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Úvod
Výroční zpráva Cyrilometodějské teologické fakulty (dále CMTF) Univerzity Palackého
v Olomouci umožňuje vhled do oblastí, v nichž se činnost fakulty rozvíjela v roce 2012.
Zachycuje situaci CMTF podrobněji, než to vyžaduje UP pro zprávu o své činnosti. Všechny
důležité informace jsou nadto pravidelně aktualizovány na webových stránkách CMTF.
CMTF i v roce 2012 naplňovala své poslání vyjádřené Statutem CMTF UP (ve smyslu
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 33 odst. 4) a specifikované apoštolskou
konstitucí Sapientia Christiana.
Činnost CMTF vycházela z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti CMTF UP v Olomouci pro roky 2011–2015 a jeho
aktualizace na rok 2012. Konkrétní časové rozložení akcí bylo detailně rozpracováno
v dokumentech Harmonogram CMTF na akademický rok 2011/12 a Harmonogram CMTF
na akademický rok 2012/13.

1. Složení a činnost orgánů CMTF
1.1 Vedení fakulty
RNDr. Ivana VLKOVÁ, Th.D.
děkanka

Doc. Damián NĚMEC, dr
proděkan pro organizaci, rozvoj a právní záležitosti, stálý zástupce děkanky

Doc. Petr CHALUPA, Th.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

Mgr. Vít HUŠEK, Th.D.

– do 31. 8. 2012

proděkan pro vědu a výzkum a pro zahraniční záležitosti

Mgr. Vít HUŠEK, Th.D.

– od 1. 9. 2012

proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Pavel ČERNUŠKA, Ph.D.

– do 31. 8. 2012

proděkan pro vnější vztahy a další vzdělávání

Mgr. Martina PRAČKEOVÁ

– od 1. 9. 2012

proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy a další vzdělávání

Mgr. Ivan DRÁBEK
tajemník
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1.1.1 Přehled činnosti děkanky
Děkanka fakulty vydala v roce 2012 následující nové předpisy a normy CMTF:
číslo

název

platnost od

Rozhodnutí děkanky
1/12
Zavedení programu celoživotního vzdělávání na CMTF – Etika
v podnikání
2/12
Udělení děkanského volna na CMTF (6. 4. 2012 – Velký pátek)
3/12
Zřízení Institutu sociálního zdraví na UP v Olomouci
4/12
Začlenění Centra pro práci s patristickými, středověkými
a renesančními texty
5/12
Zřízení oddělení na Katedře křesťanské sociální práce
6/12
Zavedení programu celoživotního vzdělávání na CMTF – Doplňující
kurz teologie
Příkaz děkanky
1/12
Nepřítomnost vyučujících v době výuky a konzultací
2/12
Hodnocení kvality výuky
Metodický pokyn děkanky
Vymezení činnosti a zodpovědnosti manažerů oborů a jejich
1/12
jmenování
Vymezení pracovní činnosti pracovníka vytvářejícího a spravujícího
2/12
rozvrhy CMTF UP
Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů CMTF UP
3/12
v období od 1. 9. 2012 do 13. 9. 2014
Směrnice děkanky
Směrnice děkanky, kterou se stanoví podrobnosti k provedení
1/12
Studijního a zkušebního řádu UP na CMTF UP

1.2 Akademický senát CMTF
předseda:

Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

členové:

Doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Mgr. Petra Sobková (1. místopředseda)
Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
Doc. Mgr. Ing. Peter Tavel, Ph.D.

studentská komora: Hana Kostrůnková
Anna Miklová
Marie Novánová (2. místopředseda)
Kateřina Písková
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17. 1. 2012
23. 3. 2012
4. 4. 2012
4. 4. 2012
4. 4. 2012
11. 4. 2012

7. 6. 2012
1. 11. 2012
18. 1. 2012
24. 1. 2012
26. 6. 2012

4. 10. 2012

1.2.1 Přehled činnosti Akademického senátu CMTF
− Schválil zřízení „Oddělení sociální práce“ a „Oddělení humanitárních studií“ na Katedře
křesťanské sociální práce (2. 2. 2012)
− Schválil zřízení nového pracoviště na CMTF „Institutu sociálního zdraví na UP
v Olomouci“ (14. 3. 2012)
− Schválil formální začlenění „Centra pro práci s patristickými, středověkými
a renesančními texty“ na Katedru filosofie a patrologie (14. 3. 2012)
− Vyjádřil hluboké znepokojení nad současným přístupem MŠMT k vysokému školství
a plně podpořil usnesení 114. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR)
ze 17. 2. 2012 a usnesení předsednictva ČKR z 9. 3. 2012 (14. 3. 2012)
− Schválil rozpočet CMTF UP na rok 2012 (25. 4. 2012)
− Schválil Výroční zprávu o činnosti CMTF UP za rok 2011 (27. 4. 2012)
− Schválil Výroční zprávu o hospodaření CMTF UP za rok 2011 (27. 4. 2012)
− Projednal a vzal na vědomí úmysl děkanky uvolnit na vlastní žádost od 1. 9. 2012
z funkce dosavadního proděkana pro vnější vztahy a další vzdělávání Mgr. Pavla
Černušku, Ph.D. a jmenovat od téhož data novou proděkankou pro zahraniční a vnější
vztahy a další vzdělávání Mgr. Martinu Pračkeovou (20. 6. 2012)
− Schválil Podmínky přijetí ke studiu na CMTF UP pro akademický rok 2013/2014
(20. 6. 2012)

− Schválil částku určenou k vyplacení prospěchových stipendií na akademický rok
2012/2013 (26. 9. 2012)

1.3 Vědecká rada CMTF
předseda: RNDr. Ivana Vlková, Th.D.
členové:

Prof. Pavel Ambros, Th.D.
Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Prof. RNDr. Ladislav Csontos, PhD.
Mons. Jan Graubner
Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Doc. Petr Chalupa, Th.D.
Prof. Lenka Karfíková, Dr.theol.
Prof. František Kunetka, Th.D.
Prof. PhDr. René Lužica, ArtD.
Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Doc. Damián Němec, dr
Doc. Vojtěch Novotný, Th.D
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl
Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
Doc. ThDr. Martin Prudký
Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Doc. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Prof. Ladislav Tichý, Th.D.
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1.3.1 Přehled činnosti Vědecké rady CMTF
− Schválila žádost o akreditaci doktorského studijního oboru Biblická teologie (29. 2. 2012)
− Schválila další odborníky do komisí pro SZZ a SDZ, kteří nejsou docenti nebo profesoři
(29. 2. 2012 a 10. 5. 2012 a 12. 12. 2012)
−

Schválila zkušební komise pro rigorózní řízení Mgr. Petra Prinze a Mgr. Bedřicha Jeteliny
(10. 5. 2012)

−

Schválila zkušební komise pro rigorózní řízení Ing. Mgr. Jiřího Haičmana, Mgr. Vojtěcha
Šimka, MUDr. Mgr. René Cahy, Mgr. Anežky Trumpešové a Mgr. et Mgr. Denisy
Klemscheové (12. 12. 2012)
− Schválila žádost o prodloužení akreditace Bc. oborů Charitativní a sociální práce (PS),
Charitativní a sociální práce (KS) a Mezinárodní sociální a humanitární práce (PS)
(12. 12. 2012)

− Projednala Aktualizaci Dlouhodobého záměru CMTF UP – upřesnění na rok 2013
(12. 12. 2012)

− Vzala na vědomí zprávy z jednotlivých oborových rad doktorského studia (12. 12. 2012)

1.4 Kolegium děkanky CMTF
předseda: RNDr. Ivana Vlková, Th.D.
členové:

Doc. Damián Němec, dr
Doc. Petr Chalupa, Th.D.
Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. – do 31. 8. 2012
Mgr. Martina Pračkeová – od 1. 9. 2012
Mgr. Ivan Drábek (tajemník)
Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. (AS CMTF)

student: Tomáš Šíma

2. Přehled kateder CMTF
vedoucí katedry
/ pověřen vedením katedry

Katedra filozofie a patrologie
Katedra biblických věd
Katedra systematické teologie
Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění
Katedra liturgické teologie
Katedra křesťanské výchovy
Katedra pastorální a spirituální teologie
Katedra církevního práva
Katedra křesťanské sociální práce
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Doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
Prof. Ladislav Tichý, Th.D.
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl
Prof. František Kunetka, Th.D.
Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
Prof. Pavel Ambros, Th.D.
Doc. Damián Němec, dr
ThLic. Jakub Doležel, Th.D.

