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Slovo děkana
Rok 2020 byl nesnadný, plný výzev a nových zkušeností.
Také naši Katolickou teologickou fakultu značně omezila
pandemie covid-19. V březnu jsme postupně přecházeli ve
všech činnostech do online prostředí. Nejprve jsme omezili Univerzitu třetího věku a kurzy Celoživotního vzdělávání.
Následně jsme do této formy museli přejít i se všemi našimi studenty, pedagogy a často i technicko-hospodářskými
pracovníky. Někteří z nás onemocněli, ale s Boží pomocí se
zase uzdravili. Všichni těžce neseme odloučení, které nám
epidemie vnucuje.
Přes veškerou tíži, která na nás dolehla, jsem v hloubi
duše vděčný za vše dobré, co tento rok přinesl – za Boží přízeň, za vzájemnou pomoc, ohleduplnost a pochopení, a také
za kreativitu a trpělivost, kterou zaměstnanci i studenti projevili. Akademická obec prokázala vyspělost a soudržnost,
z nichž se upřímně raduji. Týchž postojů máme totiž zapotřebí rovněž v dalším roce, do kterého jsme opět vstoupili
s online výukou.

Loňský rok přinesl také ohlédnutí do minulosti i výhled do
budoucnosti. Během září a října jsme si připomínali, že je
naše fakulta již třicet let opět pevně přimknuta k Univerzitě
Karlově, do níž byla roku 1990 reinkorporována po odloučení, které jí na čtyřicet let vnutila komunistická diktatura.
Kupředu pak směřovaly tiché kroky, jimiž jsme připravovali
strategický záměr pro roky 2021–2025, fakultní podíl na institucionálním plánu univerzity, plán obnovy IT atp. Byla také
započata habilitační řízení ThLic. Mgr. Denisy Červenkové,
Th.D. a PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D. Za práci pro univerzitu
a naši fakultu byl oceněn prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.,
t. č. prorektor Univerzity Karlovy.
Rozvíjející se akademická obec, která reaguje na výzvy
i potřeby současného světa, je cílem, k němuž den za dnem
směřujeme, ale – jak s pokornou důvěrou v Boha doufáme –
snad také naším splněným úkolem pro rok 2020.
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
děkan
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STUDIUM
Studenti
Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy bylo
k 31. 10. 2020 zapsáno celkem 554 osob, z toho 476 ve studiu pregraduálním a 78 v postgraduálním, a to v osmi studijních programech: Teologie, Obecná teorie a dějiny umění
a kultury, Historické vědy a Aplikovaná etika.
V rámci programu Teologie byly vyučovány obory Katolická teologie (prezenční magisterské studium), Teologické
nauky (kombinované bakalářské a navazující magisterské
studium) a doktorský obor Katolická teologie (prezenční
i kombinované studium).
Program Historické vědy zaštiťuje obor Dějiny evropské
kultury (prezenční bakalářské a navazující magisterské stu-

dium). Dále je v rámci tohoto programu zajišťován doktorský obor Církevní a obecné dějiny (prezenční i kombinované
studium).
V rámci programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury je vyučován obor Dějiny křesťanského umění (prezenční
bakalářské a navazující magisterské studium). Program taktéž zaštiťuje výuku doktorského studia Dějiny křesťanského
umění (prezenční i kombinované studium).
Program zaštiťuje obor Aplikovaná etika vyučovaný pouze kombinovanou formou (navazující magisterské studium).
V roce 2020 absolvovalo 79 studentů.

Počty studentů dle typu studia

Bc.

Mgr.

NMgr.

Ph.D.

Celkem

111

Teologické nauky

kombinované

Dějiny křesťanského umění

prezenční

96

Dějiny evropské kultury

prezenční

48

Katolická teologie

prezenční

42

Teologické nauky

kombinované

52

Dějiny křesťanského umění

prezenční

36

Dějiny evropské kultury

prezenční

27

Aplikovaná etika

kombinované

64

Katolická teologie

prezenční

18

Katolická teologie

kombinované

Dějiny křesťanského umění

prezenční

18

Dějiny křesťanského umění

kombinované

13

Církevní a obecné dějiny

prezenční

19

Církevní a obecné dějiny

kombinované

8

2
554
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Počty studentů dle oboru
Aplikovaná etika

NMgr.

kombinované

64

Církevní a obecné dějiny

Ph.D.

prezenční

19

Církevní a obecné dějiny

Ph.D.

kombinované

Dějiny evropské kultury

Bc.

prezenční

48

Dějiny evropské kultury

NMgr.

prezenční

27

Dějiny křesťanského umění

Bc.

prezenční

96

Dějiny křesťanského umění

NMgr.

prezenční

36

Dějiny křesťanského umění

Ph.D.

prezenční

18

Dějiny křesťanského umění

Ph.D.

kombinované

13

Katolická teologie

Mgr.

prezenční

42

Katolická teologie

Ph.D.

prezenční

18

Katolická teologie

Ph.D.

kombinované

8

Teologické nauky

Bc.

kombinované

111

Teologické nauky

NMgr.

kombinované

52

Celkem

554

Obory pregraduálního studia
Aplikovaná etika
54 studentů – 13 %

Teologické nauky
163 studentů – 34 %

Katolická teologie
42 studentů – 9 %
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Obory postgraduálního studia

Dějiny evropské kultury
75 studentů – 16 %

Katolická teologie
23 studentů – 33 %

Církevní a obecné dějiny
21 studentů – 27 %

Dějiny křesťanského umění
132 studentů – 28 %
Dějiny křesťanského umění
31 studentů – 40 %

8

Pregraduální studium dle formy

Postgraduální studium dle formy

prezenční
249 studentů – 52 %

kombinované
227 studentů – 48 %

kombinované
23 studentů – 29 %

prezenční
55 studentů – 71 %

Počty absolventů dle typu studia
Bc.

