dalšími menšími projekty a granty 
více  než  nahradilo  skončené  projekty.  Vědecká  práce  se  nám  v poslední  době  dost  daří  a moje 
zvláštní poděkování a obdiv patří těm kolegyním a kolegům, kdo se nejen prokazují jako mezinárodně 
uznávaní badatelé v teologii, ale dokáží se úspěšně prosadit i v administrativně náročných soutěžích o 
granty. 
Zatím  ve  stadiu  úvah  a  plánů  jsou  nutné  změny  v organizaci  fakultní  knihovny,  která  i  při  velmi 
úsporném  personálním  obsazení  pilně  rozvíjí  služby  a  získává  zdroje  –  čímž  však  narazila  na 
prostorové  omezení.  Změny  v organizaci  by  však  neměly  nijak  zřetelně  ovlivnit  služby  uživatelům, 
kterých zůstává přes tři tisíce. 
V situaci, kdy se na všech úrovních klade důraz na úspory a v populaci nastává zřetelný úbytek počtu 
mladých  lidí vstupujících do  let vysokoškolských studií,  je pro nás celkově výsledek  činnosti  fakulty 
v roce 2012 důvodem k radosti a vděčnosti.  
Ještě  jednou  s poděkováním  všem,  kdo  k tomu  přispěli  a  s nadějí,  že  nám  bude  dáno  úspěšně 
pracovat a sloužit i dál 
J. Halama 
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1  Akademické orgány 

1.1  Akademický senát 

 

Složení Akademického senátu (dále AS) v roce 2012 – do 30.9.2012: 

za akademické pracovníky:       Jan Kranát, Ph.D.                         (předseda AS) 

                                                        prof. ThDr. Pavel Filipi 

                                                        Mgr. Ing. Ondřej Fischer 

                                                        Dr. Pieter C. A. Morée 

                                                        Petr Sláma, Th.D. 

za studenty:                                  Daniel Knotek 

                                                        Ondřej Matějovský 

                                                         Tereza Pleskotová 

                                                          Filip Ženatý 

                                                          Mgr. Tomáš Živný                             (místopředseda AS) 

 

Složení Akademického senátu (dále AS) v roce 2012 – od 1.10.2012: 

Za akademické pracovníky:        Jan Kranát, Ph.D.                   (předseda AS) 

                                                        prof. ThDr. Pavel Filipi 

                                                        Mgr. Ing. Ondřej Fischer 

                                                        Dr. Pieter C. A. Morée 

                                                        Petr Sláma, Th.D. 

Za studenty:                                  Tereza Hroníková 

                                                         Daniel Knotek 

                                                         Michael Pfann 

                                                         Adéla Plischková 

                                                         Mgr. Tomáš Živný                  (místopředseda AS) 

 

 

Zápisy ze zasedání senátu jakož i další texty, jež dokumentují  činnost AS, jsou k dispozici na děkanátu 
a jsou zveřejněny na webstránce senátu (http://web.etf.cuni.cz/ETF‐36.html ).  

 5

http://web.etf.cuni.cz/ETF-36.html


UK ETF    výroční zpráva 2012 

1.2  Děkan a kolegium děkana 

V roce 2012 pracovalo kolegium děkana ve složení: 

děkan  doc. Jindřich Halama, Dr.   

proděkani  Ladislav Beneš, Dr.  pro studijní záležitosti 

  doc. Pavel Hošek, Th.D.  pro rozvoj 

  doc. Jiří Mrázek, Th.D.  pro vědu a doktorské 
studium 

  Jan Roskovec, Th.D.  pro zahraniční a ekumenické 
styky 

členové  prof. ThDr. Pavel Filipi   

  prof. ThDr. Ing. Jakub S. 
Trojan 

 

tajemnice  Ing. Eva Svobodová   

 

Kolegium děkana zasedalo v roce 2012 celkem  13x. Zápisy a související dokumenty jsou archivovány 
na děkanátu. 

1.3 Vědecká rada (od října 2010  pracovala ve složení): 

předseda  doc. Jindřich Halama, Dr.  UK ETF 

členové  prof. Lenka Karfíková, Dr. 
theol. 

UK ETF 

  doc. Ivana Noble, PhD.  UK ETF 

  prof. PhDr. Jana Nechutová, 
CSc. 

FF MU v Brně 

  prof. PhDr. Miloslav Pojsl  CMTF UP v Olomouci 

  prof. ThDr. Petr Pokorný, 
DrSc. 

UK ETF 

  RNDr. Vladimír Roskovec, 
CSc. 

ÚVVS v Praze 

  prof. ThDr. Jan Štefan  UK ETF 

  prof. PhDr. Dalibor Tureček, 
CSc. 

FF JČU v Č. Budějovicích 

  doc. ThDr. Martin Wernisch  UK ETF 

čestní členové  prof. ThDr. Milan Balabán   

  prof. ThDr. Ing. Jakub S. 
Trojan 

 

zástupce studentů  Mgr. Tomáš  Živný do 
15.10.2012 
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Mgr. Jiří Šamšula  

od 16.10.2012 

 

Vědecká  rada byla  svolána  ke dvěma  řádným  zasedáním  ve dnech 20. dubna a 9.  listopadu 2012. 
Projednávala  zejména  řízení  ke  jmenování  profesorem  (Martin  Prudký),  aktualizaci Dlouhodobého 
záměru na  rok 2013 a koncepční otázky oblasti vědy a výzkumu  (PRVOUK),  jakož  i  rozvoje  fakulty. 
Zápisy z jednání jsou k dispozici na děkanátu. 

1.4  Disciplinární komise 

V roce 2012 pracovala disciplinární komise ve složení: 

předseda  doc. ThDr. Petr Macek   

členové za učitele  Filip Čapek, Th.D.   

  Mgr. Ing. Ondřej Fischer   

členové za studenty  Daniel Knotek   

  Tereza Pleskotová   

  Ondřej Matějovský   

náhradníci za učitele  ThDr. Pavel Keřkovský   

  Ota Halama, Th.D.   

náhradník za studenty  Mgr. Tomáš Živný   

  druhý náhradník nejmenován   

 

Disciplinární komise neobdržela v roce 2012 žádný podnět k projednání. 

 

2  Akademičtí pracovníci a zaměstnanci fakulty    

2.1  Počty zaměstnanců  

Celkové počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích uvádí následující tabulka (uveden stav k 31. 
prosinci 2012):  

(nepřepočítáno)    z toho žen 

4  profesor  2 

8  docent  1 

8  odborný asistent  1 

2  asistent  0 

16  vědecký pracovník  6 

1  lektor  1 

21  technicko hospodářský pracovník   14 

60  tj. celkem  25 
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2.2   Personální změny 

Od 1.10.2012 nastoupila na dohodu o provedení práce nová vyučující  francouzštiny Mgr. Michaela 
Otterová. 

V říjnu 2012 také skončil své působení na UK ETF vedoucí studijního oddělení, pan Mgr. Karel Plechl. 
Za práci, kterou pro fakultu vykonal, mu patří dík. Kolik práce to bylo, jsme si uvědomili až při hledání 
nástupce a konkrétních řešení studijních záležitostí. 

2.3  Habilitační a jmenovací řízení 

Habilitační řízení Mgr. Jiřího Hoblíka, Th.D.: k 1.4.2012 byl jmenován docentem v oboru „evangelická 
teologie“. 

Dne 12.4.2012 bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. ThDr. Martina Prudkého.  

Dne 31.10.2012 bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. Ivany Noble, PhD. 

Dne 8.11.2012 bylo zahájeno habilitační řízení Mgr. Martina Fárka, Ph.D. (Uni Pardubice). 

2.4 Ocenění a vyznamenání udělená pracovníkům fakulty 

Prof. ThDr. Pavlu Filipimu byla vědeckou radou Husitské teologické fakulty udělena medaile  Františka 
Kováře (Franciscus Kovář). 

 

 

3  Studenti a výuka 

3.1  Studijní obory, akreditace 

UK ETF v roce 2012 uskutečňovala výuku v těchto akreditovaných studijních programech: 

1. bakalářský  studijní  program  Teologie,  obor  Teologie  křesťanských  tradic  (pouze  formou 
prezenční) 

2. bakalářský  studijní  program  Sociální  práce,  obor  Pastorační  a  sociální  práce  (formou 
prezenční i kombinovanou) 

3. bakalářský  studijní  program  Teologie,  obor  Evangelická  teologie  (formou  prezenční  i 
kombinovanou) 

4. magisterský  studijní  program  Teologie,  obor  Evangelická  teologie  (formou  prezenční  i 
kombinovanou) 

5. magisterský  studijní  program  Teologie,  obor  Evangelická  teologie  dvouoborová  (formou 
prezenční ‐ na dostudování) 

6. navazující magisterský studijní program Teologie, obor Křesťanská humanitární a pastorační 
práce – diakonika (formou prezenční) 

7. navazující  magisterský  studijní  program  Teologie,  obor  Teologie  křesťanských  tradic  – 
ekumenika (formou prezenční) 

8. navazující  magisterský  studijní  program  Teologie,  obor  Evangelická  teologie  (formou 
prezenční i kombinovanou) 
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9. doktorský  studijní  program  Teologie,  obor  Biblická  teologie  (formou  prezenční  i 
kombinovanou) 

10. doktorský studijní program Teologie, obor Historická teologie a teologie náboženství (formou 
prezenční i kombinovanou) 

11. doktorský  studijní  program  Teologie,  obor  Systematická  a  praktická  teologie  (formou 
prezenční i kombinovanou) 

12. doktorský studijní program Filozofie, obor Filozofie (formou prezenční i kombinovanou). 

 

Doktorské studijní programy Teologie a Filozofie mají standardní čtyřletou dobou studia. 

Akreditace pro habilitační a jmenovací řízení v oboru Evangelická teologie je platná do 31.12.2015. 

 

3.2  Přehled počtu studentů  

Přehled  počtu  studujících,  uchazečů  a  absolventů  v jednotlivých  studijních  programech  uvádějí 
následující tabulky.  

 

3.2.1    Aktuální stav počtu studujících k 31. 10. 2012: 

 

– v magisterském studiu  39    21 mužů 

      18 žen 

    z toho  9 cizinců 

– v bakalářském studiu  619  z toho  179 mužů 

      440 žen 

    z toho  50 cizinců 

– v doktorském studiu  64  z toho 36 mužů 

    28 žen 

    z toho 9 cizinců 

‐ v nav. magisterském  81  z toho  17 mužů 

      64 žen 

    z toho  14 cizinců 

tj. CELKEM    803  z toho  253  mužů 

      550 Žen 

      82 cizinců 

 

 

 

 

 9



UK ETF    výroční zpráva 2012 

 

 

3.2.2  Přijímací řízení                   
   

– navazující magisterské studium  uchazečů  69 

  přijatých  47 

  nepřijatých  5 

  nedostavilo se  17 

– bakalářské studium  uchazečů  305 

  přijatých  271 

  nepřijatých  20 

  nedostavilo se  14 

– doktorské studium  uchazečů  15 

  přijatých  13 

  nepřijatých  2 

  nedostavilo se  0 

 

3.2.3  Počty absolventů 

 

– magisterské studium  7

– bakalářské studium  95

– doktorské studium  11

‐ nav. Magisterské  13

 

3.2.4  Jmenovitý přehled absolventů doktorského studia 2012 

Jméno  Studijní obor  Název dizertační práce 

Coufal Dušan  Historická teologie a 
teologie náboženství 

Polemika o kalich mezi teologií a politikou 
1414‐1431. Příspěvek k předpokladům 
basilejské disputace o první pražský artikul. 