3. Vzdělávací činnost
Vzdělávací činnost CMTF byla v roce 2012 řízena a koordinována proděkanem
pro studijní a pedagogické záležitosti Doc. Petrem Chalupou, Th.D.
Studijní a pedagogická činnost vycházela z akreditovaných studijních programů
a studijních oborů. Řídila se zákonem o Vysokých školách, platnými předpisy UP a CMTF.
S účinností od 5. 10. 2012 vydala děkanka CMTF Směrnici, kterou se stanoví podrobnosti
k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na CMTF UP, a to v souladu se Studijním
a zkušebním řádem Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. července 2011. Tato směrnice
nahradila směrnici původní, která byla vydána pod č. SME 4/11 dne 14. 12. 2011.
Studijní plány některých studijních oborů CMTF byly aktualizovány podle změn, které
navrhli vedoucí jednotlivých kateder po konzultacích s pedagogy těchto kateder. Změny byly
předloženy k diskusi, projednány a schváleny na poradě vedoucích kateder dne 3. 5. 2012.
Při vzdělávací činnosti využívala CMTF informační systém STAG (dále IS STAG),
Portál UP a Edukační informační systém (EDIS), který v roce 2012 nahradil Vzdělávací
portál CMTF. Uplatňována byla řada funkcí, zejména Zápis studentů na předměty letního a
zimního semestru akademického roku, Přihlašování studentů na jednotlivé zkouškové
termíny, Zapisování klasifikace, Rozvrh, Přijímací řízení, Hodnocení kvality výuky, Příprava
studijních plánů, Zveřejňování závěrečných prací a jejich posudků, Absolvent aj.
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3.1 Studijní programy a obory uskutečňované na CMTF
Kód
studijního
programu

Název studijního programu

B 6107 Humanitní studia
B 6141 Teologie

B 7501 Pedagogika
B 7507 Specializace v pedagogice

Standardní doba
studia v rocích
B
M
N
P

Název studijního oboru

Humanitní studia
Teologie a spiritualita zasvěceného života
Teologické nauky
Teologická studia (dvouoborové studium)
Sociální pedagogika
Náboženství se zaměřením na vzdělávání

Forma
studia

3
3
3
3
3
3

P
K
K
P
P, K
P

3

K

(dvouoborové studium)

M 6141
M 7503
N 6141
N 6731
N 7503

Náboženství se zaměřením na vzdělávání
a katechetika
Katolická teologie
Teologie
Křesťanská výchova
Učitelství pro základní školy Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň
základních škol (dvouoborové studium)
Teologie
Spirituální a křesťanská formace dospělých
Teologické nauky
Sociální politika a sociální Charitativní a sociální práce
práce
Mezinárodní humanitární a sociální práce
Učitelství pro základní školy Učitelství náboženství pro základní školy

5
5
4

P
K
P
2
2
2
2
2

K
K
P, K
P
P

2

K

(dvouoborové studium)

P 6141 Teologie

Kód studijního programu:

Učitelství náboženství pro základní školy
+ Katechetika (dvouoborové studium)
Biblická teologie
Systematická teologie a křesťanská filozofie
Praktická teologie
B … bakalářské studium
M… magisterské studium
N … navazující magisterské studium
P … doktorské studium

3
3,4
3,4

Forma studia:

P, K
P, K
P, K

P … prezenční
K … kombinovaná

3.2 Studijní obory garantované CMTF a uskutečňované ve spolupráci
s VOŠ
CMTF garantuje tyto studijní obory uskutečňované ve spolupráci s CARITAS–Vyšší
odbornou školou sociální v Olomouci:
Kód
studijního
programu

B 6731

Název studijního programu

Standardní doba
studia v rocích
B M N P

Název studijního oboru

Forma
studia

Sociální politika a sociální práce Charitativní a sociální práce

3

P, K

Sociální a humanitární práce

3

P

Mezinárodní sociální a humanitární
práce

3

P

Kód studijního programu:

B … bakalářské studium

Forma studia:
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P … prezenční
K … kombinovaná

3.3 Využívání kreditového systému
Kreditový systém (ECTS) se uplatňuje ve všech studijních programech, oborech
a formách studia. Je podporován informačním systémem STAG. Kreditový systém umožňuje
studentům, aby si vytvořili svůj osobní studijní plán pro příslušný akademický rok a mohli
si zapsat i na jiné fakultě UP předměty z kategorie „volitelných předmětů“. CMTF nabízí
studentům ostatních fakult UP možnost zapsání volitelných předmětů, které jsou zveřejněny
v rámci doporučených volitelných předmětů celouniverzitní nabídky.
Pravidla pro využívání kreditového systému stanovuje Studijní a zkušební řád UP
a směrnice rektora UP Organizace studia v kreditovém systému na UP v Olomouci.
Studentům, kteří hodlají absolvovat část svého studijního programu v zahraničí, vydává
CMTF osvědčení o absolvovaných předmětech podle ECTS. Recipročně jsou ze strany
fakulty uznávány v zahraničí absolvované předměty doložené podle ECTS.
Hlavním informačním materiálem byl soubor aktuálních studijních plánů pro všechny
studijní obory. Soubor uvádí údaje o předmětech, které tvoří studijní plány jednotlivých
studijních oborů včetně jejich kreditového ohodnocení. Tento soubor je k dispozici nejen
v podobě tištěné brožury, ale také v elektronické formě na webových stránkách fakulty. Údaje
o realizaci studijních oborů, především pak informace o předmětech včetně jejich anotace
jakož i rozvrh jednotlivých studijních oborů, je k dispozici na Portále UP.
Fakulta se podílí na akcích, jejichž cílem je zvýšení informovanosti o možnostech studia
na UP a získání nových studentů (Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci,
Den otevřených dveří CMTF UP, veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně apod.).

3.4 Programy celoživotního vzdělávání
Na CMTF jsou uskutečňovány zájmové kurzy v rámci celoživotního vzdělávání:
jednoletý Propedeutický teologický kurz pro Teologický konvikt, tříletý kurz Teologie a
spiritualita zasvěceného života a tříletý Doplňující kurz teologie. Dále je uskutečňován
program orientovaný na výkon povolání, čtyřsemestrální Kurz etické výchovy.

3.4.1 Počet studentů CŽV
placené
Programy CŽV v rámci akreditovaných SP

CELKEM

bezplatné

LS
2011/12

ZS
2012/13

LS
2011/12

ZS
2012/13

Propedeutický teologický kurz pro Teologický konvikt
Teologie a spiritualita zasvěceného života
Biblická hebrejština
Novozákonní řečtina
Latina
Propedeutický kurz k DSP v oboru Teologie
Formace řeholních představených
„Rozuměli jste všemu?“ (Mt 13,51). Kurz četby Písma
Další vzdělávání pracovníků Charity ČR
Kurz etické výchovy
Doplňující kurz teologie

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
10
0
0
0
0
0
0
0
88
0

22
6
0
0
0
0
0
0
0
16
10

22
10
0
0
0
0
0
0
0
88
0

22
6
0
0
0
0
0
0
0
16
10

CELKEM

0

120

54

120

54
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3.4.2 Počet absolventů CŽV
Programy CŽV v rámci akreditovaných SP

bezplatné

placené

CELKEM

Propedeutický teologický kurz pro Teologický konvikt
Teologie a spiritualita zasvěceného života
Biblická hebrejština
Novozákonní řečtina
Latina
Propedeutický kurz k doktorskému stud. programu v oboru Teologie
Formace řeholních představených
„Rozuměli jste všemu?“ (Mt 13,51). Kurz četby Písma
Další vzdělávání pracovníků Charity ČR
Kurz etické výchovy
Doplňující kurz teologie

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
1
0
0
0
0
0
0
0
85
0

18
1
0
0
0
0
0
0
0
85
0

CELKEM

0

104

104

3.5 Univerzita třetího věku
CMTF se podílela na výuce v rámci Univerzity třetího věku na Univerzitě Palackého
v Olomouci:
zaměření

přednášející

Vybrané otázky z církevních dějin
Velká Morava
Vývoj sakrálního umění
Církevní rok v lidové kultuře

Jonová
Pojsl
Pojsl
Pojsl

rozsah kurzů

počet účastníků

14 hod.
28 hod.
14 hod.
14 hod.