Mgr.

NMgr.

Ph.D.

Celkem

Teologické nauky

kombinované

12

Dějiny křesťanského umění

prezenční

15

Dějiny evropské kultury

prezenční

8

Katolická teologie

prezenční

1

Teologické nauky

kombinované

8

Dějiny křesťanského umění

prezenční

17

Dějiny evropské kultury

prezenční

5

Aplikovaná etika

kombinované

8

Katolická teologie

prezenční

0

Katolická teologie

kombinované

1

Dějiny křesťanského umění

prezenční

0

Dějiny křesťanského umění

kombinované

3

Církevní a obecné dějiny

prezenční

1

Církevní a obecné dějiny

kombinované

0
79
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Přijímací řízení
V roce 2020 proběhla dvě kola přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021. Možnost studia na KTF UK byla zveřejňována standardními komunikačními kanály fakulty (viz

kapitola Vnější vztahy). Fakulta nezaznamenala výraznější
pokles podaných přihlášek v porovnání s rokem 2019.

Přehled počtu uchazečů o studium
Typ

Bc.

Mgr.

NMgr.

Ph.D.

Celkem

Název oboru

Forma studia

Přijati

Nepřijati

Neukončené
přijímací řízení

Teologické nauky

kombinované

60

22

0

82

Dějiny křesťanského umění

prezenční

37

24

0

61

Dějiny evropské kultury

prezenční

32

20

0

52

Katolická teologie

prezenční

11

3

0

14

Teologické nauky

kombinované

16

8

0

24

Dějiny křesťanského umění

prezenční

13

11

0

24

Dějiny evropské kultury

prezenční

9

5

0

14

Aplikovaná etika

kombinované

39

11

0

50

Katolická teologie

prezenční

4

0

0

4

Katolická teologie

kombinované

0

0

0

0

Dějiny křesťanského umění

prezenční

4

4

0

8

Dějiny křesťanského umění

kombinované

1

0

0

1

Církevní a obecné dějiny

prezenční

4

0

1

4

Církevní a obecné dějiny

kombinované

0

0

0

0

230

108

1

338

Celkem
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Obhájené disertační práce
Dějiny křesťanského umění
• Zakoušení uměleckého díla jako vědecký a metodologický problém: nové výzvy „vědy o subjektivitě“
založené na neurovědách a fenomenologii
• Grafika českého informelu
• Katedrála sv. Víta v Praze: Liturgie, symbolika a architektonická imitace ve středověkých Čechách

Teologie
• Žalmové parafráze Jiřího Strejce
Církevní a obecné dějiny
• Teologické perspektivy v kosmologii
George Lemaîtra
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Další vzdělávání
•

Zimní škola liturgiky, 14. 3. 2020
Garant kurzu: PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.
Z důvodu epidemiologické situace proběhla online.

•

Liturgika na dobrou noc
V letním semestru proběhlo osm setkání
„bytového semináře“ vysílaných přes
Youtube kanál liturgika.cz
Garant kurzu: PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.

Kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku
Cílem celoživotního vzdělávání je nabídnout veřejnosti přístupnou formou to, čemu se vyučující a studenti na fakultě
věnují v rámci jednotlivých oborů. Mezi akademickým bádáním a různými sociálními skupinami se tak vytváří důležitý prostor komunikace, setkání a vzájemného obohacení.
V roce 2020 jsme byli epidemickou situací přinuceni
všechny kurzy převést do distanční formy. Někteří vyučující
zasílali účastníkům předpřipravené videopřednášky, v jiných
případech jsme zvolili přímou formu online výuky prostřednictvím aplikace MS Teams. Téměř pětinu přihlášených
jsme kvůli tomuto opatření ztratili, ale mnozí jiní tuto možnost v době izolace naopak ocenili.
Nabízeli jsme kurzy zájmové, z nichž většina byla
i v rámci Univerzity třetího věku cenově zvýhodněná. Některé probíhaly celoročně (např. V co věří křesťané? I, Dějiny
umění I, Sv. Ludmila), jiné po dobu jednoho semestru (např.

•

Letní škola liturgiky
18. – 23. srpna klášter v Želivě
Garant kurzu: PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.

Velcí mistři italské malby I, Mistři staré nizozemské malby,
Kdo je člověk podle starozákonních textů). Druhou skupinu
tvořily kurzy specializované, zaměřené na další vzdělávání katechetů, pastoračních asistentů a jiných specifických skupin. Pokračoval druhý ročník Katechetického kurzu
a začal Program pro výuku náboženství Já jsem Dobrý pastýř
a Didaktické modely katecheze. Opakovaně jsme uskutečnili kurz Prevence sexuálního zneužívání. Připravovaný kurz
Management (nejen) církve a církevních organizací byl kvůli
pandemii odložen.
Fakulta pokračuje ve spolupráci s Vazební věznicí Praha
Ruzyně na tříletém kurzu Základy teologických nauk. V současnosti se ho účastní 26 mužů ve výkonu trestu. Kontaktní
výuka však byla kvůli protiepidemickým restrikcím znemožněna a vzhledem k problematičnosti distanční výuky ve VV
jsme nuceni čekat na další vývoj.
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Kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku – akademický rok 2020/2021 (zimní semestr)

počet účastníků
CŽV

U3V

V co věří křesťané? I

27

47

Dějiny umění I

38

42

Sv. Ludmila

13

8

Pootevřený prostor

10

7

2

5

16

48

5

10

Katechetický kurz (2. roč.)