Ficzere Tamás  Biblická teologie  Historický Ježíš jako Mesiáš. Předpoklady 
christologie u historického Ježíše. 
 

Hájek Matěj  Historická teologie a 
teologie náboženství 

Pojetí imaginace u Owena Barfielda 
v rozhovoru se C.S. Lewisem. 

Heřmánek Pavel  Historická teologie a 
teologie náboženství 

Kristýna Poniatowská a J. A. Komenský. 
Vizionářka a vzdělanec v době Třicetileté 
války. 
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Hudáková Andrea  Historická teologie a 
teologie náboženství 

Organizace československého spiritistického 
hnutí. 

Kolářová Takácsová 
Kornélia 

Systematická a praktická 
teologie 

Pastorační  aspekty křtu v současné diskusi 
v německé jazykové oblasti. 

Moskala Pavel  Systematická a praktická 
teologie 

Řeč a skutečnost v teologickém diskursu. O 
setkávání a míjení se teologické řeči se 
skutečností. Příspěvek k teologické apologii. 

Ondráček Václav  Historická teologie a 
teologie náboženství 

Theologie Jakoba Böhma. 

Rückl Jan (co‐tutelle 
s Uni Lausanne) 

Biblická teologie  A Sure House: Studies on the Dynastic 
Promise to David in the Books of Samuel. 

Tomášek Petr  Biblická teologie  The Text of the Masoretes: Its Character, 
Historical Setting and Relationship to Jewish 
Biblical Exegesi. 

 

3.3  Ocenění a čestné ceny studentům 

Cena  děkana  se  vyhlašuje  od  roku  2000  jako  soutěž  o  nejlepší  studentské  kvalifikační  práce  v 
tématické oblasti výzkumného záměru fakulty.  

V roce 2012 byla Cena děkana udělena těmto studentům: 

Za práci obhájenou v kategorii bakalářských prací Bc. Venuši  Černé –  téma  „Mt 10,16 – exegeze a 
dějiny výkladu“;   

za práci obhájenou v kategorii magisterských prací Mgr. Ing. Jozefu Murínovi – téma „Contemporary 
Approaches to Salvation. David Ford, David Hart and Aloysius Pieris“;   

za  prácie  obhájené  v  kategorii  doktorských  dizertačních  prací    Dušanu  Coufalovi,  Th.D.  –  téma 
„Polemika  o  kalich  mezi  teologií  a  politikou  1414‐1431.  Příspěvek  k předpokladům  basilejské 
disputace o první z pražských artikulů“ a Janu Rücklovi, Th.D. – téma „A Sure House: Studies on the 
Dynastic Promise to David in the Books of Samuel“. 

Cenu Josefa Hlávky „pro talentované absolventy magisterského studia“ obdržela v roce 2012 Mgr. et 
Mgr. Olga Navrátilová. 

 

3.4  Hodnocení výuky  

Hodnocení kvality výuky v roce 2012 proběhlo standardním způsobem jako v minulých letech. 

3.5  Akce a události 

Ve  středu  16.5.  uspořádala  fakulta  v  rámci  „rektorského  sportovního  dne“  celodenní  výlet  do 
skansenu Přerov nad Labem a okolí;  výletníci také navštívili sbor ČCE v Lysé nad Labem. 

Jazykové kurzy pro 1. ročníky byly v září  2012  realizovány opět  pouze v Praze. 
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4  Věda a výzkum 

4.1  Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze 

Centrum biblických studií je místem propojování kapacit a koordinace při řešení vědeckých projektů, 
výchově doktorandů a poskytování zázemí pro pokročilá studia v oblasti biblistiky.  

O své činnosti, orgánech a o svém hospodaření podává samostatné výroční zprávy schvalované dle 
vnitřních  předpisů  Centra  (viz  příloha;  veškeré materiály  jsou  veřejně  dostupné  na www  stránce 
http://www.etf.cuni.cz/cbs/).  

 

4.2  Centrum excelence 

Poté, co výzkumné centrum, navázané na CBS a jeho činnost, ukončilo úspěšně svůj projekt ke 31. 12. 
2011, navázal na ně nový výzkumný projekt – centrum excelence „Historie a interpretace bible“ (viz 
zpráva CBS). 

 

4.3  Vědecké projekty a granty v roce 2012  

V roce  2012  nebo  v jeho  průběhu  se  akademičtí  pracovníci  a  studenti UK  ETF  podíleli  jako  hlavní 
řešitelé  nebo  spoluřešitelé  celkem  na  9  projektech  podporovaných  grantovými  agenturami  a 
institucemi  na  podporu  vědy  a  výzkumu  (2x  Operační  program  Praha  –  Adaptabilita MHMP,  1x 
Specifický  vysokoškolský  výzkum MŠMT,  1x  Dlouhodobý  koncepční  rozvoj,  1×  standardní  projekt 
Grantové agentury ČR, 1x projekt excelence Grantové agentury ČR, 1x Institucionální rozvojový plán 
MŠMT, 1x projekt Grantové agentury AV ČR a 1 účast na projektu Grantové agentury ČR řešeném FF 
UK). 

Přehled grantů nově řešených v roce 2012: 

Poskytovatel  Evidenční číslo  Název projektu  Řešitel  Doba trvání 

GAČR  P401/12/G168  Historie a interpretace 
Bible 

J. Dušek  2012 ‐ 2018 

MHMP  OPPA 
CZ.2.17/3.1.00/34153 

Inovace studijního 
programu Teologie UK ETF 

P. Hošek  2012 ‐ 2014 

MŠMT  IRP 2012  Institucionální rozvojový 
plán UK ETF 

P. Hošek  2012 

 

Dřívější granty v roce 2012 ukončené nebo s přesahem do dalších roků: 

Poskytovatel  Evidenční číslo  Název projektu  Řešitel  Doba trvání 

MHMP 
OPPA 
CZ.2.17/3.1.00/33279 

Inovace studijního 
programu Pastorační a 
sociální práce UK ETF 

I. Čihánková  2010 ‐ 2012 

GAČR  P401/11/1688  Symbolické prostředkování 
celistvosti v západním 
pravoslaví 

I. Noble  2011 ‐ 2016 

GAAV  KJB701830901 

Úloha církví v národním 
živote Libanonu. Teologické 
hodnocení církevně‐
politického vývoje 

M.Šlajerová 
(Langrock) 

2009 ‐ 2012 
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Celkem  bylo  v  roce  2012  na  UK  ETF  řešeno  9  grantových  projektů  včetně  Specifického 
vysokoškolského  výzkumu MŠMT,  Dlouhodobého  koncepčního  rozvoje  a  jednoho  projektu  GAČR 
řešeného společně s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 

 

4..4  Účast v mezinárodních a naduniverzitních projektech  

Nejdůležitějšími projekty mezinárodní a naduniverzitní spolupráce, na nichž se akademičtí pracovníci 
UK ETF v roce 2012 podíleli, jsou:  

Edice díla J. A. Komenského – projekt AV ČR (prof. N. Rejchrtová).  

Kritická edice spisů M. J. Husa – projekt FF MU v Brně (Mgr. D. Coufal).  

Jesus Research – The 2nd Princeton – Prague Conference  (prof. P. Pokorný – prof. J. Charlesworth), 
partner: Dead Sea Scroll Project, PTS, Princeton. 

Koptische  Literatur  des  Frühchristentums  –  (Mgr.  Z.  Vítková,  Mgr.  L.  Kopecká,  doc. W. Oerter), 
Humboldt Universität, Berlin (Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí). 

Spolupráce na vědeckém projektu „Bibliotheque de Qumrán“, Les éditions du Cerf, Paříž (dr. Dušek). 

 

4.5  Účast akademických pracovníků v práci jiných vědeckých institucí, 

  v  odborných společnostech a grémiích  

4.5.1  Instituce tuzemské  

Akademický senát UK (člen P. Sláma, Th.D. a J. Kranát, Ph.D.) 

ALFA – sdružení učitelů klasických jazyků (členové PhDr. M. Přecechtělová a Mgr. J. Dus, Th.D.) 

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (členka B. Baštecká, Ph.D.) 

Centrum biblických studií, ředitel Jan Roskovec, Th.D., tajemník a konzultant pro Starý zákon doc. M. 
Prudký,  konzultant  pro Nový  zákon  doc.  J. Mrázek,  členové  ediční  rady  Knihovny  rané  křesťanské 
literatury prof. R. Dostálová, Mgr. J. Dus, Th.D., prof. P. Pokorný; členové ediční rady Český biblický 
komentář doc. J. Mrázek, J. Roskovec, Th.D., vědecká rada CBS:  vědecký pracovník P. Sláma, Th.D.  

Centrum excelence: Dějiny a interpretace Bible (hlavní řešitel Jan Dušek, PhD., starozákonní studia – 
členové P. Sláma, Th.D., doc. M. Prudký, F. Čapek, Th.D.; novozákonní studia – členové J. Roskovec, 
Th.D., doc. J. Mrázek, prof. P. Pokorný) 

Centrum literárních a interkulturních studií, FF MU (člen doc. M. Prudký) 

Centrum Mistra Jana Husa, Husinec (člen ideové komise doc. M. Wernisch) 

Časopis AKTA Filozofické fakulty  ZČU Plzeň – (člen redakční rady doc. P. Hošek) 

Časopis Caritas et veritas, JČU, ‐ (člen redakční rady doc. J. Halama a doc. P. Hošek) 

časopis Církevní dějiny (členové redakční rady doc. I. Noble, Mgr. M. Vaňáč) 

časopis Communio viatorum (šéfredaktor P. Sláma, Th.D., členové redakční rady doc. I. Noble, Dr. P. 
Morée) 

časopis Dingir ( šéfredaktor doc. Z. Vojtíšek, člen redakční rady doc. P. Hošek) 

časopis Getsemany (člen redakční rady Mgr. M. Vaňáč) 

časopis  Křesťanská  revue  (odpovědný  redaktor  doc.  P.  Hošek,  člen  redakční  rady  emeritní 
prof. J. S. Trojan) 
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časopis Protestant, nezávislý evangelický měsíčník (členové redakční rady ThDr. P. Keřkovský, Mgr. J. 
Dus, Th.D.) 

časopis Psychosom (členka mezinárodního poradního sboru B. Baštecká, Ph.D.) 

časopis Psychoterapie (členka mezinárodního poradního sboru B. Baštecká, Ph.D.) 

časopis Reflexe (členové redakční rady emeritní prof. L. Hejdánek, prof. Lenka Karfíková) 

časopis RELIGIO (člen redakční rady prof. M. Balabán) 

časopis Teologická reflexe (odpovědný redaktor F. Čapek) 

časopis Theologica (vydává KTF) (členka redakční rady doc. I. Noble, F. Čapek, Th.D., členové redakční 
rady prof. J. Štefan,  doc. J. Mrázek, prof. P. Filipi, doc. M. Wernisch)) 

časopis Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů (člen redakční rady doc. P. Hošek) 

Česká křesťanská akademie (člen historické sekce Mgr. M. Vaňáč, člen teologické sekce doc. P. Hošek) 

Česká křesťanská akademie, Třebechovice pod Orebem (předseda F. Čapek, Th.D.) 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (člen doc. J. Halama) 

Česká patristická společnost (předsedkyně prof. L. Karfíková, člen  Mgr. J. Dus, Th.D.) 