26
40
40
40

Katedra liturgické teologie, Katedra systematické teologie a Katedra biblické teologie
se podílely na výuce v rámci Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě v Brně:
zaměření

přednášející

rozsah kurzů

počet účastníků

Bible o stvoření světa
Neděle a její slavení v rodině
Liturgie a život z víry
Rodina a slavení neděle
Eucharistie v pohledu sv. Tomáše Akvinského
Židé – starší bratři křesťanů
Asijská náboženství a jejich poselství

Pacner
Kopeček
Kopeček
Kopeček
Filip
Krumpolc
Krumpolc

2 hod.
2 hod.
2 hod.
2 hod.
2 hod.
2 hod.
2 hod.

150
50
52
62
90
90
90

Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění se podílela na výuce v rámci Univerzity
třetího věku v Uherském Hradišti :
zaměření

přednášející

Velká Morava
Měření času a liturgický rok

Pojsl
Pojsl

11

rozsah kurzů

počet účastníků

14 hod.
14 hod.

35
35

3.6 Zájem o studium na CMTF v roce 2012
Následující tabulky podávají kvantitativní přehled o přijímacím řízení a jeho výsledcích:

Přijato
děkanem
v 1. kole

Přijato
celkem

1
1
1
3
1
1
2
3
54
67

0
1
1
2
1
1
1
2
52
61

1
0
0
1
0
0
1
1
2
6

0
1
1
2
1
1
1
2
52
61

0
1
1
2
1
1
1
2
52
61

0
1
1
2
0
0
1
2
45
52

B 6731 Sociální politika a sociální práce
Charitativní a sociální práce (PS)
Mezinárodní sociální a humanitární práce (PS)
Charitativní a sociální práce (KS)

211
152
167

188
111
139

138
71
100

50
40
39

119
44
78

119
44
78

93
39
71

Studijní program celkem

530

438

309

129

241

241

203

89
88
177

60
76
136

54
61
115

6
15
21

47
52
99

52
54
106

41
50
91

N 6141 Teologie
Teologická studia + Mediální studia (PS)
Teologická studia + Německá filologie (PS)
Teologické nauky (KS)
Spirituální a křesťanská formace dospělých (KS)

1
1
19
5

1
1
18
5

1
1
13
5

0
0
5
0

1
1
13
5

1
1
13
5

0
1
13
5

Studijní program celkem

26

25

20

5

20

20

19

66
37
113
216

53
27
95
175

39
26
52
117

14
1
43
58

35
26
44
105

35
26
49
110

28
21
45
94

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

16

15

12

3

12

12

6

20

19

14

5

14

14

8

Studijní obor
a
studijní program

B 6141 Teologie
Teologická studia + Anglická filologie (PS)
Teologická studia + Česká filologie (PS)
Teologická studia + Filozofie (PS)
Teologická studia + Historie (PS)
Teologická studia + Latinská filologie (PS)
Teologická studia + Ukrajinská filologie (PS)
Teologická studia + Uměnovědná studia (PS)
Teologická studia + Žurnalistika (PS)
Teologické nauky (KS)
Studijní program celkem

B 7501 Pedagogika
Sociální pedagogika (PS)
Sociální pedagogika (KS)
Studijní program celkem

N 6731 Sociální politika s sociální práce
Charitativní a sociální práce (PS)
Mezinárodní humanitární a sociální práce (PS)
Charitativní a sociální práce (KS)
Studijní program celkem

N 7503 Učitelství pro základní školy
Učitelství náboženství pro základní školy + Učitelství
českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (PS)
Učitelství náboženství pro základní školy + Učitelství
matematiky pro 2. stupeň základních škol (PS)
Učitelství náboženství pro základní školy + Učitelství
přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (PS)
Učitelství náboženství pro základní školy + Katechetika
(KS)
Studijní program celkem

12

Zapsalo se

Neuspělo
u přijímací
zkoušky

1
1
1
3
1
1
2
4
65
79

Počet
přihlášek

Uspělo
u přijímací
zkoušky

Dostavilo se

3.6.1 DLE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ

23
23

19
19

18
18

1
1

18
18

18
18

17
17

1
2
3

1
2
3

1
2
3

0
0
0

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1074

882

657

225

561

573

487

Přijato
celkem

M 6141 Teologie
Katolická teologie (PS)
Studijní program celkem

P 6141 Teologie
Systematická teologie a křesťanská filozofie (PS)
Systematická teologie a křesťanská filozofie (KS)
Studijní program celkem

CELKEM

Magisterský
Doktorský

prezenční studium
kombinované studium
prezenční studium
kombinované studium
prezenční studium
kombinované studium
prezenční studium
kombinované studium

372
269
86
133
19
1
2

272
213
69
82
18
1
2

100
56
17
51
1
0
0

219
182
65
74
18
1
2

224
184
65
79
18
1
2

180
166
52
69
17
1
2

CELKEM

1074

882

657

225

561

573

487

Zapsalo se

466
320
109
153
23
1
2

Dostavilo
se

Přijato
děkanem
v 1. kole

Navazující
magisterský

Neuspělo
u přijímací
zkoušky

Bakalářský

Počet
přihlášek

Typ a forma
studijního programu

Uspělo
u přijímací
zkoušky

3.6.2 DLE TYPU A FORMY STUDIA

V porovnání s rokem 2011 (1095 podaných přihlášek) se počet přihlášených snížil o 1,9 %.

3.7 Počty studentů podle studijních programů k 31. 10. 2012
Studijní program
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
B 6107 – Humanitní studia

Forma studia
prezenční

Počet studentů
6

B 6141 – Teologie

prezenční
kombinovaná

11
134

B 6731 – Sociální politika a sociální práce

prezenční
kombinovaná

283
171

B 7501 – Pedagogika

prezenční
kombinovaná

130
144

B 7507 – Specializace v pedagogice

prezenční
kombinovaná

1
31

Bakalářské studijní programy celkem

911

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
N 6141 – Teologie
prezenční
kombinovaná

1
41

N 6731 – Sociální politika a sociální práce

prezenční
kombinovaná

120
89

N 7503 – Učitelství pro základní školy

prezenční
kombinovaná

3
16

Navazující magisterské studijní programy celkem

13

270

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
M 6141 – Teologie
M 7503 – Učitelství pro základní školy

prezenční
kombinovaná
prezenční

Magisterské studijní programy celkem

72
29
101

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
P 6141 – Teologie

prezenční
kombinovaná

Doktorský studijní program celkem

8
12
20

CELKEM

1302

V porovnání s rokem 2011 (1378 studentů) se počet studentů snížil o 5,5 %.
Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce – studijní obory
Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce jsou realizovány
ve spolupráci s CARITAS–Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.
Magisterský studijní program Učitelství pro základní školy – studijní obor Učitelství
křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních škol, bakalářský studijní program Specializace
v pedagogice – studijní obor Náboženství se zaměřením na vzdělávání a navazující
magisterský studijní program Učitelství pro základní školy – studijní obor Učitelství
náboženství pro základní školy jsou realizovány ve dvouoborových kombinacích
s Pedagogickou fakultou UP, která zajišťuje výuku druhého oboru.
Bakalářský i navazující magisterský studijní program Teologie – studijní obor
Teologická studia je realizován ve dvouoborových kombinacích s Filozofickou fakultou UP,
která také zajišťuje výuku druhého oboru.
I v roce 2012 pokračovalo studium třetích ročníků bakalářských studijních oborů
Teologické nauky a Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika (vše
v kombinované formě studia) i nadále také v pronajatých prostorách Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.
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3.8 Počty absolventů podle studijních programů
Studijní program