22

–

Program pro výuku náboženství Já jsem Dobrý pastýř

13

–

4

–

Základy teologických nauk (Vazební věznice Praha Ruzyně)

26

–

Studenti CŽV zapsaní do kurzů denní výuky (zimní semestr)

26

–

Kdo je člověk podle starozákonních textů?
Velcí mistři italské malby I
Mistři staré nizozemské malby

Didaktické modely katecheze

Kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku – akademický rok 2019/2020 (letní semestr)

počet účastníků
CŽV

U3V

9

–

Katechetický kurz (1. roč.)

26

–

Katecheze Dobrého pastýře II

29

–

Úvod do křesťanského umění

15

45

Základy teologických nauk (Vazební věznice Praha Ruzyně)

22

–

Velcí mistři českého baroka

7

64

Základy katolické teologie III

9

86

44

–

Prevence sexuálního zneužívání dětí

Studenti CŽV zapsaní do kurzů denní výuky (letní semestr)
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Studentský život
Ocenění
Vědecká i studijní aktivita studentů je hodnocena různorodými typy cen, stipendií a ocenění. Dne 8. 6. 2020 obdržel
Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů Mgr. Petr Vizina za mimořádné studijní výsledky.
Vzhledem k epidemiologické situaci bylo zrušeno slavnostní
zahájení akademického roku a s ním spojená oslava výročí
třiceti let od reinkorporace KTF do svazku Univerzity Karlovy.
Děkanská Cena Miloslava kardinála Vlka nejlepšímu absol-

ventovi magisterských studijních programů tak byla předána
za obor Dějiny evropské kultury Mgr. Ireně Věchtové během
fakultní poutní bohoslužby 3. 12. 2020. Studenti, kteří obdrží
tuto cenu, musí splnit všechny následující podmínky: absolvovat s vyznamenáním, dosáhnout nejlepšího prospěchového průměru ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních
povinností za všechny úseky studia, nebýt disciplinárně potrestáni a vykonat příkladný občanský čin nebo se příkladným způsobem zapojit do aktivit univerzity či fakulty.

Aktivity
Pořádání společenských akcí na fakultě bylo velice ovlivněno epidemiologickou situací. V běžném provozu bylo možné
organizovat akce pouze v lednu a únoru, kdy se například
18. 2. 2021 uskutečnila výstava Vize nové budovy KTF UK.
Na dlouhou dobu to však bylo společenské setkání poslední.
I přes komplikace se podařilo také tento rok studentskému spolku Copertino uspořádat již pátý ročník KTFestu,
dále setkání Na pivo s prvním ročníkem v komorní verzi a velice povedenou Online Mikulášskou. Studenti také v online
prostředí publikují populární krátké rozhovory se současnými studenty, absolventy, zaměstnanci, vyučujícími a bývalými vyučujícími.
Studentský divadelní soubor se pod vedením doc. Sládka v tomto ročníku věnoval lidové hře o svatém Janu Nepomuckém z poloviny 18. století. Její nastudování, obohacené o tři nepomucenské písně pak mohl soubor představit

divákům během letního turné například v Litomyšli a Zaječově u Hořovic.
Dne 5. 8. 2020 byla otevřena studentská výstava v Muzeu umění a designu v Benešově. Jednalo se o již 10. ročník
Crashtestu pod vedením PhDr. Milana Pecha tentokrát na
téma Rožni! Crashtest umožňuje studentům KTF UK vyzkoušet si práci kurátora od prvotního nápadu až k realizaci
výstavy. Veřejnost mohla práci studentů ocenit, dokud nebyla muzea uzavřena kvůli hygienickým opatřením.
Na rok 2020 připadlo 30. výročí reinkorporace KTF zpět
do svazku Univerzity Karlovy. Vzhledem k tomu, že plánované oslavy nebylo možné uskutečnit, fakulta vytvořila speciální web www.ktfuk30.cz, kde si návštěvníci mohli připomenout něco z historie fakulty a prohlédnout unikátní archivní
fotografie. U příležitosti tohoto důležitého výročí vyšla také
brožura #KTF UK30.

Seznamovací kurz
Seznamovací kurz plánovaný na 21. 9. – 22. 9. 2020 v Litoměřicích se podařilo uskutečnit jako jednodenní setkání,

které umožnilo studentům prvních ročníků se navzájem seznámit a také poznat prostory fakulty a její chod.
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VĚDECKÁ ČINNOST
Vědecká činnost zaměstnanců
Vědecká činnost Katolické teologické fakulty je sledována
v oblasti vědeckých publikačních výstupů a získaných či
řešených vědeckých projektů.
Přehled zpracovaných a vykázaných výstupů záznamů
OBD do RIV za roky 2016–2020