Česká platónská společnost (členka prof. L. Karfíková) 

Česká společnost pro studium náboženství, Brno  (členové prof. P. Pokorný, doc. M. Prudký) 

Českomoravská komise pro srovnávací církevní dějiny (členové prof. N. Rejchrtová, Dr. P. Morée) 

Českomoravská psychologická společnost (předsedkyně etické komise B. Baštecká, Ph.D.) 

Dozorčí rada Nadačního fondu V. Třebické‐Řivnáčové (člen P. Sláma, Th.D.) 

Edice Studie a texty ETF (členové redakční rady J. Roskovec, Th.D., doc. M. Wernisch) 

Grantová agentura AV ČR (člen oborové rady Mgr. J. Dus, Th.D.) 

Grantová agentura UK, sekce společenské vědy (členové prof. L. Karfíková, doc. M. Wernisch, 

 J. Dušek, Ph.D.) 

Institut Pontes, o.s. (člen správní rady Dr. P. Morée) 

Jednota klasických filologů (členové PhDr. M. Přecechtělová, prof. P. Pokorný) 

Městská část Praha‐Ďáblice (člen komise pro životní prostředí Dr. P. Morée) 

Nadace Divoké husy (člen správní rady Dr. P. Morée) 

Nadace Komensky Institute of Prague (člen správní rady doc. P. Hošek) 

Nadace Světový étos – centrum Prokopios (člen správní rady doc. P. Hošek) 

Nakladatelství Vyšehrad – (člen vědecké rady P. Sláma, Th.D.) 

Nakladatelství Portál (členka vědecké rady B. Baštecká, Ph.D.) 

Oborová rada PDS na CMTF UP v Olomouci (člen doc. M. Prudký – biblická teologie) 

Oborové rady PDS na FF UK – „filosofie“ a „religionistika“  (členka prof. L. Karfíková) 

Oborová rada PDS Bioetika 1. LF UK (člen doc. J. Halama) 

Oborová rada PDS filozofie FF ZČU Plzeň (člen doc. P. Hošek) 

Oborová rada PDS filozofie/religionistika FF Univerzita Pardubice (člen doc. P. Hošek) 
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Oborová rada PDS judaistika UK HTF (členové doc. M. Prudký, P. Sláma, Th.D., doc. P.Hošek) 

Oborová rada PDS teologie na TF JČU (člen doc. P.Hošek) 

OIKOYMENH,  Praha  (členové  ediční  rady  prof.  L.  Hejdánek,  prof.  L.  Karfíková,  emeritní 
prof. J. S. Trojan, prof. M. Balabán) 

Psychosociální intervenční tým ČR – (odborná garantka B. Baštecká, Ph.D.) 

Rada vlády ČR pro lidská práva (člen Dr. P. Morée) 

Rada vysokých škol (členka PhDr. Milena Přecechtělová) 

Rafae, o.s. (odborná garantka výcviků v krizové pomoci B. Baštecká, Ph.D.) 

Remedium Praha, o.s. (odborná garantka supervizních výcviků B. Baštecká, Ph.D.) 

Římský klub, česká pobočka (člen emeritní prof. L. Hejdánek) 

Sborník Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia (redaktor O. Halama, Th.D.) 

Společnost "Dílo Jakoubka ze Stříbra" (člen O. Halama, Th.D.) 

Společnost Husova muzea, Praha (člen výboru doc. M. Wernisch) 

Společnost křesťanů a Židů (členové výboru doc. P. Hošek, P. Sláma, Th.D.)  

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů (člen výboru doc. P. Hošek, člen a mluvčí 
doc. Z. Vojtíšek) 

Spolek přátel ETF (předseda dr. P. Morée) 

Správní rada Nadačního fondu V. Třebické‐Řivnáčové (předseda prof. J. S. Trojan, člen ThDr. L. Beneš) 

Správní rada Nadačního fondu Dr. Čeňka Duška (předseda prof. J. S. Trojan, členové ThDr. L. Beneš) 

Učená společnost ČR (prezident na leta 2012‐2014 prof. Pokorný, člen prof. L. Hejdánek)  

Vědecká rada FF ZČU Plzeň (člen doc. P. Hošek) 

Vědecká rada UK HTF (člen prof. P. Filipi) 

Vědecká rada UK KTF (členka prof. Lenka Karfíková) 

Vědecká rada CMTF UP (prof. L. Karfíková a doc. M. Prudký)  

Vědecká rada UK (členové doc. I. Noble, doc. M. Prudký, čestný člen emeritní prof. J. S. Trojan) 

4.5.2  Instituce zahraniční 

Academia Platonica septima Monasteriensis, Münster (členka prof. L. Karfíková) 

ACAT (mezinárodní Hnutí křesťanů za odstranění mučení a trestu smrti) (člen české pobočky Dr. P. 
Keřkovský) 

Association Internationale Bible et Informatique, Maredsous, Belgie (člen doc. M.  Prudký) 

Center of Theological Inquiry, Princeton (člen prof. P. Pokorný) 

College de France, Paris– (člen západosemitské sekce laboratoře UMR 7192 „Proche‐Orient et 
Caucase“ – J. Dušek, Ph.D.) 

European Association for Biblical Studies (členové: doc. M. Prudký, J. Roskovec, Th.D.) 

Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie, Freiburg (členka prof. L. Karfíková) 

Gesellschaft für Evangelische Theologie (členové doc. J. Halama a prof. J. Štefan) 

Göttinger Akademie der Wissenschaften, Göttingen (člen prof. P. Pokorný) 
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Institut für Diasporawissenschaft, Lipsko (člen vědecké rady ThDr. L. Beneš) 

Institut International de Philosophie – ("ancien membre" prof. L. Hejdánek) 

International Baptist Theological Seminary, Praha (Senior Researcher doc. I. Noble) 

International Felowship for Research in Hymnology, Berlin (člen ThDr. L. Beneš) 

Internationale Gesellschaft für theologische Mediävistik (členka prof. L. Karfíková) 

Irish School of Ecumenics, Dublin (External Examiner doc. I. Noble) 

l´Association Internationale d´Études Patristiques (národní korespondentka prof. L. Karfíková) 

Luther‐Gesellschaft, Lipsko (národní redaktor doc. M. Wernisch) 

Nakladatelství Cerf, Paris– (člen vydavatelského týmu Bibliotheque de Qumrán J. Dušek, Ph.D.) 

Nakladatelství Cerf, Paris – (člen vydavatelského týmu Pentateuque samaritain, Université de 
lausanne) 

odborné periodikum Biblische Notizen, Salzburg – (člen recenzního týmu J. Dušek, Ph.D.) 

Schleiermacher‐Gesellschaft e.V., Halle (člen J. Kranát, Ph.D.) 

Societas Oecumenica (členové doc. I. Noble, prof. J. Štefan) 

Société d´études samaritaines (člen  J. Dušek, Ph.D.) 

Society of Biblical Literature, Atlanta (členové prof. P. Pokorný, doc. M. Prudký, J. Roskovec, Th.D., F. 
Čapek, Th.D., J. Dušek, Ph.D., P. Sláma, Th.D.) 

Spiritual Directors Europe (členka doc. I. Noble) 

Study Group for Central and Eastern Europe of IIMO, Centre for Intercultural Theology, University of 
Utrecht, Holandsko (člen Dr. P. Morée) 

Studiorum Novi Testamenti Societas, Londýn (řádný člen prof. P. Pokorný) 

Wissenschaftliche Gesellschaft  für Theologie, Berlín (členové prof. P. Filipi, prof. P. Pokorný, doc. M. 
Prudký) 

 

4.6  Publikační činnost fakulty  

Fakulta vydává tři časopisy:  

1. Communio  viatorum  (ISSN  0010‐3713)  –  odborný  teologický  časopis  cizojazyčný  (A,  N,  F) 
třikrát ročně; 

2. Teologická reflexe  (ISSN 1211‐1872) – odborný teologický časopis v češtině, s cizojazyčnými 
sumáři (pololetně); 

3. Studie a texty Evangelické teologické fakulty (ISSN 1805‐2762) – odborný teologický časopis v 
češtině, elektronický, s cizojazyčnými sumáři (pololetně). 

První dva  časopisy  (CV a TREF)  jsou  již po  léta  indexovány v oborových bibliografických databázích 
RIO/RIT/IBRR a ATLA Religion Database. Časopis Studie a texty (SaT) vznikl v roce 2007 jako platforma 
pro zveřejňování především vědeckých prací vzniklých na UK ETF a proces jeho zařazení do oborových 
databází je dosud v běhu. 

Podrobné informace viz http://www.etf.cuni.cz/cv/, http://www.etf.cuni.cz/tref/ 

a http://www.etf.cuni.cz/sat/ .  
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Soupis publikační činnosti všech pracovníků fakulty je zveřejňován v rámci celkového přehledu za UK. 
Odborné práce vzniklé v rámci všech forem  instituční podpory  jsou uváděny v Rejstříku  informací o 
výsledcích vědy a výzkumu na webu Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR  

(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=956). 

 

 

5. Knihovna – centrum vědeckých informací   

 
Knihovna UK  ETF  je  součástí  knihovny UK,  která  je  registrována  na Ministerstvu  kultury  ČR  podle 
zákona  č. 257/2001 Sb. pod  registračním  číslem 3498/2003 a  to  jako knihovna specializovaná  (§13 
zákona).  

5.1   Statistický přehled 

počet knihovních jednotek  (přírůstky za rok 2012): 1230 

počet odebíraných titulů periodik  201 

registrovaných čtenářů  3 163 

dokumentů zapůjčených mimo knihovnu v rámci MVS  313 

dokumentů vypůjčených z jiné knihovny  2 

Celkový počet výpůjček  27 033 

rešerše a bibliografie zpracované knihovnou  0 

vzdělávací a výchovné akce pro uživatele  16 

počet míst ve studovnách  59 

pracovníci knihovny celkem  8 (5 pracovních úvazků) 

             

5.2   Doplňování a dostupnost informačních fondů 

Předplacené databáze v roce 2012: 

a)  Pokračující  předplatné: 

 ATLA/ATLAS – nyní plně přes webové rozhraní 

 ebrary ‐ Philosophy, Religion, Classical Studies 

 Digital Karl Barth Library 

 Digizeitschriften 

 Atla Historical Monographs Collection: Series 1 (13th Century to 1893) 

 Biographisch‐bibliographisches Kirchenlexikon 

 Digital Library of Classic Protestant Texts 

b)  Univerzitní předplatné: 

 JSTOR  

 Ebsco Host  

 ProQuest 5000 

 Web of Knowledge 
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Do řady z uvedených databází mají studenti a akademičtí pracovníci online přístup i mimo pracoviště 
fakulty. Další informace viz: http://web. etf. cuni. cz/ETFLIB‐51. html  

5.3 Další aktivity knihovny 

 Účast v projektu e‐prezenčka (vybrané knihovny UK): zpřístupnění nejčastěji užívaných a 
tudíž často nedostupných knih v elektronické podobě. Neskenováno bylo cca 130 titulů, které 
jsou nyní k dispozici na jednom z knihovních počítačů. Celý projekt je propojen 
s elektronickým knihovním katalogem. 

 Účast na konferenci teologických knihoven v červu 2012 v Třemošné u Plzně. 

 

 

6.  Zahraniční styky 
 

6.1. Badatelské pobyty pedagogů v zahraničí – v rámci meziuniverzitních dohod 

 
Filip Čapek, Th.D.  
22.–1.12.2012,  Univerzita  Heidelberg,  Německo,  badatelský  pobyt,  Výstupy:  dokončování  studie 
Kingdom of Judah in Transition between Iron Age I and IIA: Chronologies and Biblical Texts Reviewed; 
konzultace  ohledně  účasti  pedagogů  a  studentů  ETF  v roce  2013    na  archeologické  kampani  v Tel 
Azeka  (Izrael)  s vedoucím  The  Lautenschläer  Azekah  Project  prof. M. Oemingem  a  s  Dr. O.  Sergi 
z univerzity Tel Aviv. 
 