Forma studia

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
B 6107 – Humanitní studia

Počet absolventů

prezenční

5

B 6141 – Teologie

prezenční
kombinovaná

1
24

B 6731 – Sociální politika a sociální práce

prezenční
kombinovaná

50
25

B 7501 – Pedagogika

prezenční
kombinovaná

24
20

B 7507 – Specializace v pedagogice

prezenční
kombinovaná

2
13

Bakalářské studijní programy celkem

164

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
N 6141 – Teologie

kombinovaná

8

N 6731 – Sociální politika a sociální práce

prezenční
kombinovaná

10
19

N 7503 – Učitelství pro základní školy

prezenční

1

Navazující magisterské studijní programy celkem

38

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
M 6141 – Teologie

prezenční
kombinovaná

M 7503 – Učitelství pro základní školy

prezenční

Magisterské studijní programy celkem

14
58
2
74

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
prezenční
kombinovaná

P 6141 – Teologie
Doktorský studijní program celkem

–
6
6

CELKEM

282

V porovnání s rokem 2011 (277 absolventů) se počet absolventů zvýšil o 1,8 %.

3.9 Prodloužení akreditace již uskutečňovaných studijních programů
Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. MSMT/16465/2012-M3 ze dne 30. 4. 2012 byla prodloužena
platnost akreditace:
• bakalářského studijního programu Teologie se studijním oborem Teologie a spiritualita
zasvěceného života do 30. 6. 2020, forma studia kombinovaná, standardní doba studia
3 roky.
Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. MSMT/28989/2012-M3 ze dne 17. 7. 2012 byla prodloužena
platnost akreditace:
• magisterského studijního programu Teologie se studijním oborem Křesťanská výchova
do 31. 10. 2016, s oprávněním konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr.,
forma studia kombinovaná, standardní doba studia 5 let, a to pouze na dostudování
stávajících studentů;
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•

magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy se studijním oborem
Učitelství křeťanské výchovy pro 2. stupeň základních škol do 31. 10. 2016, forma studia
prezenční, standardní doba studia 4 roky – pouze na dostudování stávajících studentů;
a rozšířena akreditace
•

doktorského studijního programu Teologie o studijní obor Biblická teologie
do 31. 7. 2020, forma studia prezenční i kombinovaná, standardní doba studia 4 roky.

3.10 Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
V roce 2012 nežádala CMTF o akreditaci nových bakalářských, magisterských,
navazujících magisterských či doktorských studijních programů.

3.11 Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění
absolventa na trhu práce a perspektivnost studijních oborů na CMTF
V roce 2012 opustili fakultu první absolventi bakalářského studijního programu
Teologie – studijního oboru Teologická studia (prezenční dvouoborové mezifakultní studium,
které je realizováno ve spolupráci s Filozofickou fakultou UP), navazujícího magisterského
studijního programu Sociální politika a sociální práce – studijních oborů Charitativní
a sociální práce (prezenční i kombinovaná forma studia) a Mezinárodní humanitární
a sociální práce (prezenční forma studia) a navazujícího magisterského studijního programu
Teologie – oboru Spirituální a křesťanská formace dospělých (kombinovaná forma studia).
Absolventi bakalářského studijního oboru Teologická studia se vyznačují všeobecnou
orientací ve filozofii, religionistice a v dějinách křesťanství. Získávají teoretické základy
v teologických disciplínách a předpoklady pro práci s biblickými a teologickými texty.
Ovládají základy latiny. Získaný filozofický a teologický základ poskytují absolventům
bakalářského stupně široké všeobecné vzdělání, speciálně v oblasti teologie, a také
předpoklady pro to, aby pokračovali ve stejnojmenném navazujícím magisterském oboru
či v jiných humanitně zaměřených navazujících magisterských programech.
Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Charitativní a sociální práce
se mohou uplatnit všude tam, kde se realizují intervenční či preventivní programy sociální
práce. Dále mohou nalézt uplatnění v celém sektoru sociálních služeb a sociální politiky.
Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Mezinárodní humanitární
a sociální práce se mohou uplatnit v ČR i na mezinárodní úrovni v pozici středního a vyššího
managementu, který se jak ve veřejné správě, tak v nevládních organizacích zabývá otázkami
sociální a humanitární práce, popř. sociální politiky v kontextu zahraniční pomoci
a spolupráce. Jedná se např. o pozice projektových manažerů, koordinátorů projektů
a programu, koordinátorů mezinárodních týmů, evaluátorů, vedoucích organizací (pracovišť,
oddělení) či vedoucích zahraničních misií – s ohledem na to, že některé pozice vyžadují
patřičnou praktickou zkušenost.
Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Spirituální a křesťanská
formace dospělých získávají vzdělání, které jim umožní účinně působit v různých typech
křesťanských společenství v pozici formátora, animátora, organizátora a toho, jenž duchovně
doprovází a pomáhá vytvářet podmínky pro efektivnější profesní působení těch, s nimiž
pracuje. Organizuje a realizuje formační činnost zaměřenou na dospělé. Je schopen nejen
uvádět do praxe, ale i předávat křesťanské zásady a sám je k práci formátora spirituálně
vzdělán a formován.
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Absolventi studijního programu Pedagogika – studijního oboru Sociální pedagogika
jsou schopni teoreticky i prakticky vykonávat činnost pedagogického pracovníka, zejména
v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Nacházejí uplatnění v zařízeních sociální péče,
zvláště pro děti a mládež, se kterými spolupracují již během svého studia.
Absolventi studijního programu Teologie – studijního oboru Katolická teologie
směřující ke kněžství získávají zaměstnávání brzy po absolvování studia. Absolventi–laici
se mohou uplatnit jako pastorační asistenti a pracovníci v různých občanských i církevních
institucích, a to na místech, na nichž se vyžaduje dobrá znalost teologie či kvalitní humanitní
vzdělání obecně.
Absolventi studijního programu Teologie – studijního oboru Křesťanská výchova
vykonávají pedagogickou činnost v oboru křesťanské výchovy a etiky na různých typech škol,
podílejí se rovněž na katechetické činnosti a křesťanské výchově v pastorační praxi církve.
Absolventi bakalářského studijního oboru Charitativní a sociální práce se už během
svých praxí osvědčují jako kvalifikovaní sociální pracovníci na úseku charitativní a sociální
práce, a to v sektoru nestátním i státním, např. v domech pokojného stáří, domovech
důchodců, domovech pro zdravotně postižené, pro matky s dětmi, pro bezdomovce,
v ústavech sociální péče, v domácí péči a dalších veřejnoprávních a soukromoprávních
institucích poskytujících sociální pomoc, podporu, výchovu a zdravotní péči. V těchto
zařízeních nacházejí snadno své uplatnění po absolvování studia.
Absolventi studijního oboru Sociální a humanitární práce se už během svých
zahraničních praxí osvědčují jako kvalifikovaní humanitární pracovníci. V organizacích
působících v oblasti humanitární práce se často již během praxí setkávají s nabídkami
pracovního místa a uplatnění po absolvování studia obvykle získávají snadno.