počet výstupů RIV

2016

2017

2018

2019

2020

61

105

165

137

89
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Publikační činnost
Monografie
• Jaroslav Čechura, Krizový management barokní ekonomiky?, Karolinum, Praha, 2020
• Lukáš J. Fošum, Quelle grammaire de l’obligation
moral?, Collection Cerf Patrimoines, Paříž, 2020
• Mlada Mikulicová, Vladimír Mikulica, Velikonoční
hymny, Edice pro Oriente, Červený Kostelec, 2020
• Markéta Koronthályová, Kázání na žalm Qui habitat,
Bernard z Clairvaux, Krystal, Praha, 2020
• Vojtěch Novotný, Martyr Christi, Karolinum, Praha, 2020
• Aleš Opatrný, Výzvy stárnutí, Doron, Uhřice, 2020
• Radek Tichý, Petr Soukal, Křest, biřmování, eucharistie,
Krystal, Praha, 2020
Časopisy a další
V roce 2020 vyšla dvě čísla časopisu Acta Universitatis Carolinae Theologica, který je vydáván Katolickou teologickou
fakultou. Tématem prvního z nich bylo Sacramental Theology
Facing New Challenges. Tématem druhého pak Friendship in
Patristic Literature. Jedná se o cizojazyčné periodikum a na
jeho přípravě se podílejí domácí i zahraniční badatelé. Druhým odborným časopisem, na kterém fakulta participuje, je

•
•
•
•
•

Barbora Šmejdová, Rozumové argumenty a pohádkové
světy, Karolinum, Praha, 2020
Marek Šmíd, Vatikán a české země v letech
1914–1918, CDK, Praha, 2020
Marek Šmíd, Vatikán a sovětský komunismus
1917–1945, Triton, Praha, 2020
Lucie Šmídová, Korespondence Josefa Zvěřiny a Aleny
Falerské, Karolinum. Praha, 2020
David Vopřada, Tertulián. O modlitbě, Krystal, Praha,
2020

periodikum Studia Theologica. To je vydáváno společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého,
Teologickou fakultou Jihočeské univerzity a Teologickou fakultou Trnavské univerzity. V roce 2020 vyšla tři čísla.
KTF také vydává zpravodaj DOXA, kde informuje o své činnosti a dění na fakultě. V roce 2020 vyšla dvě čísla s tématy
Humor a Samota.
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Vědecké projekty
Řešené vědecké projekty

řešitel/spoluřešitel za KTF

Český a římský král Václav IV. Doba, duchovní proudy a umění
v předhusitských Čechách v evropském kontextu

prof. PhDr. Kuthan Jiří, DrSc., dr. h. c.

Křestní katecheze Ambrože Milánského

doc. David Vopřada, Dr.

GA ČR

Technika, funkce, styl a kontext italské kresby
vrcholné renesance a manýrismu

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

GA ČR

Sběratelství v Čechách od 16. do 17. století:
od kunstkomory k obrazové galerii

Alice Fornasiero, M.A., Ph.D.

Teologie jako způsob interpretace historie, tradic
a současné společnosti

prof. Martin Prudký, Dr.
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D

Pramenná, strukturující a motivační funkce biblického textu
v dějinách a současnosti

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

SVV

Reflexe křesťanské duchovní tradice v evropské vizuální
kultuře od jejích počátků po současnost

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

SVV

Teologická antropologie v ekumenické perspektivě

prof. Ivana Noble, Ph.D.
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

UNCE/HUM

Univerzitní centrum pro studium antické
a středověké myšlenkové tradice

prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
doc. David Vopřada, Dr.

UNCE/HUM

Autorita - Tradice - Originalita

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

program

NAKI

PRIMUS

PROGRES

SVV
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Řešené studentské vědecké projekty (GAUK)

Řešitel

Raně novověké urbáře v kultuře a každodenním životě soudobé společnosti

PhDr. Jaroslav Šulc

Vojtěch Lanna a Wilhelm von Bode

Mgr. Michaela Watrelot

Noetická modlitba v prostředí Řeckokatolické církve na příkladu svatého Josafáta Kunceviče
„Homo deformis“. Fascinace deformovanou podobou lidského těla v českých zemích
pod vlivem Habsburků mezi léty 1526–1620

ThDr. Ondřej Rác

Mgr. Elena Babič Sochatzi

Olomoucké kresby Paola Paganiho v kontextu jeho tvorby

Mgr. Veronika Lorencová

Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze

Mgr. Tomáš Bárta Pražák

Konference a přednášková činnost
Vzhledem k epidemiologickým opatřením byla většina plánovaných konferencí a veřejných přednášek odsunuta na
pozdější termíny. Uskutečněna byla pouze dvě symposia:
•

8.1. 2020 Zimní kolokvium doktorandů církevních
a obecných dějin

•

3.7. 2020 symposium Bible Západoslovanská –
jazyk a styl
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Habilitační řízení
Během roku 2020 probíhala na Katolické teologické fakultě
dvě habilitační řízení:
•

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D., (KTF UK)
v oboru Katolická teologie, název habilitační práce
Katolický pohled na náboženskou pluralitu, 4. 11. 2020
VR doporučila jmenování docentem.

•

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D., (KTF UK) v oboru Dějiny křesťanského umění, název habilitační práce Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské
doby, 4. 11. 2020 VR doporučila jmenování docentem.

Vědecká a další ocenění
V soutěži vysoce kvalitních monografií na UK se v roce
v roce 2020 umístila na 1.–3. místě kniha doc. Marka Šmída
Vatikán a italský fašismus 1922–1945 (Triton), 2018.