Jan Kranát, Ph.D. 
     1.– 11.12.2012, Univerzita Bonn, badatelský pobyt, Výstupy: příprava na habilitaci „Pojem vědy u 
Friedricha Schleiermachera“, publikována bude v r. 2013. 
 
Jiří Mrázek, doc. ThDr. 
1. – 11.12.2012, Univerzita Bonn, badatelský pobyt, Výstupy: příprava monografie 

 
 
6.2. Přednáškové a jiné pobyty pedagogů a vědeckých pracovníků v zahraničí 
 
Kateřina Bauerová, Th.D.  
16.‐  22.  4.  2012  účast  (společně  doc.  Ivanou  Noble,  PhD.,  s  Dr.  Timem  Noble  a  doc.  Parushem 
Parushevem) na mezinárodní konferenci: Where We Dwell  in Common: Pathways  for Dialogue  in 
the 21st Century, Assisi, Itálie, Výstupy: představení společného projektu, navázání další spolupráce, 
konzultace s odborníky v oboru (podrobnosti viz zpráva doc. Ivany Noble, PhD.) 
 
Peter Cimala, Th.D. 
24.‐28.8.2012,  účast  na  mezinárodní  konferenci  Beyond  the  Bible:  Moving  from  Scripture  to 
Theology and Practice, Wortersdorf/Berlin, Německo, příspěvek v rámci novozákonní sekce History, 
Theology and Ethics in Philemon 
 
Filip Čapek, Th.D.  
14.‐15.5.2012,  přednáškový  pobyt,  EBF  UK  Bratislava,  přednáška:  Biblická  archeologie  –  aktuální 
otázky, Výstupy: rozvoj spolupráce se sesterskou teologickou fakultou v rámci mezifakultní dohody 
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23.‐29.7.2012  badatelský  pobyt  na  Hebrejské  univerzitě  v Jeruzalémě,  Institut  Archeologie,  Izrael 
Výstupy:  studie  Ramat  Rahel  – Ort  einer  interdisziplinären  Begegnung  (sborník  ed. M. Oeming;  v 
tisku) a studie Azeka 2012 – Nový archeologický výzkum v západní Šefele za české účasti, Nový  Orient  
3 (2012) 14‐17.  
30.7.  ‐3.8.  2013  badatelský  pobyt  a  příprava  účasti  skupiny  studentů  a  učitelů  ETF  v r.  2013  na 
archeologické kampani v Tel Azeka v rámci The Lautenschläger Azekah Project, konzultace s vedením 
kampaně prof. Lipschitsem a prof. Oemingem v Nes Harím, Izrael  
 
Jan Dušek, Ph.D. 
1.‐5.4.2012, pracovní pobyt v Paříži, Francie,  studium  literatury k aramejským nápisům  z Tel Dan a 
z Tell Fekherye ve specializovaných knihovnách, financování: projekt GAČR P401/12/G168 „Dějiny a 
interpretace Bible“, Výstupy: sběr materiálu pro novou knihu 
6.‐9.6.2012,  pracovní  pobyt  v Paříži,  Francie,  konzultace  ve  věci  fotografické  dokumentace 
aramejských  nápisů;  jednání  se  zástupci  Univerzity  v Lausanne  ve  věci  spolupráce  na  projektu 
Samaritánského  Pentateuchu;  přednáška  na  téma  „Présentation  des  données  samaritaines 
(manuscrits du Wadi Daliyeh et  inscriptions du Mt. Garizim)“ v uzavřeném badatelském semináři, 
který pořádalo nakladatelství Éditions du Cerf k tématu Samaritánského Pentateuchu, 
financování: Univerzita v Lausanne a projekt GAČR P401/12/G168 „Dějiny a interpretace Bible“ 
Výstupy: přednáška bude publikována v odborném tisku; rozvoj spolupráce se zahraniční institucí 
29.6.‐14.7.2012,  pracovní  pobyt  v odborné  knihovně  École  biblique  et  archéologique  Francaise 
Jeruzalémě, Izrael; cíl cesty:  studium literatury týkající se kanaánské a aramejské epigrafiky, filologie 
a  lingvistiky  z období  ca.  1000‐300  př.  Kr.,  z oblasti  Sýrie,  Palestiny  a  dalších  lokalit  starověkého 
předního  a  středního  Východu;  financování:  projekt  GAČR  404/09/0162  „Centrum  či  periferie?  – 
Dějiny a kultura Syropalestiny (3000–300 př. n. l.)“; Výstupy: sběr materiálu pro novou knihu 
16.‐19.7.2012,  aktivní  účast  na  8.  kongresu  Společnosti  samaritánských  studií,  který  se  konal  ve 
dnech 15.‐20.7.2012  v Erfurtu, Německo; prezentace nové  knihy  Jana Duška Aramaic and Hebrew 
Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes, Leiden‐
Boston,  Brill,  2012,  a  následná  veřejná  debata  nad  touto  knihou  s  Noamem Mizrahim  z Georg‐
August‐Universität    Göttingen;  financování:  projekt  GAČR  404/09/0162  „Centrum  či  periferie?  – 
Dějiny a kultura Syropalestiny (3000–300 př. n. l.)“ 
23.‐25.10.2012, přednáškový pobyt, Univerzita v Lausanne, Švýcarsko; přednáška „L’administration 
de  la  Samarie  à  l’époque  hellénistique“;  financování:  Univerzita  v Lausanne  a  projekt  GAČR 
P401/12/G168 „Dějiny a interpretace Bible“; Výstupy: rozvoj spolupráce se zahraniční institucí 
1.‐4.  11.2012,  aktivní  účast  na  konferenci,  kterou  pořádala  společnost  Deutscher  Verein  zur 
Erforschung Palästinas, Mainz, Německo, přednáška  „Languages  in  the province of  Samaria during 
the Persian/Hellenistic Period“,  financování: Deutscher Verein  zur Erforschung Palästinas a projekt 
GAČR P401/12/G168 „Dějiny a interpretace Bible“ 
13.‐17.11.2012, badatelský pobyt, Paříž,  Francie;  kolacionování dvou  aramejských pohřebních  stél 
z Neirabu a předběžná analýza aramejského Zakkurova nápisu v Louvru,  jednání s kolegy na Collège 
de  France;  financování:  projekt GAČR  P401/12/G168  „Dějiny  a  interpretace  Bible“,  Výstupy:  sběr 
materiálu pro novou knihu 
 
doc. Jindřich Halama, Dr. 
25.‐28.6. 2012, účast na mezinárodní pracovní konferenci GEKE k tématu „Bildung“, Gallneukirchen, 
Rakousko, Výstupy: pracovní dokument „Bildung in den evangelischen Kirchen Europas“. 
26.‐27.10.2012,  účast  na  Arbeitssitzung  „Acta  unitatis  fratrum“  –  pracovní  skupina  pro  přípravu 
vydání důležitých dokumentů české reformace, Evangelische Brüder‐Unität, Rixdorf, Berlin, Výstupy: 
příprava  edice,  sjednocování  zásad  práce,  shromažďování  zdrojů,  příprava  grantové  žádosti  na 
projekt 
8.11.2012,  účast  na  setkání  pracovní  skupiny  GEKE  (Gesellschaft  der  evangelischen  Kirchen 
Europas),  Landeskirchenrat  EKD,  Mnichov,  Německo,  Výstupy:  příprava  programu  pro  pracovní 
konferenci „Bildung“,GEKE 2013 
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Ota Halama, Th.D. 
14.‐15.5.2012,  přednáškový  pobyt,  EBF  UK  Bratislava,  přednáška:  Slovenský  tiskař  v boji  proti 
českým  bratřím  (o  tisku  Mikuláše  Bakaláře  Štětiny),  Výstupy:  rozvoj  spolupráce  se  sesterskou 
teologickou fakultou v rámci mezifakultní dohody 
12.‐23.11.2012,  výukový  pobyt,  EBF  UK  Bratislava,  Erasmus,  Výstupy:  výuka  studentů  v oboru 
církevních  dějin  na  bakalářské  i magisterské  úrovni;  konzultace  se  studenty  a  pedagogy,  rozvíjení 
vztahů se sesterskou fakultou 
 
doc. Pavel Hošek, Th.D. 
14.‐15.5.2012,  přednáškový  pobyt,  EBF  UK  Bratislava,  přednáška:  Židovská  teologie  křesťanství, 
vedoucí  skupiny  z  ETF,  další  účastníci: Ota Halama,  Th.D.,  Filip  Čapek  Th.D., Mgr. David Moulis  – 
doktorand ETF, Mgr. Věra Fritzová – zahraniční oddělení ETF; 
Výstupy:  rozvoj  spolupráce  se  sesterskou  teologickou  fakultou  v rámci  mezifakultní  dohody, 
studentská a učitelská mobilita 
11.6.‐28.7.2012, badatelská stáž v M. Wade Center při Wheaton College v Illinois, USA, v rámci 
badatelského projektu: Pojetí narativity u C. S. Lewise 
Výstupy:  recenzovaná monografie: Hošek  P.,  Kouzlo  vyprávění.  Proměňující moc  příběhu  a  "křest 
fantazie" v pojetí C. S. Lewise, Návrat domů, Praha, 2013. 
 
 
Jan Kranát, Ph.D. 
18.‐20.5.2012, účast a organizace mezinárodního  studentského  semináře  „Adorno und Religion“, 
Friedrich‐Alexander Universität Erlangen, Německo, v rámci Rozvojového projektu IRP 2012, účast za 
ETF:   7 studentů magisterského studia a 2 doktorandi ETF, 1 učitel – dr. Kranát – vedoucí skupiny, 
Výstupy: rozvoj spolupráce s partnerským pracovištěm na Institutu systematické teologie Filosofické 
fakulty  Erlangen  formou  studentských  seminářů,  zveřejnění  přednesených  referátů  na  webových 
stránkách obou fakult 
1.‐14.7.2012, badatelský pobyt na Rheinische Friedrich‐Wilhelm Universität Bonn u prof.  