3.12 E-learning, stav a plán rozvoje na CMTF
Rozvoj e-learningu na CMTF byl v roce 2012 masivně podpořen zapojením CMTF
do projektu POMEZI (Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů
na Univerzitě Palackého v Olomouci) spolu s dalšími 4 fakultami UP a s rektorátem UP.
V rámci projektu je na CMTF vytvářeno celkem 102 studijních opor pro e-learningovou
výuku předmětů teologických, pedagogických a sociálních oborů, a dále 6 studijních opor
pro nově vznikající mezifakultní modul mezioborových studií.
Pro organizační zvládnutí tohoto náročného projektu byl na CMTF vytvořen šestičlenný
koordinační tým, v němž jsou zapojeni na částečné úvazky fakultní koordinátor, koordinátoři
jednotlivých druhů oborů, koordinátor mezioborových studií, metodik distančního vzdělávání
a sekretářka. Autoři jednotlivých distančních opor jsou vesměs vyučující příslušných
předmětů v kombinovaných formách studia, a to jak z řad kmenových pracovníků fakulty, tak
i externistů.
Projekt POMEZI je naplánován na léta 2012–2014. V roce 2012 proběhly přípravné
práce na projektu, byla zahájena tvorba distančních opor, byla objednána odborná literatura,
výukové pomůcky a služby potřebné pro tvorbu, korektury a případné překlady distančních
opor do cizích jazyků, nezbytné odborné konzultace a spolupráce na projektu. Veškerá tato
činnost je pravidelně měsíčně evidována v pracovních výkazech a průběžně kontrolována
nadřízenými pracovníky. Fakultní koordinační tým se pravidelně měsíčně schází a organizuje
činnost v rámci projektu na CMTF. Fakultní koordinátor se zúčastňuje porad všech fakultních
koordinátorů na rektorátě s hlavním koordinátorem a hlavním řešitelem projektu. O plnění
projektu jsou zasílány monitorovací zprávy na MŠMT ČR, které jsou připomínkovány
pracovníky tohoto nadřízeného orgánu, který také celý projekt financuje v rámci OPVK.

17

3.13 Studijní neúspěšnost
3.13.1 PODLE SKUPIN OBORŮ
Kód skupiny
kmen. oborů

Skupiny oborů

Bc.

Mgr.

NMgr.

Dr.

Celkem
neúspěšní
studenti

Neúspěšní studenti ve stud. programu

společenské vědy, nauky a služby

61, 65, 67, 71–74

121

8

26

5

160

pedagogika, učitelství a sociál. péče

75

53

–

1

–

54

174

8

27

5

214

CELKEM

3.13.2 PODLE STUDIJNÍHO PROGRAMU, TYPU A FORMY STUDIA A DŮVODU
UKONČENÍ STUDIA
Studijní program

Forma studia

Počet neúspěšných studentů
Z

U

Celkem

prezenční

1

–

1

prezenční
kombinovaná

2
16

–
3

2
19

B 6731 – Sociální politika a sociální práce

prezenční
kombinovaná

53
36

4
6

57
42

B 7501 – Pedagogika

prezenční
kombinovaná

15
22

1
6

16
28

B 7507 – Specializace v pedagogice

prezenční
kombinovaná

–
8

–
1

–
9

153

21

174

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
B 6107 – Humanitní studia
B 6141 – Teologie

Bakalářské studijní programy celkem
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
N 6141 – Teologie
kombinovaná

–

–

–

N 6731 – Sociální politika a sociální práce

prezenční
kombinovaná

9
14

–
3

9
17

N 7503 – Učitelství pro základní školy

kombinovaná

Navazující magisterské studijní programy celkem

1

–

1

24

3

27

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
M 6141 – Teologie

prezenční
kombinovaná

4
4

–
–

4
4

M 7503 – Učitelství pro základní školy
Magisterské studijní programy celkem

prezenční

–
8

–
–

–
8

prezenční
kombinovaná

–
5

–
–

–
5

5

–

5

190

24

214

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
P 6141 – Teologie
Doktorský studijní program celkem
CELKEM

Vysvětlivky: Z = zanechání studia ze strany studenta
U = ukončení studia pro nesplnění studijních povinností
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V roce 2012 ukončilo studium jiným způsobem než absolvováním studijního programu
celkem 214 studentů. Ve 190 případech oznámili studenti zanechání studia a ve 24 případech
bylo studentům studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností.
V porovnání s rokem 2011, kdy byl celkový počet neúspěšných studentů 254,
došlo ke snížení neúspěšnosti o 15,7 %.

3.14 Obhájené bakalářské a diplomové práce dle kateder
Obhájené práce

Katedra filosofie a patrologie
Katedra biblických věd
Katedra systematické teologie
Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění
Katedra liturgické teologie
Katedra křesťanské výchovy
Katedra pastorální a spirituální teologie
Katedra církevního práva
Katedra křesťanské sociální práce

bakalářské

diplomové

1
4
2
6
2
63
17
1
69

1
5
11
10
4
14
29
2
27

3.15 Obhájené rigorózní práce
obor

jméno

název disertační práce

TEOLOGICKÉ
NAUKY

Milan HANUŠ

Kapitoly z dějin východní Katolické církve na území ČR a
její poslání v právním řádu církve

datum
obhájení

19. 1. 2012

3.16 Obhájené licenciátní a disertační práce
3.16.1 Obhájené licenciátní práce dle oborů
obor

zaměření

jméno

název licenciátní práce

datum
obhájení

BIBLICKÁ
TEOLOGIE

Starý
zákon

Jiří
PAVLÁN

Pojem „nepřátelství“ v knize Izajáš

9. 2. 2012

3.16.2 Obhájené disertační práce dle oborů
obor

zaměření

jméno

název disertační práce

BIBLICKÁ
TEOLOGIE

Nový
zákon

Vojtěch
BROŽ

„Io Lo conosco, perché da Lui sono ed Egli
mi ha mandato“ (Gv 7,29). Studio esegetico
e teologico dei brani sul rapporto tra la
conoscenza che Gesù ha del Padre, il suo
essere filiale e la sua missione nel vangelo di
Giovanni.
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datum
obhájení

12. 9. 2012

datum
obhájení

obor

zaměření

jméno

název disertační práce

PRAKTICKÁ
TEOLOGIE

pastorální
teologie

Jakub
DOLEŽEL

Teoretické ukotvení církevní sociální práce
na pozadí obecných a českých charitních
dějin až po encykliku Deus caritas est

23. 1. 2012

Andrej
DARMO

Mystagógia krstu a formácia animátorov na
Slovensku s prihliadnutím na krstnú
mastagógiu sv. Ambróza v „De sacramentis“
a „De mysteriis“

24. 8. 2012

jméno

název disertační práce

obor

zaměření

Gli ebrei messianici di fronte al Messia nel
SYSTEMATICKÁ dogmatická Alvaro
teologie
GRAMMATICA
contesto del dibattito ebraico odierno su
TEOLOGIE A
Gesù Cristo
KŘESŤANSKÁ
FILOZOFIE
Tomáš
Michael Schmaus – jeho předkoncilní a
KÁŇA
pokoncilní christologie i soteriologie
František
URBAN

Sondy do české středověké mariologie.
Mariologie Arnošta z Pardubic, Jana
z Jenštejna, Jana Husa a Jana Rokycany

datum
obhájení

20. 6. 2012

20. 6. 2012
20. 6. 2012

4. Informační a komunikační technologie
4.1 Nově vybudované prvky informační infrastruktury
Informační infrastruktura je vybudována a stabilizována. Vzhledem k požadavkům CVT
a IT komise je třeba obnovit a modernizovat značnou část PC, které jsou často starší 8 let.
Proto byly v roce 2012 nakoupeny z různých zdrojů nové PC a notebooky.
Všechny pracovny pedagogů a vybrané učebny jsou zasíťovány a všechny PC jsou
připojeny do sítě Intranet UP i Internet. K dispozici jsou elektronické informační zdroje,
odborné databáze, informační systémy, multimediální a audiovizuální pomůcky.
Pokračovaly práce na Edukačním informačním systému (EDIS), který v roce 2012
nahradil Vzdělávací portál CMTF, a byl dále rozvíjen a dopracováván modul, který pomáhá
v administraci agendy týkající se odborných praxí studentů.
Studenti mají k dispozici moderní počítačovou učebnu s řízeným přístupem a možností
kopírování, skenování a tisku na multifunkčním zařízení. Téměř celá budova CMTF
je pokryta bezdrátovým přístupem na Internet prostřednictvím WiFi antén, který umožňuje
studentům a zaměstnancům volné připojení na Internet z vlastního mobilního PC.
Prostřednictvím IC UP jsou k dispozici odborné databáze a přístup k elektronickým
informačním zdrojům na síti Internet.
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5. Fakultní knihovna, knihovnicko-informační služby
5.1 Doplňování knihovního fondu
Přírůstek knihovního fondu za rok 2012
- nákup + dary
- knihovny jednotlivých kateder / knihovna CMTF
Knihovní fond
- knihovny jednotlivých kateder
- knihovna CMTF
- celkem
Počet odebíraných titulů periodik
- fyzicky (nákup + dary) pro Knihovnu CMTF
- elektronicky (odhad) – přístupné online pro celou UP, z různých oborů
Otevírací doba za týden1 (fyzicky) v Knihovně CMTF
Počet absenčních výpůjček2
Počet návštěvníků knihovny
Počet zaregistrovaných uživatelů3 Knihovny CMTF
Počet studijních míst
Počet svazků umístěných ve volném výběru