Dne 28. 5. 2020 byla za mimořádné zásluhy o rozvoj UK
udělena rektorem univerzity zlatá medaile prof. PhDr. Ing.
Janu Roytovi, Ph.D.
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ORGANIZACE FAKULTY
Vedení fakulty
Děkan
• prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Proděkani
•

Tomáš B. Mohelník, OP, Th.D.
– proděkan pro trvalou formaci

•

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
– proděkanka pro studium

•

ThLic. Petr Štica, Th.D.
– proděkan pro zahraniční vztahy

•

doc. David Vopřada, Dr.
– proděkan pro vědu

•

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.
– proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
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Další samosprávné akademické orgány
Akademický senát
Složení akademického senátu:
a) akademičtí pracovníci:
• doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
• ThLic. David Bouma, Th.D. – předseda
• ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
• MUDr. Jan Fošum
• PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
• PhDr. Magdalena Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
• PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
• doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

V Akademickém senátu Univerzity Karlovy zasedali za Katolickou teologickou fakultu akademičtí pracovníci PhDr.
Milan Pech, Ph.D., doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.,
a studentky Bc. Barbora Uchytilová a Mgr. Kateřina Pousková.

b) studenti:
• Matěj Jirsa – místopředseda
Akademického senátu KTF UK
• Bc. Vilém Kubáč (do září 2020)
• Bc. Ondřej Šindlář (povolán z řad náhradníků
v září 2020)
• Mgr. Karolína Štauberová
• Bc. Barbora Uchytilová

Dne 25.–26. 11. 2020 proběhly volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Za zástupce do AS UK z řad
akademických pracovníků byli zvoleni JUDr. Jakub Kříž,
Ph.D., a doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. Za zástupce do AS UK
z řad studentů byli zvoleni Mgr. Martin Boukal a Mgr. Karolína Štauberová.
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Vědecká rada
V roce 2020 pracovala vědecká rada ve složení:
• prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., (KTF UK)
– předseda
• doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., (KTF UK)
• doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
• doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D., (KTF UK)
• doc. Ivan Foletti, M.A., Ph.D., (FF MU)
• doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D., (CMTF UP)
• doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D., (CMTF UP)
• prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D., (KTF UK)
• doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., (TF JU)
• doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., (KTF UK)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D., (FF UK)
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., (KTF UK)
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., (KTF UK)
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D., (KTF UK)
Doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D., (TF JU)
od června 2020
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (PF UK)
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., (KTF UK)
Doc. David Vopřada, dr., (KTF UK) od června 2020
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D., (FF UPOL)
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., (KTF UK)

Za Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v roce
2020 zasedali ve Vědecké radě Univerzity Karlovy doc. PhDr.
Mireia Ryšková, Th.D., a prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Velký kancléř
Tajemník
Od 1. 1. 2020 do 4. 10. 2020 byla funkcí tajemnice pověřena Ing. Eva Procházková.
Od 5. 10. 2020 je tajemníkem Ing. Luděk Knorr.

V souladu s kanonickými předpisy a se Statutem Katolické
teologické fakulty Univerzity Karlovy byl v roce 2020 velkým
kancléřem Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský.
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Organizační řád
Katedry
V rámci Katolické teologické fakulty existovaly v roce 2020
tyto katedry:
•

Katedra biblických věd a starých jazyků
– vedoucí: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

•

Katedra církevních dějin a literární historie
– vedoucí: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

•

Katedra systematické teologie a filosofie
– vedoucí: doc. David Vopřada, Dr.

•

Ústav dějin křesťanského umění
– vedoucí: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

•

Katedra pastorálních oborů a právních věd
– vedoucí: PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.

Další organizační součásti:
• Děkanát, s odděleními: Kancelář děkana, Studijní oddělení, Vědecké oddělení, Zahraniční oddělení, Oddělení rozvoje a vnějších vztahů, Ekonomické oddělení,
Technické oddělení
• Knihovna

Účelová zařízení
Na Katolické teologické fakultě v roce 2020 působilo jako
účelové zařízení Katedry systematické teologie Centrum
teologie a umění.
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ZAHRANIČNÍ VZTAHY
Fakulta je začleněna do standardních meziuniverzitních
dohod uzavřených Univerzitou Karlovou. Vlastní fakultní
smlouvy, které jsou uzavřené v rámci programu Erasmus,
umožňují výjezdy či příjezdy v rámci následujících destinací:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bánská Bystrica, Univerzita Mateja Bela
Benátky, Università Ca‘ Foscari Venezia
Bologna, Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave
Budapešť, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE),
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Sapientia College of Theology)
Cáchy, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
Dortmund, Technische Universität Dortmund
Drážďany, Technische Universität Dresden,
Eichstätt-Ingolstadt, Katholische-Universität
Erfurt, Universität Erfurt
Frankfurt nad Mohanem, Philosophisch-Theologische
Hochschule Sankt Georgen
Krakov, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Linec, Katholische Privatuniversität Linz
Lisabon, Universidade Católica Portuguesa
Lovaň, Katholieke Universiteit (KU) Leuven
Lublaň, Univerza v Ljubljani
Maynooth, Pontifical University St Patrick’s College
Maynooth
Münster, Westfälische Wilhelms-Universität (WWU)
Münster

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Opole, Uniwersytet Opolski
Osijek, Sveučilište Josipa JurjaStrossmayera
u Osijeku
Paderborn, Universität Paderborn
Paříž, Institut Catholique de Paris
Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Perugia, Università degli Studi di Perugia
Poznaň, Uniwersytetim. Adama Mickiewicza (UAM)
w Poznaniu
Prešov, Prešovská univerzita v Prešove
Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku
Řezno, Universität Regensburg
Řím, Università degli Studi Roma Tre
Sassari, Università degli Studi di Sassari
Štrasburk, Université de Strasbourg
Tartu, Tartu Ülikool
Toruň, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toulouse, Institut Catholique de Toulouse
Trnava, Trnavská univerzita v Trnave
Varšava, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Vídeň, Universität Wien