      Andrease Pangritze, Výstupy: příprava habilitace „Pojem vědy u Friedricha Schleiermachera“,  
      publikována bude v r. 2013 

 
doc. Ivana Noble, PhD. 
8.‐12.2.  2012  na  mezinárodní  konferenci  Odkaz  otce  Johna  Meyendorffa,  vědce  a  církevního 
přestavitele  (1926‐1992),  Pravoslavný  teologický  institut  sv.  Sergije,  Paříž,  Francie,  přednáška 
“Patristická  syntéza  nebo  nesyntetická  dialektika?  Kritické  hodnocení  příspěvku  Johna 
Meyendorffa”, Výstupy: seznámení se s dalšími odborníky v oboru, představila svůj projekt kolegům 
z Paříže (kromě institutu sv. Sergije také z Institute Catholique), z Oxfordu, Durhamu, Štrasburgu a z 
Odense  (Dánsko).  Se  zdejšími  teology,  Prof.  Michaelem  Stavrou  domlouvila  podronosti  ohledně 
plánované konference o Všepravoslavném koncilu (Paříž, říjen 2012), s Prof. Joostem van Rossum a 
Goranem Sekulovskim domluvili  tétata  jejich přednášek při příští doktorandské konferenci v Praze, 
zároveň pozvala Dr. Brandona Gallagera z Oxfordu, který pozvání přijal. S ním si vyměnili bibliografii a 
dohodli pomoc při plánované návštěvě britských center pravoslavné teologie. Spolupráci a návštěvu 
institutu  v  Cambridge  domluvila  rovněž  s  Dr.  Nikolasem  Ludovikosem,  který  na  tamním  institutu 
přednáší  jako hostující profesor. Prof. Anne‐Marie Reijnen  ji pozvala coby hostující přednášející do 
svého kursu na Institut Catholique na jaro 2013, dále měla možnost hovořit jak se zdejšími studenty 
tak  s  doktorandy  ze  Štrasburgu  a  pozvat  je  na  příští  doktorandskou  konferenci  v  Praze.  S  Dr. 
Pantelisem Kalaitzidisem domluvili další spolupráci s Akademií ve Volosu.  
16.‐  22.  4.  2012  účast  (společně  s  Dr.  Timem  Noble  a  Dr.Kateřinou  Bauerovou  a  doc.  Parushem 
Parushevem) na mezinárodní konferenci: Where We Dwell  in Common: Pathways  for Dialogue  in 
the  21st  Century,  Assisi,  Itálie,  příspěvek,  “Unity  –    A  Wounded  Vision  and  a  Discerned  Gift:  
Response to Peter Phan, Agnes Brazal and Paul Avis“, dále v rámci konference představili práci na 
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svém projektu v hodinové skupinové prezentaci: “Going forward to the Roots: The Problem of Pre‐
Eschatological Absolute Reference Points and Their Critique  in Orthodox Ecclesiology  in  the 20th 
Century (Russian) Diaspora” Výstupy: navázání dalších kontaktů s odborníky v oboru, spolupráce na 
svém projektu s As. Prof. Radu Bordeanu, dále spolupráci na příští doktorandské konferenci s Prof. 
Petrem De Meyem and Dr. Petrem DeWitte, a na publikační činnosti s Dr. Eleni Kasaalouri.  
29.4. – 9.5. 2012, badatelský pobyt  (společně  s Dr. Timem Noble a doc.Parushem Parushevem)  v 
semináři  Sv.  Vladimira  v  New  Yorku,  USA,  Výstupy:  konzultace  práce  na  svém  projektu  se 
zahraničními partnery, rozvoj a navázání další spolupráce 
23.‐28.8. 2012 účast  (společně s Dr. Timem Noble) na mezinárodní konferenci Dialog skrz na skrz: 
Ekumenismus  v setkání  s náboženstvími  pořádané  evropskou  organizací  Societas  Oecumenica, 
Belfast, Severní Irsko,  prezentace projektu Symbolické prostředkování.  
Výstupy: S  Prof.  Thomasem  Bremerem  z Münsteru  konzultovala  detaily  ohledně  problematických 
míst  a  nedostupných  publikací  týkající  se  naší  první  knihy,  Cesty  pravoslaví  na  Západ.  S Prof. 
Vladimírem Fedorovem z Petrohradu dohadovala možnost ruského překladu knihy, s Prof. Martinem 
Brinkamnnem prezentaci výsledků na Svobodné Univerzitě v Amsterdamu a s Prof. Petrem DeMeyem 
na připravované konferenci v Paříži.  
12.‐18.10.  2012,  badatelský  pobyt  (společně  s  Dr.  Timem  Noble  a  Doc.  Parushem  Parushevem), 
Heythrop  College,  Londýn,  Oxford,  Velká  Británie,  Výstupy:  sběr materiálů  pro  společnou  knihu 
Wrestling with the Mind of the Fathers, konzultace s odborníky v oboru, domluvení spolupráce na 
připravované mezinárodní konferenci v Praze 
18.‐21.10.2012  účast  na  konferenci  The  Forthcoming  Council  of  the  Orthodox  Church: 
Understanding  the  Challenges,  Institut  Sv.  Sergije,  Paříž,  Francie,  tam  přednesla  jednu  z hlavních 
přednášek:  „The  Future  of  the  Orthodox  Diaspora:  An  Observer‘s  Point  of  View“,  Výstupy: 
konzultace práce s odborníky, s Prof. Joostem van Rossum a Dr. Goranem Sekulovski domluvila jejich 
účast na naší konferenci v Praze  
10.‐18.11.  2012,  přednáškový  a  výukový  pobyt  (program  LLP  Erasmus)  na  Teologické  fakultě 
Svobodné univerzity v Amsterdamu (VU), Nizozemí, součástí pobytu byla výstava vlastních biblických 
litografií  doc.  Ivany  Noble,  Ph.D.  a  přednáška  s ní  spojená  u  na  téma  Biblický  příběh  v obraze 
v západní  a  východní  křesťanské  tradici  Výstupy:  S  Prof.  Eddy  van  der  Borghtem  jsem  dohodla 
spolupráci  na  naší  grantové  konferenci  v roce  2014,  s Dr.  Annette Mosher  příspěvek  do  našeho 
časopisu Communio Viatorum. Setkala  jsem se s děkanem  fakulty Prof.   Wimem  Janse, s nímž  jsme 
hovořili  o  možnostech  mezifakultního  badatelského  projektu,  který  by  navazoval  na  náš  grant 
„Symbolické  prostředkování  celistvosti  v západním  pravoslaví“  (GAČR  P401/11/1688).  Na  jeho 
doporučení  jsem  dále  jednala  o  možné  spolupráci  s  Dr.  Michaelem  Bakkerem  (ředitelem 
Amsterdamského  centra  pro  východní  pravoslavnou  teologii),  dále  s  Dr.  Katjou  Tolstoi  a  s Prof. 
Alfonsem Brüningem.  

prof. ThDr. Petr Pokorný 
31.7.‐4.8.2012, účast na 22.  výročním  zasedání mezinárodní  vědecké  společnosti  Studiorum Novi 
Testamenti  Societas  (jako  člen  SNTS),  Katholieke Universiteit  Leuven,  Belgie,  kde  pracoval  v sekci 
Matoušovské teologie 
Výstupy:  jednání  se  zástupci nakladatelství  Eerdermens  (USA), Mohr‐Siebeck  (D)  a de Gruyter  (D‐
USA)  o  vydání  textů,  které  jsou  (nebo  budou)  výstupem  badatelských  projektů  Centra  biblických 
studií AVČR a UK v Praze. 
10.‐15.9.2012, účast (jako člen) na 22. zasedání mezinárodního symposia Colloquium Oecumenicum 
Paulinum,  klášter  San  Paolo  fuori  le mura,  Řím,  Vatikán,  Výstupy:  podíl  na  přípravě  základního 
německého textu komentáře k 1Kor 15,20‐28 (podtitul: Weltgeschichte und Hoffnung  im Gichte der 
paulinischen Eschatologie) 
20.‐22.9.2012, účast na poradě zástupců Heidelberské Akademie věd (Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften)  a  Učené  společnosti  ČR  (účastnil  se  jako  předseda  USp),  Heidelberg,  Německo, 
porada se týkala výběru německo‐českého týmu, který získá finanční podporu HAW 
 

 21



UK ETF    výroční zpráva 2012 

doc. ThDr. Martin Prudký 
21.‐27.7.2012, účast na mezinárodní konferenci Evropské asociace pro biblická studia (EABS) spojené 
s mezinárodním  shromážděním  Society  of  Biblical  Literature  –  2012  International  Meeting, 
Universiteit  van  Amsterdam,  Nizozemí,  přednáška  "Hear,  O  Reader!"  Remarks  on  the 
Communicative  Functions  of  Direct  Speech  Units  in  Biblical Narratives  přednesená  v  sekci  24‐1 
“Literary  Features”  –  Fact or  Fiction: Current  Trends  in Analyzing  Literáty  Figures  in Ancient Near 
Eastern Texts (EABS), Výstupy: publikace přednášky formou článku  ve vědeckém časopise 
15.‐16.9.2012,  účast  na  sympoziu  „Auf  dem Weg  der Gerechtigkeit  ist  Leben“  (k  poctě  prof. Dr. 
Martina Stöhra k jeho 70. narozeninám), Evangelische Akademie Arnoldshain, Arnoldshain, Německo 
 
Jan Roskovec, Th.D. 
25.–29.4.2012, účast na mezinárodní konferenci „Pivotal Turns: Transforming Traditions in Times of 
Transitions“, Reformovaná univerzita v Debrecenu, Maďarsko, konference  se konala  jako 8. v  řadě 
bienálních  odborných  setkání  evangelických  teologických  fakult  z  Nizozemí  a  Střední  a  Východní 
Evropy,  přednesl  příspěvek  John’s  Transformation  of  Paul  and Mark,  sledující  vývoj  teologických 
tradic  v  raném  křesťanství.  Výstupy:  vybrané  příspěvky  z  konference  budou  publikovány  v  řadě 
Beihefte zur Ökumenischen Rundschau (Evangelische Verlagsanstalt, Berlin). 
Konference se zúčastnil společně se dvěma studenty PDS na ETF, Mgr. Eliškou Havelkovou 
a Mgr. Petrem Jandejskem 
21.‐27.7.2012, účast na mezinárodní konferenci Evropské asociace pro biblická studia (EABS) spojené 
s mezinárodním  shromážděním  Society  of  Biblical  Literature  –  2012  International  Meeting, 
Universiteit  van  Amsterdam,  Nizozemí,  příspěvek  Sign  from  heaven  and  the word  of  Scripture: 
Jesus’miracles  at  stake,  přednesl  ve  skupině  26‐22  EABS  Study  of  the  Historical  Jesus,  Výstupy: 
seznámení se s aktuálně probíhající diskusí v různých oblastech bádání, zejména v oblasti janovské a 
pavlovské literatury, kterou se sám badatelsky zabývá. 
 
prof. ThDr. Jan Štefan 
28.8.2012  jako  oponent  se  zúčastnil  obhajoby  doktorské  práce  Mgr.  Michaely  Ravaszové,  roz. 
Pogrányiové  na Evanjelické bohoslovecké fakultě University Komenského v Bratislavě  

 
6.3. Přednášky a další akce akademických pracovníků ETF se zahraniční účastí v ČR 

ThDr. Ladislav Beneš 
17.4.2012,  Praha  ETF,  organizace  pobytu  prof.dr.  Everta  R.  Jonkera,  Theologische  Universiteit 
Kampen  Nizozemí,  jeho  přednáška  se  seminářem  na  téma:  „Katechetické  metody“  v rámci 
katechetického semináře 
 
Filip Čapek, Th.D.  
11. ‐ 14.4.2012, Praha, ETF, aktivní účast na mezinárodním akademickém symposiu  XX. Colloquium 
biblicum na téma: „HESEKIEL Person – Schrift – Rezeption“, vedení jedné z částí symposia 
 
Mgr. Ing. Ondřej Fischer 
18.‐30.3.2012,  spoluorganizování  (nikoliv  účast)  evropského  semináře  v  rámci  tříletého  LLP  
programu  Erasmus  "Social  Work  and  Sustainable  development"  pro  studenty  ETF  UK  (PSP, 
zúčastnilo se 7 studentů) a dalších zúčastněných škol v Ghentu, Belgie. 
Koordinátorem  tohoto  IP  projektu  byl  KATHO  Katholieke  Hogeschool  Zuid‐West‐Vlaanderen, 
Doorniksesteenweg 145, B‐8500 Kortrijk. 
20.  –  21.  9.2012,  účast  na  mezinárodní  konferenci  „Současné  otázky  misie  a  evangelizace“ 
organizovaná Českou společností pro katolickou teologii a KTF UK. Praha, KTF UK   
26.‐29.9. 2012, účast na mezinárodní konferenci “Hidden Europe: The Challenge  to Diaconia and 
Christian Social Practice. The 4th Bienial Conference  for Research  in Diaconia and Christian Social 
Practice” 
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13.‐14.12.2012,  účast  na  EURASHE  Seminar  on  „Recognition  of  Prior  Learning  (RPL):  Flexible  Ties 
within Higher Education“ 
 