1.635
343 /935
12.168
25.417
37.585
112
355
39
8.778
19.933
1.455
27
16.196

1) Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací
dobu. Otevírací doby jednotlivých provozů se nesčítají!
Termínem “fyzicky” se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická komunikace.
2) Včetně prolongace.
3) Uživatel je návštěvník knihovny, který alespoň 1x v daném kalendářním roce využil absenčních služeb
knihovny.

5.2 Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet – intranet)


Na stránkách Knihovny UP na http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-a-sluzby/knihovnaup/informacni-zdroje-up/ jsou pro uživatele z CMTF UP k dispozici online databáze
přístupné v rámci univerzitní sítě UPONET – získané koupí nebo v rámci
projektů



Na stránce http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-a-sluzby/knihovna-up/informacni-zdrojeup/ casopisy-s-online-pristupem/ je pro uživatele z CMTF UP k dispozici přehled časopisů
odebíraných KUP s online přístupem.



Výhodnou službou, poskytovanou knihovnou UP je EZB = Elektronische
Zeitschriftenbibliothek / Elektronická knihovna časopisů / Electronic Journals Library.
Elektronická knihovna časopisů umožňuje jednotný a snadný přístup k elektronickým
časopisům dané instituce z jednoho místa. Zahrnuty jsou časopisy, které má knihovna
dostupné v rámci různých konsorciálních licencí i individuálních předplatných.
Vyhledávání a prohlížení EZB je možné v německé nebo anglické verzi rozhraní. Adresa
je http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-a-sluzby/knihovna-up/informacni-zdroje-up/ezb/ .



Kromě placených odkazů jsou dále odkazy na volně přístupné další zdroje.



Na stránkách knihovny lze najít i další vybrané online zdroje informací, rozcestníky a
brány, encyklopedické zdroje.



Na jednom z počítačů v Knihovně CMTF nainstalován program BibleWorks (jedna
z licenčních instalací přímo CMTF UP).
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5.3 Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb
Řada činností, které jsou prováděny pracovníky Knihovny CMTF UP, je provázána
s činnostmi pracovníků dalších složek Knihovny UP. Některé služby pro uživatele z řad
studentů a zaměstnanců CMTF jsou uskutečňovány centrálně.
Akvizice a katalogizace
Pracovníci knihovny CMTF zabezpečují výběr podkladů pro akvizici do Knihovny CMTF
a na katedry CMTF. Akvizice se uskutečňuje ve spolupráci s oddělením tvorby fondu KUP.
Rovněž provádějí jmennou a věcnou katalogizaci darů a retrokatalogizaci stávajícího fondu
a podílejí se na redakci předmětové katalogizace, uskutečňované pracovnicemi Ústřední
knihovny.
Výpůjční služby
Knihovna CMTF zabezpečuje pro studenty absenční a prezenční výpůjčky. Registrovaný
čtenář z řad studentů si může zapůjčit 15 knížek na dobu 1 měsíce. Není-li kniha rezervována,
lze ji 2x prodloužit, tedy na 3 měsíce celkem. Za stejných podmínek může student CMTF
využívat i služeb Ústřední knihovny UP a dalších Informačních středisek fakult UP.
V Ústřední knihovně UP je ještě kategorie krátkodobé výpůjčky (beletrie se půjčuje na 7 dní).
Při překročení půjčovní doby se účtuje pokuta 2,- Kč za den.
Čtenář má možnost rezervace vypůjčených knih.
Prohlížet a prodlužovat své výpůjčky může na adrese http://lib.upol.cz/cgi-bin/k6
Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní služby KUP
Knihy a časopisy, které nejsou k dispozici ve fondu UP a dalších knihovnách v Olomouci,
je možno vyžádat v Ústřední knihovně UP v oddělení MVS a MMVS. Požadované
dokumenty jsou získávány z fondů tuzemských a zahraničních knihoven prostřednictvím
poštovní služby či elektronickou doručovací službou.
Bibliograficko-informační služby
Pracovnice KUP poskytují informace z bibliografických a faktografických databází,
zpracovávají rešerše a napomáhají při dohledávání bibliografických citací. Pro uživatele z UP
nabízejí školení a individuální konzultace zaměřené na práci s dostupnými bibliografickými
a plnotextovými databázemi. Pro pedagogy, vědecké pracovníky a postgraduální studenty
jsou navíc poskytovány služby jako jsou pravidelné měsíční zasílání bibliografických soupisů
nových přírůstků dle individuálních požadavků s využitím profilu SDI nebo rešerše
z interních databází i on-line přístupových databází a dalších zdrojů na internetu.
Bibliograficko-informační služby jsou uskutečňovány podle kapacitních možností též
v Knihovně CMTF UP. V roce 2012 byly provedeny 2 rešerše pracovníky Knihovny CMTF.
Pracovnice knihovny dále pomáhají studentům při využívání souborného katalogu, při práci
s Internetem, při využívání kopírky TARAN.
Ostatní
Mimo rámec pracovní náplně se v knihovně CMTF prodávají tituly z produkce CMTF UP
zájemcům z řad studentů.
Pro SVK v Olomouci a ETF UK v Praze se aktualizují seznamy odebíraných periodik.
Evidence periodik pro Souborný katalog UK v Praze je v současnosti prováděna on-line
přes webové stránky NK. Tuto činnost zabezpečuje vedoucí Knihovny CMTF.
Pracovníci knihovny
V knihovně jsou 3 pracovníci – zaměstnanci Knihovny UP (vzdělání 3x VŠ) a 1 pracovnice –
zaměstnankyně CMTF UP (vzdělání VŠ).
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5.4 Katedrové knihovny
Stav jednotlivých katedrových knihoven s přírůstkem za rok 2012 (stav k 31. 12. 2012):
přírůstky
Katedra filosofie a patrologie
Katedra biblických věd
Katedra systematické teologie
Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění
Katedra liturgické teologie
Katedra křesťanské výchovy
Katedra pastorální a spirituální teologie
Katedra církevního práva
Katedra křesťanské sociální práce

knih celkem

37
2 208
1
225
154
2 268
187
2 545
28
327
114
2 329
1 680
52
76
739
knihy převedeny do Knihovny CMTF

6. Výzkum a vývoj
6.1 Oblasti výzkumu a vývoje, na které se CMTF zaměřuje
Vědeckovýzkumná činnost na CMTF UP se uskutečňuje jak na jednotlivých katedrách,
tak v návaznosti na grantové projekty a výzkumný záměr. K výzkumné činnosti
přispívá CMTF také vydáváním časopisu Studia theologica ve spolupráci s Teologickou
fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katolickou teologickou fakultou
Univerzity Karlovy v Praze a s Teologickou fakultou Trnavské univerzity v Bratislavě,
a dále vydávání časopisu Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas theologica
Cyrillo-methodiana. Theologica Olomucensia.