Aktuálně má tedy fakulta pro pobyty studentů v rámci
programu Erasmus uzavřených 39 smluv s partnerskými
univerzitami ve 13 evropských státech.
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Studentská mobilita v rámci programu Erasmus
Příjezdy
• V zimním semestru 2019/2020 byly zahájeny čtyři
pobyty zasahující do kalendářního roku 2020. Přicestovali studentky a studenti z Drážďan: Technische Universität Dresden, Perugie: Università degli
Studi di Perugia, Poznaně: UAM w Poznaniu a Štrasburku: Université de Strasbourg. Dva z pobytů byly
dvousemestrální.
• V letním semestru akademického roku 2019/2020
přicestovali studenti a studentky z Bologně: Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna, Osijeku:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
a Prešova: Prešovská univerzita v Prešove.

Výjezdy
• Celkový počet pobytů realizovaných v akademickém
roce 2019/2020 zasahujících do kalendářního roku
2020 činil šest.
• V zimním semestru akademického roku 2019/2020
byly zahájeny dva dvousemestrální pobyty našich
studentů v Irsku: St Patrick’s College Maynooth a Rakousku: Universität Wien.
• V letním semestru pak byly zahájeny dvě stáže našich doktorandů na v Maďarsku: Eötvös Loránd University a dva studijní pobyty ve Francii: Institut Catholique Paris, Irsku: St Patrick’s College Maynooth.

Celkový počet pobytů v akademickém roce 2019/2020 byl
sedm. Z pobytů v letním semestru byly z důvodů epidemie
vyjma dvou všechny dokončeny v distanční formě.
• V zimním semestru akademického roku 2020/2021
se k pobytu přihlásilo šest studentů. Novinkou bylo
uspořádání orientačního dvoutýdne spolu s ETF
UK. Vzhledem k propuknutí druhé vlny epidemie ale
příchozí studenti své pobyty stornovali, předčasně
ukončili nebo přesunuli na další semestr. Pouze jeden student z Osijeku ve svém pobytu pokračoval ve
standardní prezenční formě.
• Celkový počet realizovaných pobytů zahraničních
studentů v kalendářním roce 2020 činil dvanáct.

•

•

•

Vyjma pařížského pobytu byly všechny dokončeny
distanční formou. Jeden pobyt pak byl z důvodů
epidemie po 2,5 měsících předčasně zcela ukončen.
V zimním semestru akademického roku 2020/2021
byly zahájeny dva pobyty v Irsku: St Patrick’s College
Maynooth a v Německu: Universität Heidelberg.
Pobyt v Heidelbergu se uskutečnil v rámci aliance
4EU+.
Celkový počet uskutečněných výjezdů našich studentů v kalendářním roce 2020 činil osm.

Zaměstnanecká mobilita v rámci programu Erasmus
• Veškeré naplánované pobyty příchozí i odchozí
v rámci zaměstnanecké mobility byly zrušeny.

Fond Mobility UK a Podpora internacionalizace
• V rámci fondu Mobility se podařilo zrealizovat pouze
jeden pobyt studentky doktorského studia na Vitebské státní univerzitě P. M. Mašerova. I ten bylo nutno

po dvou týdnech předčasně ukončit. Již schválené
pobyty ve Velké Británii a Řecku byly zrušeny, případně přesunuty na následující kalendářní rok.
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Další pobyty zahraniční pobyty
• V říjnu 2020 zahájila dvojice studentů postgraduálního studia (obor Církevní a obecné dějiny) semestrální
stáž na Filologické fakultě Lipské univerzity (obor
Sorabistika).

Teologické obory

Historické
a uměnovědné obory

•

Z programu OPVVV podpořen pobyt studentky
navazujícího magisterského studijního programu
Dějiny křesťanského umění na univerzitě Tor Vergata
v Římě.

Destinace

Erasmus+
Studentská mobilita 2019/20

Výjezd

Příjezd

2

3

4

Irsko (Maynooth 2×),
Rakousko (Vídeň),
Maďarsko (Budapešť 2×),
Francie (Paříž)

4

Francie (Štrasburg),
Chorvatsko (Osijek),
Itálie (Perugia, Boloňa),
Německo (Drážďany),
Polsko (Poznaň),
Slovensko (Prešov)

Studentská mobilita 2020/21
Výjezd

1

1

Irsko (Maynooth),
Německo (Heidelberg)

Příjezd

1

0

Chorvatsko (Osijek)

Učitelská mobilita 2020
Výjezd

0

0

–

Příjezd

0

0

–
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Teologické obory

Historické
a uměnovědné obory

Fond mobility UK
Výjezd – počet studentů

0

1

Bělorusko (Vitebsk)

Příjezd – počet pedagogů

0

0

–

Výjezdy – studenti

0

3

Itálie (Řím),
Německo (Lipsko)