 
Jan Kranát, Ph.D. 
8.‐10.6.2012, účast a organizace druhé  části mezinárodního studentského semináře „Adorno und 
Religion“, Praha, ETF, v rámci Rozvojového projektu IRP 2012 
Účastníci z Friedrich‐Alexander Universität Erlangen, Německo:  7 studentů magisterského studia a 1 
doktorand,  2  učitelé:  Prof.  Dr.  Ingrid  Schoberth  a  prof.  Dr. Wolfgang  Schoberth,  Výstupy:  rozvoj 
spolupráce  s  partnerským  pracovištěm  Institutu  systematické  teologie  Filosofické  fakulty  Erlangen 
formou  studentských  seminářů,  zveřejnění  přednesených  referátů  na  webových  stránkách  obou 
fakult 

 
doc. Ivana Noble, PhD. 
3.‐5.  2.  2012,  organizace  a  odborný  garant  mezinárodní  vědecké  doktorské  a  post‐doktorské 
konference  na  téma  „Presence  and  Absence  of  the Orthodox  Theological  Reflection  of Modern 
Ideologies and its Ecumenical Impact“, ETF, IBTS, VOŠ Jabok, 
 

doc. ThDr. Martin Prudký 
13.3.2012,  Praha,  Karolinum,  přijetí  skupiny  studentů  a  učitelů  (30  studentů  a  2  učitelé,  vedoucí 
skupiny  prof.  Michael  Dick)  ze  zahraniční  partnerské  instituce  –  Siena  College,  New  York,  USA, 
přednáška “The Rolle of  the Bible  in Bohemian Reformation“, Výstupy: potvrzení a další  rozvíjení 
kontaktů se zahraničním kolegou 
16.–18.4.2012, Praha, ETF, organizace přednáškového pobytu prof. Dr. Thomase Römera, Collège de 
France, Výstupy: potvrzení a další rozvíjení kontaktů se zahraničním kolegou 
13.9.2012, Praha, ETF, člen komise při obhajobě disertační práce v rámci společného vedení smlouva 
Cotutelle s Uni Lausanne (Jan Rückl) „A Sure House. Studies on the Dynastic Promise to David in the 
Books of Samuel“, Výstupy: knižní monografie – obhájená disertační práce bude knižně publikována 
v angličtině (v zahraničí) v roce 2013 
11. ‐ 14.4.2012, Praha, ETF, aktivní účast a organizace mezinárodního akademického symposia  XX. 
Colloquium biblicum na téma“: „HESEKIEL Person – Schrift – Rezeption“, přednáška »Saure Trauben« 
(Hes  18,2f):  Zur  Frage  der  Schuld  und  des  Urteils;  Výstupy:  publikace  vybraných  příspěvků 
v zahraničních odborných  časopisech, účast  studentů doktorského  studia  a  jejich  aktivní příspěvky 
v rámci  konference,  příprava  na  další  ročník  symposia,  tzn.  pokračování  a  rozvoj  spolupráce  na 
dalších projektech se zahraničními kolegy. 

 
Petr Sláma, Th.D. 
11. ‐ 14.4.2012, Praha, ETF, aktivní účast na mezinárodním akademickém symposiu  XX. Colloquium 
biblicum na téma: „HESEKIEL Person – Schrift – Rezeption“, vedení jedné z částí symposia 
3.5.2012, organizace přednáškového pobytu prof. Christo Lombaarda, University of Pretoria, South 
Africa 
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6.4. Přednáškové a jiné pobyty akademických pracovníků ze zahraničí na ETF 

 

6.4.1.  přednáškové a jiné pobyty jednotlivých zahraničních hostů: 

 
26.‐27.2.2012,  Dr.  Hans‐Gebhard  Bethge,  Humboldt  Universität  Berlin,  Německo,  účast  na 
pracovním zasedání Centra biblických studií, výzkumného centra UK ETF a AV ČR 
 
26. – 28.3.2012, Dr.Eliseo Vílchez‐Blancas, Peru (je členem Latinskoamerické teologické společnosti a 
Komise  pro  dějiny  církve  v  Latinské  Americe  a  Karibiku),  přednáškový  pobyt,  27.3.2012  veřejná 
přednáška:  “Protestantismus  v  Latinské  Americe:  jak  se  vyznat  v  jeho  dějinách  a  rozmanitosti“ 
(španělsky s překladem do ČJ) 
 
11.‐15.4.2012, prof. Andreas Pangritz, Univerzita Bonn, Německo, přijetí v rámci meziuniverzitních 
dohod, aktivní účast na sympoziu „XX. Colloquium biblicum“, přednáška: Weite und Wirklichkeit der 
Auferweckung der Toten. Anmerkungen zu Friedrich‐Wilhelm Marquardts Eschatologie 
11.‐15.4.2012,  Dipl.  Theol.  Eva‐Martina  Kindl,  Univerzita  Bonn,  Německo,  přijetí  v rámci 
meziuniverzitních  dohod,  aktivní  účast  na  sympoziu  „XX.  Colloquium  biblicum“,  vedení    sekce 
Hesekiel 37,1‐28 
 
16.  –  18.4.2012,  prof. Dr.  Thomas  Römer,  Collège  de  France,  Paříž,  Francie,  přednáškový  pobyt, 
17.4.2012  veřejná  přednáška  "Abraham’s  righteousness  and  sacrifice:  How  to  understand  (and 
translate) Gen. 15 and 22" a biblický seminář pro doktorandy na téma „Abraham and the Law and the 
Prophets (Gen.15)“ 
 
17.4.2012, prof.dr. Evert R.  Jonker, profesor praktické  teologie, Theologische Universiteit Kampen 
Nizozemí, přednáška se seminářem na téma: „Katechetické metody“ 
 
3.5.2012, prof. Christo Lombaard, University of Pretoria, South Africa, přednáška v rámci semináře 
pro doktorandy na téma: “The binding of Isaac in Gen 22” 
 
7.‐10.10.2012,  prof.  Günther  Gassmann,  Mnichov,  Německo,  návštěva  v  rámci  výuky  kolokvia 
ekumenické teologie u prof. ThDr. Pavla Filipiho 
 
19.‐21.10.2012, prof. Leif Gunnar Engedal, MF Norwegian School of Theology, Oslo, Norsko,  
přednáškový  pobyt,  LLP‐Erasmus,  přednáška  “Psychology  of  Religion”  v  rámci  mezinárodního 
kolokvia “Religion, Trauma or Therapy”  

 
6.4.2. Přednášky v rámci mezinárodních konferencí, kolokvií, seminářů pořádaných na ETF 
 
10.‐19.2.2012,  intenzivní  mezinárodní  seminář  Diakonika:  "Beyond  the  Social  Services",  akce 
uspořádaná  v rámci  European Master  programme  in Diaconia  and  Christian  Social  Practice,  účast 
studentů a učitelů ze 4 zahraničních škol  (celkem 23 studentů a 7 učitelů): DIAK Helsinki, Finsko  (6 
studentů,  2  učitelé);  Universität  Heidelberg  (6  studentů,  2  učitelé),  Diakonhjemmet  University 
College, Oslo, Norsko  (6  studentů,  2  učitelé);  Theology  Institute,  Tallinn,  Estonsko  (5  studentů,  1 
učitel); za ETF (3 studenti, 2 učitelé) 
Odborný  garant  a  vedoucí  semináře:  PhDr.  Bohumila  Baštecká,  Ph.D.,  celkem  42  účastníků:  26 
studentů, 10 učitelů, 6 hostů za ČR ‐ přednášejících 
Přednášky a prezentace přednesené v rámci semináře: 
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prof. Johannes Eurich, Heidelberg: “Community and community based approaches” 
Dr.Stephanie Dietrich; Dr. Kari Karsrud Korslien, Oslo: “Christian community”  
doc. Jindřich Halama, Dr., ETF: “Christian Community in a Hostile World? (Czech Brethren)” 
Vaike Salveste, Tallinn: “Human rights are challenges to citizens”   

Dr. Ari Nieminen, Helsinki: “Bases of citizenship – strengthening or weakening?” 
Dr. Michaela Vidláková, ČR: “Jewish Community”  
Mgr. Jana Kosová, ČR: “Community work of „Czech West“(Romanies and majority)” 
Dr. Kari Ruotsalainen; Dr. Ari Nieminen, Helsinki: “Community based approaches from perspectives 
of church and welfare state” 
Mgr. David Šorm, ČR: “The priest and his country”   
Dr. Kari Ruotsalainen, Helsinki: “Diaconia in the context of the Northern Scandinavia” 
prof. Dr. Heinz  Schmidt, Heidelberg:  “Values  and  Ethical  reflection  in diaconal  and  social work  in 
communities“ 
Výstupy:  rozvoj  spolupráce  zúčastněných  škol  v rámci oboru Diatonika –  sociální práce,  zveřejnění 
přednesených  příspěvků  na webových  stránkách  ETF UK,  vybrané  z nich  v nově  vzniklém  časopise 
Diaconia – Journal fot the Study of Christian Social Practice. 

11.  ‐  14.4.2012,  Praha,  ETF,  mezinárodní  akademické  symposium    XX.  Colloquium  biblicum  na 
téma“: „HESEKIEL Person – Schrift – Rezeption“, Výstupy: publikace některých příspěvků jako článků 
ve věd. časopisech 