6.1.1 Centrum excelence Historie a interpretace Bible a jeho nejvýznamnější
výsledky v roce 2012
Počínaje rokem 2012 se CMTF začala podílet na řešení grantového úkolu centra
excelence Historie a interpretace Bible (č. P401/12/G168), který je společným grantovým
úkolem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (s účastí badatelů
z Katolické teologické fakulty a z Filozofické fakulty), Kabinetu pro klasická studia
Filozofického ústavu Akademie věd ČR a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Projekt je postaven na spolupráci Centra biblických studií a Centra
pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a dalších specialistů z Českého
egyptologického ústavu Filozofické fakulty (UK v Praze), z Katolické teologické fakulty
(UK v Praze) a z Cyrilometodějské teologické fakulty (UP v Olomouci). Hlavním řešitelem
projektu je Dr. Jan Dušek (ETF UK v Praze), spoluřešiteli jsou PhDr. Jiří Beneš (FLU AV ČR
v Praze) a Vít Hušek, Th.D. (CMTF UP v Olomouci).
Cílem tohoto mezioborového projektu je přispět k objasnění procesu, v němž
se biblické texty, které samy vznikaly pod vlivem dějinných okolností, staly významným
formujícím vlivem při vzniku nových kulturních tradic. Badatelé různých zaměření v rámci
projektu analyzují vybraná témata týkající se biblických textů, jejich kontextu a působení
v časovém období od pozdní doby bronzové dodnes. Projekt se profiluje ve třech hlavních
perspektivách: vznik, transmise a interpretace biblických textů.
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V prvním roce se řešení projektu účastnila většina stávajících badatelů Centra
pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a řada odborníků z Katedry
biblických věd. V souladu s jejich specializací byli zapojeni do práce v následujících
pracovních skupinách: (2.) Starozákonní studia, (3.) Novozákonní studia, (4.1) Interpretace
Bible v raném křesťanství, zejména ve spisech řeckých a latinských církevních Otců;
probíhaly také přípravné práce v rámci skupiny (5.1) Řecké překlady Starého zákona.
V rámci projektu byla na CMTF UP uspořádána národní Patristická konference
(Olomouc, 20. – 21. 9. 2012), které se účastnili jak kolegové z dalších institucí podílejících
se na projektu, tak zahraniční hosté.

6.1.2 Výzkum a vývoj na jednotlivých katedrách CMTF
6.1.2.1 Katedra filozofie a patrologie
Zaměření badatelské činnosti na katedře odpovídalo odborným zájmům a
kompetencím jednotlivých vyučujících.
V rámci katedry i nadále pracovalo Centrum pro práci s patristickými, středověkými
a renesančními texty, badatelsky se do něj zapojili členové Kaatedry filozofie a patrologie
(Prof. Karfíková, Doc. Ventura a Dr. Hušek), ale také někteří pracovníci dalších kateder.
Práce členů katedry ve vědě a výzkumu se dále zaměřila na řešení projektu SIVV
č. CMTF_2012_003 „Vybrané otázky filosofické etiky“ (Doc. Cajthaml). Zapojeni do něj jsou
doktorandi i studenti bakalářských a magisterských studijních programů.
Odborné zaměření pracovníků katedry:
Doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

– (realistická) fenomenologie; Platón (platonismus);
filosofický relativismus; duchovní dějiny Evropy; etika
– středověká, raně-novověká filosofie; analytická
filosofie; logika; dějiny logiky
– latinská patristika; filosofická hermeneutika
– patrologie; ekumenická teologie; spirituální dějiny
mnišství; lékařská etika

6.1.2.2 Katedra biblických věd
Někteří pracovníci katedry (Dr. Černuška, Dr. Plátová, Dr. Černušková) byli zapojeni
do práce v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Katedře
filozofie a patrologie a v centru excelence „Historie a interpretace Bible“. V tomto projektu
centra excelence GA ČR č. P401/12/G168 „Historie a interpretace Bible“ pracovali v rámci
prvního roku řešení také další členové katedry: Doc. Chalupa, Dr. Vlková a Dr. Pacner
ve starozákonní sekci a Prof. Tichý a Doc. Mareček v novozákonní sekci.
Prof. Tichý, doc. Chalupa, Dr. Vlková a Dr. Pacner pracovali třetím rokem na grantu
GAČR č. P401/10/0901 „Zákona a svoboda. Studium stěžejních témat biblické teologie“.
Výsledkem je monografie „Zde jsem, abych plnil tvou vůli“.
Doc. Mareček spolu s prof. Tichým řešili grant SIVV č. CMTF_2012_006 „Narativita
a teologie kanonických evangelií“. Zapojeni do něj jsou i studenti bakalářských a
magisterských studijních programů.
Jednotliví pracovníci katedry se také věnovali vědecké práci podle svého vědeckého
zaměření.
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Odborné zaměření pracovníků katedry:
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
– starověká (novozákonní) řečtina a latina, specializace
středověká latinská literatura
Mgr. Veronika Černušková
– starověká (novozákonní) řečtina a latina
Doc. Petr Chalupa, Th.D.
– Starý zákon, speciálně kniha Ester; synchronní exegetické
metody
Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D – Nový zákon, specializace na evangelia, zvláště na synoptická
Mgr. Stanislav Pacner, Th.D. – Starý zákon, specializace na proroka Jeremiáše
Mgr. Jana Plátová, Ph.D.
– starověká (novozákonní) řečtina a latina, specializuje se
na spisy Klementa Alexandrijského
Prof. Ladislav Tichý, Th.D.
– Nový zákon, především jeho exegeze, a to evangelia i listy
RNDr. Ivana Vlková, Th.D.
– Starý zákon, obecné otázky, biblická hebrejština,
specializuje se na prorockou literaturu Starého zákona

6.1.2.3 Katedra systematické teologie
Překlad, korektury a příprava k vydání posledního dokumentu Mezinárodní
teologické komise „Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria“ (Prof. Pospíšil,
Dr. Krumpolc).
Příprava a uspořádání sympozia na téma „Sympozium k problematioce exorcismů“
na KTF UK v Praze a příprava příspěvků na sympoziu k vydání v časopise Studia theologica
(Dr. Krumpolc, Prof. Pospíšil).
Řešení projektů SIVV : č. CMTF_2012_008 „Prolegomena k dějinám české
christologie a mariologie 1911-1925“ (Prof. Pospíšil), projektu č. CMTF_2012_009
„Sypozium o problematice exorcismů“ (Dr. Krumpolc), projektu č. CMTF_2012_011
„Rodinný život v biblickém a dnešním kontextu“ (Dr. Opatrný), projektu č. CMTF_2012_018
„Reflexe světových náboženství ve vybraných českých teologických periodicích“ (Dr. Franc)
a projektu č. CMTF_2012_010 „Škola u Svatého Viktora v Paříži a její dva přední učitelé ve
12. Století Richard a Ondřej“ (doktorand R. Bužek). Zapojeni do řešení těchto projektů jsou
doktorandi i studenti bakalářských a magisterských studijních programů.
Odborné zaměření pracovníků katedry:
ThLic. Jan Czudek
ThLic. Roman Czudek
PhDr. Martin Filip, Th.D.

ThLic. IClic. Vladimír Filo
Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
ThLic. Tomáš Klíč
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D
Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

Mgr. František Urban, Th.D.
MUDr. Mgr. Petr Závodný, CSc.