Celkem výjezdů dle oborů

3

9

Celkem příjezdů dle oborů

4

7

Celkem výjezdů z KTF

12

Celkem příjezdů na KTF

11

Program OPPVV + vlastní
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Mezinárodní konference a zahraniční hosté na půdě KTF UK
• Každoroční doktorandská konference Tradice –
Autorita – Originalita, plánovaná na duben 2020
byla přesunuta na počátek kalendářního roku 2021
a uskutečnila se v online formě.
• Dne 19.2.2020 se uskutečnila přednáška prof. Dr. Egberta Ballhorna (Technische Universität Dortmund)
na téma „The Psalter as a House of Voices: on the
Possibility of a Christian Reading of the Psalms“.
• Dne 3. 7. 2020 se uskutečnila mezinárodní konference Bible západoslovanská: jazyk a styl.
Zahraničními přednášejícími byli:
dr Daniel Dzikiewicz (Instytut Teologiczny
Seminarium Św. Józefa Vilnius),
doc. Róbert Lapko, ThD. et Ph.D., (Slavistický ústav
Jána Stanislava SAV Bratislava, SK),
Juliana Kaulfürstowa, M.A., (Serbski institut,
Budyšin/Bautzen, DE),
prof. UAM dr. hab. Tomasz Lisowski (Zakład
Lingwistyki Antropologicznej, Instytut Filologii
Polskiej UAM Poznań).
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ROZVOJOVÁ ČINNOST FAKULTY
V roce 2020 byly čerpány finance z projektu Institucionální plán
KTF UK 2019–2020. Ten byl v osmi dílčích aktivitách zaměřen
na podporu informovanosti uchazečů o studium na naší fakultě, podporu výjezdu našich akademických pracovníků do
zahraničí a zároveň příjezdů zahraničních odborníků na naši
akademickou půdu za účelem veřejných přednášek a účastí
na konferencích. Díky projektu byla taktéž technicky zajištěna
databáze kontaktů Klubu absolventů a přátel KTF UK.
Projekt dále zajistil odborná školení pro několik zaměstnanců v rámci jejich pracovní agendy. Jednalo se například o katalogizační školení zaměstnanců knihovny, odborná školení
pro pracovníky studijního oddělení a vědeckého oddělení
či pracovnice sekretariátu. Projekt zároveň umožnil skupinovou výuku anglického jazyka nabízenou zaměstnancům
přímo na pracovišti.

Velká část projektu umožnila revitalizaci či zcela nové vybavení deseti kanceláří, především akademických pracovníků fakulty.
Fakulta stejně jako v předchozích letech čerpala také z operačních programů MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP
VVV). Prostřednictvím Univerzity Karlovy byla fakulta součástí těchto projektů:
•
•
•

OP VVV Zkvalitnění pregraduální výuky orientované
pro potřebu trhu práce
OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných vědeckých pracovníků Univerzity Karlovy
OP VVV Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě
Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV

33

PUBLIC RELATIONS A FAKULTNÍ SPOLEČENSTVÍ
Katolická teologická fakulta komunikuje se svým okolím na
několika úrovních a několika informačními kanály. Jedním
z nich je fakultní časopis DOXA. V roce 2020 vyšla jeho dvě
čísla, první s tématem Humor a druhé s tématem Samota.
Obě dvě čísla byla podpořena MČ Praha 6 v rámci programu
Podpora sublokálních periodik.
Propagace studia a propagace samotné instituce probíhá průběžně celý akademický rok. Je však soustředěna především
k oběma kolům přijímacího řízení a období podávání přihlášek.
Vzhledem ke zrušení mnoha studijních veletrhů se fakulta zúčastnila pouze Informačního týdne konaného
24.–29. 2. 2020. Nová propagační videa (Jak se u nás studuje a Jak to u nás vypadá) byla k vidění 28. 11. 2020 během
akce Na Karlovku online.
Přes značné omezení účasti na kulturních akcích se KTF UK
zúčastnila:
• 18. února – Výstavy: Nová budova KTF UK – jak
si studenti architektury představují vlastní budovu
Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
• 11. listopadu – Přednáška Ženy v umění 19. a 20. století PhDr. Milana Pecha, PhD., v rámci Juniorské
univerzity UK.
• Dne 27. listopadu – spolupráce na výstavě Nad sluce
krásnější – Plzeňská madona a krásný sloh v Západočeské galerii v Plzni.

Společné fakultní akce
• Dne 25. června – Te Deum v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Strahově s následující zahradní slavností.
• Dne 25. listopadu – KTF se připojila k iniciativě Červená středa, která podporuje pronásledované křesťany v různých částech světa.
• Dne 3. prosince – Poutní slavnost fakulty v kapli
arcibiskupského semináře a po ní navazující streamované setkání studentů a zaměstnanců s názvem
Mikulášská.
Nezapomínáme
• Dne 16. března zemřel Dr. Vratislav Slezák, dlouholetý pedagog na KTF.
• Dne 13. prosince zemřel doc. Jiří Skoblík, morální
teolog a dlouholetý pedagog na KTF.

Katolická teologická fakulta o svých akcích a fakultním životě komunikuje prostřednictvím klasických médií. Mezi její
vlastní informační kanály kromě webových stránek již tradičně patří oficiální profil na sociální síti Facebook a Instagram. Nově byl v tomto roce vytvořen účet na síti Twitter.
Během roku 2020 značně ožil fakultní kanál Youtube, kde
KTF nabízí např. cyklus popularizačních přednášek S knihovnou za zády. Vznikl také H·U·T·NÝ podcast, který nabízí posluchačům krátké přednášky z historie, umění a teologie.
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KNIHOVNA
Důležitou součástí Katolické teologické fakulty UK je její
knihovna. Ta spolu s dalšími fakultními knihovnami UK vytváří společný katalog a sdílí záznamy svých čtenářů v kni-

hovním systému Aleph 500. Katalogizace a evidence výpůjček probíhá pouze elektronicky.