Přednášky přednesené v rámci symposia: 
Edgar  Kellenberger‐Sassi  –  Der  heisse  Atem  der  Auseinandersetzungen  von  593‐571  v.Chr.:  Ein 
methodologisches Plädoyer für einen real existierenden Propheten mit Ecken und Kanten 
Uwe F. W. Bauer – Und dann kein »Herz aus Schnee«.   Bemerkungen zu Ezechiel 11,14‐21; 18,30b‐
32 und 36,24‐28 
Martin Prudký – »Saure Trauben« (Hes 18,2f): Zur Frage der Schuld und des Urteils 
Viktor Ber – God's Lethal Gift: »Bad Laws« in Ezechiel 20,25‐26 
Petr Chalupa – RUACH‐Funktionen im Ezechielbuch 
Eva‐Martina Kindl‐ vedení  sekce Hesekiel 37,1‐28   
Uwe F. W. Bauer – »Eine Wahrheit, ein Gleichnis« (bSanhedrin 92b) 
Bernd J. Diebner – Das Kreuz mit und in Ezechiel 37,15‐28. Bedeutung und Ikonographie 
Claudia Nauerth – Ezechiel 37 in der jüdischen und frühchristlichen Kunst 
Joep Dubbink – Angeln am Bach – Herkunft und Ziel des Tempelbachs (Hes. 47:1‐12) 
Klaas  Smelik  –  Ezekiel  and  intertextuality. How  the Book of  Ezekiel  can be helpful  to understand 
passages in other books of the Hebrew Bible 
Konstantin  Stijkel  –  Ezekiel's  visions  of  resurrection  and  restoration  –  alternative  readings  in  the 
Masoretic Text and Papyrus 967 
Gerard van Zanden – Breukelman and Prophecy 
Eliška Havelková – Jesus’ Fulfillment of the Promise of Ezek. 36,16‐32 
Jan Amos Dus – Hesekiel bei den Apostolischen Vätern 
Trudy Labuschagne – The Shape of the Menorah 
Klaas Spronk – Preaching about the Book of Ezekiel in the Netherlands in 2012 
Andreas Pangritz – Weite und Wirklichkeit der Auferweckung der Toten. Anmerkungen zu Friedrich‐
Wilhelm Marquardts Eschatologie 
Bernd J. Diebner – Die »eherne Schlange« geringelt um die Stange. Zur typologischen Interpretation 
und Ikonographie von Num 21,4‐9 
Axel Rooze – The Interpretation of Job 3 
Frank Zeidler – Hiob 
Walburga Zumbroich – Rabbinische Rezeptionen des Tochter‐Zion‐Topos 
Wolf Oerter  –  Schreiber oder Korrektoren?  Zu den Korrekturen  in den  koptischen Nag‐Hammadi‐
Schriften – ein Arbeitsbericht 
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31.5.  ‐  1.6.2012,  mezinárodní  symposium  „Coptica  –  Gnostica  –  Mandaica“  pořádané  Centrem 
biblických studií AV ČR a UK ETF, organizátorka Mgr. Zuzana Vítková,celkem 12 přednášejících, z toho 
4 účastníci z Německa, 8 z ČR 
Přednášky přednesené v rámci symposia: 
Zuzana Vítková  (CBS ETF UK)‐ Adam dává  jména  zvířatům: Gn 2,19‐20 a význam  jmen v gnostické 
theologii  (Adam  gibt  den  Tieren  Namen:  Genesis  2,19‐20  und  die  Bedeutung  der  Namen  in  der 
gnostischen Theologie) 
Július  Pavelčík  (Jihočeská  univerzita)  ‐  Podobenstvo  o  perle  v  Tomášovom  evanjeliu  (log.  76): 
porovnanie so synoptickými paralelami (Das Gleichnis von der Perle im Thomasevangelium /Log. 76/: 
Ein Vergleich mit den synoptischen Parallelen) 
Konrad  Schwarz  (Konrad‐Adenauer‐Stiftung)  ‐  Die  Gleichnisse  im  Thomasevangelium  ‐  Probleme 
ihrer Erforschung (Podobenství v Tomášově evangeliu – problémy jejich studia) 
Jiří Gebelt (HTF UK) ‐ Mandejský rituál Zidqa Brika (Das mandäische Zidqa‐Brika‐Ritual) 
Marek  Vinklát  (HTF  UK)  ‐  Zapomenuté  mandejské  magické  texty  v Britském  Muzeu  (Forgotten 
Mandaic Magic Texts in the British Museum) 
Wolf B. Oerter (Egyptologický ústav UK) ‐ Verlesen? Verhört? Zu den handschriftlichen Korrekturen in 
den Nag‐Hammadi‐Schriften (Přehlédnutí? Přeslechnutí? K rukopisným korekturám ve spisech z Nag 
Hammádí) 
Hans‐Gebhard Bethge (Humboldt‐Universität zu Berlin) ‐ Werkstattbericht über die Arbeit am sahid. 
Paulus‐Codex (Průběžná zpráva o práci na saídském Paulinském kodexu) 
Václav Ondráček (CBS ETF UK) ‐ Božské bytosti v traktátu Protennoia ve třech tvarech (NHC XIII,1) a 
jejich  vztahy  (Die  göttlichen  Wesen  in  der  Dreigestaltigen  Protennoia  /NHC  XIII,1/  und  ihre 
Beziehungen) 
Ursula Ulrike Kaiser  (Universität Hamburg)  ‐   Wiedergeburtsmetaphorik  im  koptischen NT  und  in 
koptisch‐gnostischen  Texten  (Metaforika  znovuzrození  v koptském  Novém  zákoně  a  v koptských 
gnostických textech) 
Katharina Stifel (Konrad‐Adenauer‐Stiftung) ‐ Die Taten des Petrus und der zwölf Apostel (NHC VI,1). 
Versuch  einer  theologiegeschichtlichen  Einordnung  (Skutky  Petra  a  dvanácti  apoštolů  /NHC  VI,1/. 
Pokus o teologicko‐dějinné zařazení) 
Pavel  Ryneš (CBS ETF UK) ‐ Utrpeni a smrt v Codexu Tchacos (Leiden und Tod im Kodex Tchacos)  
Uwe‐Karsten Plisch ‐  The right and the left penis ‐ Remarks on textual problems in 
the Apocryphon of John (Pravý a levý penis – poznámky k textovým problémům Tajné knihy Janovy) 
 
26.  ‐29.9.2012, mezinárodní konference „Hidden Europe: The Challenge  to Diaconia and Christian 
Social Practice; The 4th Bienial Conference  for Research  in Diaconia and Christian Social Practice“, 
hlavní organizátor konference ETF, garant akce doc. Jindřich Halama, Dr. 
Celkem 60 účastníků  z 15  zemí:  Finsko: 13  , Norsko 10,  Švédsko 5, Dánsko 1, Německo 7, USA 1, 
Lotyšsko 2,   Estonsko 2, Nizozemí 3, Velká Británie 3, Maďarsko 1, Ghana 1, Jihoafrická republika 1, 
Belgie 1, ČR 9,  
Výstupy:  konference  se  soustředila  na  problematiku  migrace  a  práce  s imigranty  v evropských 
zemích, publikace vybraných přednesených příspěvků v odborném tisku (především ve Skandinávii), 
část příspěvků seznamovala s probíhajícími či plánovanými projekty a zvala ke spolupráci ‐ konkrétní 
výstup  v tomto případě  zůstává otevřen,  založení  evropské  „Academic  Society  for  the Research  in 
Diaconia“,  jejíž ustavující  zasedání bylo  součástí programu  konference.  Společnost  se ustavila  jako 
platforma  (s  individuálním  i  institučním  členstvím),  která  nadále  převezme  odpovědnost  za 
koordinační  a  informační  činnost  v oboru  na  evropské  úrovni,  za  vydávání  odborného  časopisu 
(Diaconia.  Journal  for  the Study of Christian Social Practice  ‐ vychází dvakrát  ročně, Vandenhoek & 
Ruprecht) i za pokračující pořádání bianuálních odborných oborových konferencí. 
Zaznělo celkem 36 příspěvků v plénu nebo v rámci v 2 – 3 tematických sekcí, přednesené příspěvky 
jsou zveřejněny na webových ETF UK http://web.etf.cuni.cz/ETF‐38.html 
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6.5. Jiné akce se zahraniční účastí organizované na ETF 
 
6.  ‐ 11.1.2012, studijní pobyt 2 učitelů: prof. George Stroup a Dr. Donna Stroup a šest studentů z 
Columbia Theological Seminary, Atlanta, USA,   na ETF v rámci mezifakultní spolupráce, garantem  je 
zahraniční  oddělení  ETF,Výstupy:  pokračování  spolupráce  zejména  formou  studentské  mobility 
(studentka z CTS na ETF v zimním semestru 2012/13), příprava programu studijního pobytu skupiny 
studentů a učitelů z CTS v r. 2013 

11.6.2012, Jan Roskovec, Th.D., přijetí  a rozhovor na ETF se zástupci Evangelické církve ve Středním 
Německu: paní biskupka Ilse Junkermann, Christian Beuchel, Jens Latke  

25.6.2012,  Jan  Roskovec,  Th.D.  a  ThDr.  Ladislav  Beneš,  přijetí    a  rozhovor  na  ETF  se  zástupci 
Evangelické církve ve Falci: církevní prezident Christian Schad, Manfred Sutter, Karin Kessel  

5.10.2012,  Jan  Roskovec,  Th.D.,  přijetí    a  rozhovor  na  ETF  se  zástupci  Reformované  i  Lutherské 
francouzské církve: Laurent Schlumberger, Lucile Mesnil, Frédéric Havel, Didier Crouzet 

17.‐18.10.2012, Jan Roskovec, Th.D., přijetí  a rozhovor na ETF s Jerry van Marterem, koordinátorem 
Presbyterian News Service a koordinátorem PC USA pro Evropu Bukhardem  Petzoldem  

19. ‐21.10.2012, XII. setkání Spolku přátel ETF, mezinárodní sympozium na téma: „Religion, Trauma 
or Therapy“, přednesené příspěvky: prof. Leif Gunnar Engedal, MF Norwegian School of Theology, 
Oslo, Norsko: “Psychology of Religion”, prof. Tomáš Halík, UK FF: „Faith and Fear“; PhDr. Bohumila 
Baštecká, Ph.D., UK ETF : „Response to L.G. Engedal“, Dr. Cornelia von Ruthendorf‐Przewoski, Dipl 
Theol. Michael Hoffmann, zahraniční studenti celkem 7 (Německo 3, Nizozemí 2, Slovensko 2)  

 

 

6.6. Studentská mobilita 

 
Mobilita  studentů bakalářského, magisterského  i doktorského  studia ETF v rámci  jiných programů, 
Fond mobility UK,  IRP  2012,  free movers,  CEEPUS,  fakultní, meziuniverzitní, mezivládní  a  kulturní 
dohody, studijní pobyty na dobu 2 týdny  – 1 semestr:  
 
 

Zahraniční studenti na ETF         Studenti ETF v zahraničí   

       

Austrálie  1  Belgie  1 

Dánsko  1  Izrael              2 

Německo                  4  Německo    6 

Slovensko  2  Itálie  1 

USA                 1  Švýcarsko  1 

    Velká Británie  1 

CELKEM:  9  CELKEM:  12 

 
 

Mobilita studentů  v rámci programu LLP‐ERASMUS, studijní pobyty na dobu 1‐2 semestrů:  

Zahraniční studenti na ETF         Studenti ETF v zahraničí   

Finsko    3  Finsko  3 

Německo                    8  Německo                      3 
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Řecko                           1  Belgie                           1 

Velká Británie                  3  Velká Británie              5 

Irsko    1  Norsko  1 

Slovensko     2  Rakousko  1 

CELKEM:  18  CELKEM:  14 

 
 
 

Zahraniční studenti 
přijatí  v r. 2012     

  Studenti ETF v zahraničí  
v r. 2012     

 

CELKEM:  27  CELKEM:  26 

 
 
 
Mobilita učitelů v rámci programu LLP‐ERASMUS na dobu 1‐2 týdnů: 
   

Učitelé  ze zahraničí na ETF        Učitelé ETF v zahraničí   

Norsko  1  Slovensko  1 

  Nizozemí  1 

CELKEM:  1  CELKEM:  2 

 

Přehled aktualizovaných smluv ETF se zahraničními partnery v rámci programu LLP‐Erasmus (Lifelong 
Learning Programme ‐ Erasmus) pro akademické roky 2012/2013 – 2013/2014: 
 
1/ Vrije Universiteit Amsterdam  
2/ Univerzita Martina Béla Banská Bystrica 
3/ Humboldt Universität Berlin  
4/ Universität Bern  
5/ Newman University College, Birmingham 
6/ Universität Bonn 
7/ Univerzita Komenského Bratislava  
8/ Evangelical Lutheran Theological University Budapest 
9/ University of Cambridge, The Woolf Institute (platí pouze pro AR 2012/2013, pak již nebude) 
10/ Reformed Theological University Debrecen 
11/ Universität Dortmund 
12/ Friedrich‐Alexander‐Universität Erlangen‐Nürnberg  
13/ Evangelische Fachhochschule Freiburg 
14/ University of Glasgow  
15/ Ruprecht‐Karls Universität Heidelberg 
16/ Ruprecht‐Karls Universität Heidelberg (Diaconia) 
17/ University of Helsinki 
18/ Diaconia University of Applied Sciences (Diak)Helsinki  
19/ Heythrop College, University of London 
20/ Universität Jena 
21/ Christian‐Albrechts Universität zu Kiel  
22/ University of Leeds  
23/ Universität Leipzig  
24/ Katholieke Universiteit Leuven  
25/  Evangelische Fachhochschule Reutlingen‐Ludwigsburg  
26/ Johannes Gutenberg Universität Mainz  
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27/ Hochschule Merseburg 
28/ Universität München 
29/ Westfälische Wilhelms‐Universität Münster 
30/ Radboud Universiteit Nijmegen  
31/ Georg‐Simon‐Ohm Hochschule Nürnberg 
32/ MF Norwegian Lutheran School of Theology Oslo  
33/ Institut Protestant de Théologie, Paris 
34/ University of Portsmouth  
35/ Protestantse theologische Universiteit (Groningen, Amsterdam) 
36/ Universität Rostock  
37/ St. Mary's University College, Twickenham, London 
38/ School of Theology, Sárospatak 
39/ Université Strasbourg  
40/ University of Tartu 
41/ Aristotele University of Thessaloniki 
42/ Eberhard‐Karls‐ Universität Tübingen  
43/ Universität Wien  
44/ Kirchliche Hochschule Wuppertal  
40/ Universität Zürich (platí pouze pro AR 2012/2013, pak již nebude) 
 

 
6.7. Jiná studentská mobilita:  
 

Studenti UK ETF účastnící se akcí pořádaných v zahraničí: 

Mgr,. Eliška Havelková, studentka PDS na ETF 
25.–29.4.2012,  aktivní  účast  na mezinárodní  konferenci  Pivotal  Turns:  Transforming  Traditions  in 
Times of Transitions, Reformovaná univerzita v Debrecenu, Maďarsko, příspěvek: „From Clean Hands 
to Pure Heart“ 
 
Mgr. Petr Jandejsek,  student PDS na ETF 
10.‐12. 2. 2012, aktivní účast na Teologickej konferencii mladých vedeckých pracovníkov  s nazvom 
„Jednota  v mnohosti“,  ‐  CMBF UK  Bratislava,  Slovensko,  příspěvek  na  téma  „Vztah  univerzality  a 
partikularity  v  christologii  Jona  Sobrina“  Výstupy:  příspěvek  publikován  ve  sborníku  Biela,  Schön, 
Badura  (eds.),  Jednota  v  mnohosti.  Zborník  z  Teologickej  konferencie  mladých  vedeckých 
pracovníkov. Univerzita Komenského v Bratislave: Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012, s. 335‐348. 
25.–29.4.2012,  aktivní  účast  na mezinárodní  konferenci  Pivotal  Turns:  Transforming  Traditions  in 
Times  of  Transitions,  Reformovaná  univerzita  v Debrecenu,  Maďarsko,  přednáška  na  téma 
„Encountering  the  tradition  of  liberation  theology.  The  case  of  Jon  Sobrino”,  Výstupy:  příspěvek 
nabídnut do sborníku 
23.‐28.  8.  2012,  aktivní  účast  na  konferenci  Sociatas Oecumenica  s  názvem  „Dialogue  inside‐out: 
Ecumenism  encounters  the  religions”,  Belfast,  Severní  Irsko,  přednáška:  „Beyond  the  Unifying 
Language  of  Salvation  that Divides:  Jacques Dupuis  on  the  Encountering  of  the  Religious Other“, 
Výstupy: příspěvek nabídnut do sborníku Societas Oecumenica, Dublin School of Ecumenics 

 
Mgr. David Rafael Moulis, student PDS na ETF 
14.‐15.5.2012,  návštěva  na  EBF  UK  Bratislava,  referoval  svým  kolegům  o  vlastním  probíhajícím 
disertačním programu. Výstupy: navázání a rozvoj  spolupráce v rámci doktorského programu  
 
Studenti ETF účastnící se akcí s mezinárodní účastí pořádaných v ČR: 
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Mgr. Petr Jandejsek,  student PDS na ETF 
3.‐5.  2.  2012,  ETF,  IBTS,  VOŠ  Jabok,  účast  mezinárodní  vědecké  doktorské  a  post‐doktorské 
konference  na  téma  „Presence  and  Absence  of  the Orthodox  Theological  Reflection  of Modern 
Ideologies and its Ecumenical Impact“ 
15. 5. 2012, VOŠ  Jabok, účast na mezinárodní konferenci na  téma „Lidská práva  lidí s postižením, 
nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistického programu ´Euthanasie´“ 
20.  –  21.  9.2012,  účast  na  mezinárodní  konferenci  „Současné  otázky  misie  a  evangelizace“ 
organizovaná Českou společností pro katolickou teologii a KTF UK. Praha, KTF UK. 
26.‐29.9. 2012, aktivní účast na mezinárodní konferenci “Hidden Europe: The Challenge to Diaconia 
and Christian  Social Practice.  The 4th Bienial Conference  for Research  in Diaconia  and Christian 
Social Practice”, kolektivní příspěvek:”Community: Diaconia Lived, Provided And Taught“ 

 

 

6.8. Jiné formy zahraniční spolupráce  

Nevena Dimitrova, PhD., Bulharská Akademie věd, Institut balkánských studií, Sofie, Bulharsko, byla 
přijata na ETF na pozici výzkumného pracovníka na období 1.9.2012 – 31.9.2014, pobyt je realizován 
v rámci Podpory pobytů  zahraničních  výzkumníků    tzv.  „post‐doc“ na Univerzitě Karlově  v  Praze  z 
Fondu post‐doc pobytů,  její výzkumný a učitelský pobyt probíhá na Ekumenickém  institutu ETF ve 
spolupráci s doc. Ivanou Noble, PhD. 

 

 

7. Sympozia a významnější akce  

10.  –  19.2.2012  –  Mezinárodní  seminář  diakonika  na  téma  „Hidden  Europe.  Beyond  the  Social 
Services“. 

20.3.2012  –  konvokační  přednáška  doc. Melmukové  na  téma  „Ohlédnutí  za  čtyřmi  evangelickými 
historiky (Hrejsa, Bartoš, Říčan, Molnár)“ a udělení čestné medaile JAK. 

11. – 14.4.2012 – XX. Colloquium biblicum – „HESEKIEL – Person – Schrift – Rezeption“. 

29.5.2012  –  konvokační  přednáška  prof.  J.  S.  Trojana  u  příležitosti  životního  jubilea  „Moc  jako 
problém – okénko do sociální teologie“. 

31.5. a 1.6.2012 – mezinárodní koptologické sympozium – „Coptica – Gnostica – Mandaica“. 

20. – 21.10.2012 – výroční konference Spolku přátel ETF na téma „Religion: Trauma or Therapy“. 

16.11.2012 – mezioborová konference „Unášeni větrem, zmítáni bouří: Na jedné lodi“. 

26.11.2012 – podzimní konference Univerzitního centra pro studium antické a středověké  

            myšlenkové tradice. 

 

 

8. Hospodaření a správa fakulty 

Rok  2012  byl  pro  Evangelickou  teologickou  fakultu  rokem  z ekonomického  hlediska  úspěšným.  V 
hospodaření pokračovala  fakulta  v nastoupeném úsporném  režimu, ale  rozhodujícím  faktorem pro 
zlepšení  hospodářské  situace  byla  tentokrát  vědecká  a  výzkumná  činnost. Od  počátku  roku  2012 
zahájilo svou činnost Centrum excelence, projekt podporovaný GA ČR (viz oddíl 4.3). V důsledku bylo 
možno nově zorganizovat vědeckou práci kolem CBS, zapojit do projektu mladé vědecké pracovníky a 
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ani  druhotný  dopad,  příspěvek  na  krytí  režijních  nákladů,  není  zanedbatelný.  V souhrnu  všech 
probíhajících  vědeckých  projektů  přinesla  vědecká  a  výzkumná  činnost  fakulty  v roce  2012 
významnou část příjmů fakulty. Výsledkem bylo opět hospodaření s kladným výsledkem, přičemž bylo 
současně možno snižovat zbývající dluhy z minulých let. 

Intenzivně  se  vedla  jednání o možných  změnách  v užívání budovy  či  jejím  vlastnictví  s většinovým 
vlastníkem,  ČCE  a  s RUK.  Konkrétním  krátkodobým  výsledkem  bylo  snížení  nájmu  v roce  2012  o 
zhruba  25%,  za  což  jsme  ČCE  vděčni.  Jednání  dospěla  k návrhům  na  řešení  situace,  které  budou 
projednány a rozhodnuty v průběhu roku 2013. 

Definitivně bylo rozhodnuto o zrušení ubytovny v budově fakulty, a to, s ohledem na studující, k datu 
30.6. 2013. Ostatní hospodářské činnosti probíhaly beze změn, celkově stísněná hospodářská situace  
ve  společnosti  se  odrazila  v mírně  nižším  zájmu  o  pronájmy  prostor  pro  výukovou  činnost  jiných 
subjektů (jazykové agentury), na hospodaření fakulty to však nemělo větší vliv. 

Podrobnější údaje o hospodaření  lze  zjistit  ze Zprávy o hospodaření UK ETF  v roce 2012,  která  je, 
stejně jako Zpráva o CBS, přílohou této zprávy. 

 

9. Rozvojová činnost 

Rok 2012 byl rokem koncepčních porad a příprav, které nastoupily po stabilizaci hospodářské situace 
fakulty.  Naléhavě  se  připomínala  potřeba  dalšího,  především  odborného  rozvoje  sociálně 
zaměřeného  studia.  K naplnění  tohoto  cíle  bylo  rozhodnuto  zřídit  na  fakultě  novou  katedru,  po 
souhlasu  VR  fakulty  bylo  uskutečněno  výběrové  řízení  na místa  nových  odborných  pracovníků  a 
navrženo ustavení katedry v roce 2013. 

S tím úzce  souvisí příprava nové organizace výuky bakalářského  studijního programu  „Pastorační a 
sociální  práce“  a  příprava  investiční  akce  k zajištění  potřebných  výukových  prostor  a  pracoven 
rekonstrukcí budovy v Černé ulici. Přijatá koncepce se má uskutečnit postupně v dalších letech. 

Rozvoj  mezinárodní  spolupráce  ve  vzdělávání  se  v roce  2012  soustředil  na  akreditaci  nového 
studijního oboru, bakalářského studia ve formě joint‐degree programu společně s finským partnerem 
(Diak Helsinki). 

Na  základě  dobrých  zkušeností  s uskutečňováním  navazujícího magisterského  studijního  programu 
„Křestanská  humanitární  a  pastorační  práce“  a  zvýšené  poptávky  po  možnostech  studia  při 
zaměstnání byla připravena žádost o rozšíření akreditace oboru o kombinovanou  formu studia – ta 
prošla úspěšně akreditací. 

Rozvoj knihovny a  jejích knižních fondů narazil na hranice možností současného umístění knihovny, 
bylo rozhodnuto odlehčit otevřenému fondu knihovny pomocí depozitáře, o jehož možném umístění 
fakulta zahájila jednání s RUK. 

V jednotlivých oblastech vědecké a pedagogické práce  fakulty, a zvláště v mezinárodní spolupráci a 
výměně  studentů,  mohla  fakulta  i  v roce  2012  využít  s velkým  prospěchem  prostředky 
z Institucionálního rozvojového plánu. 

 
 

10.  Kontrolní činnost  

Kontroly předběžné i průběžné a inventarizace probíhaly podle platných předpisů.  
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