Služby a vybavení
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 a kroužkové vazby. K zajišťování těchto služeb slouží výpůjční hala.
Ta je vybavena dvěma počítači, jednou síťovou kopírkou/
tiskárnou a A3 skenerem. Dalších dvanáct počítačů je pak
umístěno ve dvou studovnách, které nabízejí 39 studijních
míst. Obě studovny umožňují díky elektrifikovaným stolům
také snadné připojení pro notebook. Otevírací doba knihovny,
jež činí standardně 38 hodin v pracovním týdnu a dalších
8 hodin o sobotách, v době výuky kombinovaného studia,

byla letos ovlivněna vládními opatřeními, která omezovala
možnost otevření knihovny. Po značnou část roku, tak byly
knihovní služby omezeny pouze na výdej předem objednaných knih a mailovou či telefonickou konzultaci.
Během roku 2020 bylo realizováno 8 324 výpůjček, z toho
bylo 4 560 nových a 3 764 prodloužení. Uskutečnilo se
67 meziknihovních výpůjček, z toho bylo osm požadavků od
uživatelů naší knihovny a 59 požadavků z jiných knihoven.
Přibližně jedna třetina požadavků (21) přišla z knihoven na
území Prahy. Mezinárodních meziknihovních výpůjček bylo
24. Třikrát jsme také poskytli služby reprografické. V roce
2020 si vypůjčilo knihy 612 čtenářů.

Knihovní dokumenty
K 31. 12. 2020 měla knihovna 226 944 knihovních dokumentů. Celkem 19 726 z nich se nachází ve studovně, ostatní jsou umístěny v depozitářích
umístění

audio

kniha

závěrečné práce

vázaný ročník/ročenka

číslo seriálu

jiný druh dokumentu

Studovna

0

19 607

0

114

0

5

Depozitář

140

115 170

1 733

47 471

42 143

561

Celkem

140

134 777

1 733

47 585

42 143

566
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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 2020 byly zakoupeny knihy a před-

Katalogizace
Mezi dva základní režimy katalogizace, které je třeba již několik let 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 2020
probíhala katalogizace v systému Aleph 500 podle platných

platné časopisů v celkové hodnotě 546 778 Kč. Nákupy byly
hrazeny především z běžného rozpočtu fakulty, celouniverzitních projektů a z projektů vědeckých pracovníků a doktorandů fakulty.

knihovnických standardů (formát MARC21, katalogizační
pravidla RDA). Katalogizátoři zpracovali 2 577 jednotek, které se staly součástí Centrálního katalogu UK. Knihovna dále
participuje na tvorbě Souborného katalogu ČR; v roce 2020
bylo přidáno 1 251 záznamů.
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PERSONALIA
Fyzický a přepočtený počet akademických a vědeckých pracovníků a lektorů
Podle hodnosti
Počet fyzických osob k 31. 12. 2020

Přepočtený počet

Hodnost

celkem

z toho ženy

za rok 2020

profesor

6

0

4,63

docent

10

2

9,56

odborný asistent

23

10

15,84

asistent

0

0

0,68

lektor

2

2

0,6

vědecký pracovník

6

5

3,33

Celkem

47

19

34,64

Podle pracoviště
Počet fyzických osob k 31. 12. 2020
Pracoviště

Přepočtený počet

Počet plných úvazků

celkem

z toho ženy

za rok 2020

k 31. 12. 2020

Katedra biblických věd a starých jazyků

6

2

4,23

2

Katedra systematické teologie a filosofie

10

2

9,63

5

Katedra pastorálních oborů a právních věd

3

0

2,38

0

Katedra církevních dějin a literární historie

9

4

5,16

3

Ústav dějin křesťanského umění

19

11

13,24

8

Celkem

47

19

34,64

18
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Dohoda o provedení práce na výuku
Pracoviště

Počet k 31. 12. 2020

Katedra biblických věd a starých jazyků

4

Katedra systematické teologie a filosofie

10

Katedra pastorálních oborů a právních věd

7

Katedra církevních dějin a literární historie

6

Ústav dějinkřesťanského umění

5

Celkem

32

Počet ostatních pracovníků k 31. 12. 2020
Funkce, pracoviště

Fyzické osoby

Přepočtený počet

Tajemník

1

1,0

Kancelář děkana

2

1,8

Studijní oddělení

4

3,3

Vědecké oddělení

1

1,0

Zahraniční oddělení

1

1,0

Oddělení rozvoje a vnějších vztahů

1

1,0

Ekonomické oddělení

3

2,5

Technické oddělení

2

1,25

Knihovna

8

5,3

Ústav dějin křesťanského umění

2

1,6

Celkem

25

20,75
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Mzdy
Tarifní měsíční mzda akademických a vědeckých pracovníků
Zařazení

Kč

AP4 – profesor

32 000

AP3 – docent

29 200

AP2 – odborný asistent

26 500

AP1 – asistent

26 500

VP2 – vědecký pracovník (senior)

26 500

VP1 – vědecký pracovník (junior)

24 000

L2 – lektor (včetně vědecké činnosti)

26 500

L1 – lektor

26 500

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců k 31. 12. 2020
Zařazení

Kč

AP4 – profesor

52 965

AP3 – docent

40 256

AP2 – odborný asistent

36 991

AP1 – asistent

0

L – lektor (včetně vědecké činnosti)

0

VP – vědecký pracovník

38 962

ostatní pracovníci

30 920
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