– morální teologie
– dogmatická teologie
– dogmatická teologie, zvláště teologická antropologie, sakramentologie, eschatologie, teologie
sv. Tomáše Akvinského
– morální teologie a církevní právo, bioetika
– religionistika
– morální teologie
– fundamentální teologie a religionistika, dialog vědy
a náboženství
– morální teologie
– dogmatická teologie, zvlášt trinitologie, christologie
mariologie, teologická antropologie, teologie
stvoření a teologická metodologie
– dogmatická teologie, mariologie, sakramentální
teologie
– bioetika
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6.1.2.4 Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění
Výzkum katedry byl zaměřen dvojím směrem: v oblasti církevních dějin
na zpracování moderních kritických českých církevních dějin a dějin vztahu státu a církve
katolické (eventuelně křesťanských církví) – Prof. Halas, Dr. Parma a Dr. Jonová.
Práce členů katedry ve vědě a výzkumu se zaměřila zvlášť na řešení projektů SIVV
č. CMTF_2012_005 „Olomoucká (arci)diecéze v dějinném vývoji“ (Dr. Jonová) a
č. CMTF_2012_014 „Cyrilometodějské jubileum 2013“ (Prof. Pojsl). Zapojeni do nich jsou
doktorandi i studenti bakalářských a magisterských studijních programů.
V oblasti dějin křesťanského umění výzkum vedl Prof. Pojsl. Pokračoval výzkum
sakrální architektury a dlouhodobý výzkum sepulkrálních památek na Moravě.
Odborné zaměření pracovníků katedry:
Prof. PhDr. František X. Halas, CSc.
ThLic. Vít Hlinka
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.

Prof. PhDr. Miloslav Pojsl

– vztahy církve a státu v novodobých českých dějinách
– apokalyptická tendence ve středověkém myšlení a
situace v Čechách před husitskou revolucí
– církevní dějiny 19. a 20. století, olomoucká
arcidiecéze
v období
episkopátu
arcibiskupa
Theodora Khona
– problematika protireformace, zejména osobnost
olomouckého
biskupa
a kardinála
Františka
Dietrichštejna
– problematika sepulkrálních památek a jejich soupisu
na Moravě; vývoj a dokumentace sakrální
architektury na Moravě a ve Slezsku s přihlédnutím
k architektuře na Slovensku, v Rakousku a Polsku;
příprava publikace o vývoji sakrální architektury,
vývoj pohřbívání v křesťanské tradici; velkomoravská
a cyrilometodějská problematika

6.1.2.5 Katedra liturgické teologie
Katedra se specializovala na výzkum v oblasti sakramentální teologie, překladu
liturgických textů, ekumenických otázek a liturgické problematiky sakrální architektury.
Práce členů katedry ve vědě a výzkumu se zaměřila zvlášť na řešení projektů SIVV
č. CMTF_2012_001 „Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic“
(Prof. Kunetka) a č. CMTF_2012_015 „Vývoj a proměny sakrální architektury na našem
území v druhé polovině 20. století“ (Dr. Kopeček). Zapojeni do nich jsou doktorandi
i studenti bakalářských a magisterských studijních programů.
Odborné zaměření pracovníků katedry:
Mgr. Walerian Bugel, dr.
–
Mgr. Marcel Javora
–
S.L.D. Ing. Pavel Kopeček
–
Prof. František Kunetka, Th.D. –
Mgr. Ing. Jan Kupka
–

východní liturgie, ekumenická teologie
gregoriánský chorál
sakrální architektura; fundamentální liturgika
sakramentální liturgie
sborová liturgická hudba
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6.1.2.6 Katedra křesťanské výchovy
Členové katedry se systematicky věnovali problematice výzkumu hodnot a filosofie
výchovy, hodnotové výchovy, volného času a sociální integrace a inkluze specifických skupin
v České republice.
Katedra se aktivně zapojovala do spolupráce s diecézními katechetickými centry
a centry pro rodinu. Účastnila se celostátních i diecézních setkání katechetů. Katedra
garantovala pedagogicko-psychologický projekt „Orientační dny pro děti a mládež“
realizovaný v DIS Fryšták a v Hradci Králové. Katedra rovněž garantovala realizaci kurzů
nepovinného předmětu Etická výchova pro základní školy.
Práce některých členů katedry ve vědě a výzkumu se dále zaměřila na řešení projektu
SIVV č. CMTF_2012_012 „Sociálně a zdravotně znevýhodněné a jiné skupiny populace
a jejich sociální determinanty zdraví“ (Doc. Tavel). Zapojeni do něj jsou i studenti
bakalářských a magisterských studijních programů.
Odborné zaměření pracovníků katedry:
Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová

Mgr. Milena Öbring Hobzová
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
Mgr. Petra Sobková
Doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
PhDr. Ing. Ludmila Trochtová

– katechetika; náboženská pedagogika
– teorie výchovy, pedagogický výzkum, náboženská
pedagogika, dramatická výchova, obecná didaktika,
obecná pedagogika, katechetická praxe
– obecná pedagogika, sociální pedagogika, masová
komunikace, kultura mluveného projevu, andragogika
– zaměření filozofie a teorie výchovy, hodnoty a
hodnotová výchova v sociálním kontextu, pedagogický
výzkum, informační technologie ve vzdělávání
– pedagogika volného času, řízení volnočasových
aktivit, obecná a školní didaktika, hudební
pedagogika
– speciální
pedagogika,
psychologie,
sociálněpatologické jevy, výtvarná výchova se zaměřením na
artefiletiku a arteterapii
– pedagogika, náboženská pedagogika
– pedagogická diagnostika, psychologie
– klinická psychologie
– didaktika, pedagogika, etická výchova, praxe
pedagogická, praxe vychovatelská, praxe v řízení
volnočasových aktivit

6.1.2.7 Katedra pastorální a spirituální teologie
a) zaměření Oddělení pastorální teologie
Oddělní stabilně rozvíjí témata fundamentální pastorální teologie, studium problematiky
vztahu víry a kultury současného člověka v Evropě z hlediska západních i východních
křesťanských tradic, spirituální a pastorální otázky nové evangelizace, inkulturace a celé
činnosti církve v dnešním světě vč. její ekumenické dimenze. Konkrétně se jedná o tato
témata, která vyústila v podání grantového projektu Východ – Západ, teologie v dialogu.
b) zaměření Oddělení spirituální teologie
Vychází ze stávajícího personálního zastoupení vědeckých pracovníků a vyučujících. Prvním
předpokladem je plynulá komunikace s institucemi, které souvisejí s tématy, jimiž se
zabývají. Důležitým faktorem je publikační činnost, kterou lze rozdělit do dvou rovin:
1. aktuální tematické publikační výstupy a 2. součást rozsáhlejšího trvajícího bádání (slovník
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teologických osobností v českých zemích; problematika Východ-Západ; sepětí spirituální
teologie a kultury, potažmo hudby aj.). Podstatnou součástí je redakční práce v celé své
genezi příprav knižních titulů. Nemalou součástí je frekvence odborných posudků a recenzí
na půdě akademické a vnitrocírkevní.
c) zaměření Oddělení studií křesť. Východu, ekumenické teologie a mezináb. dialogu
Hledání společných kořenů různých náboženských tradic v oblastech náboženské symboliky a
terminologie, lingvistických vrstev egyptské kulturní tradice a tradiční religiozity. Možnosti
dialogu v dějinách Egypta. Teoretickým východiskem je analýza fenomenologie a principů
kulturního, náboženského a potažmo mezikulturního a mezináboženského dialogu
v evropském sociokulturním prostředí. Výzkum se zabývá otázkami vytvoření odpovídajících
podmínek dialogu ve společnosti v kontextu současných sekularizujících tendencí, nových
podob náboženské nesnášenlivosti, christianofobie a kulturních či civilizačních střetů.
Práce členů katedry ve vědě a výzkumu se také zaměřila na řešení projektu SIVV
č. CMTF_2012_017 „Cyrilometodějské dědictví - lokální / univerzální“ (Prof. Ambros).
Zapojeni do něj jsou doktorandi i studenti bakalářských a magisterských studijních programů.
Odborné zaměření pracovníků katedry:
Doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
Prof. Pavel Ambros, Th.D.

Marta L. Cincialová, Th.D.

PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka
Jaroslav Franc, Th.D.

Luisa Karczubová, Th.D.

Jaroslaw Pastuszak, Th.D.

– dějiny
spirituality,
spiritualita
ignaciánská;
interdisciplinární přístup v oblasti teologie a hudby
– pastorální teologie (teologie obnovy, inkulturace, nová
evangelizace, teologie laikátu); studium křesťanského
Východu; ekumenismus; misiologie
– studium forem zasvěceného života (počátky mnišství,
spiritualita pouště); studium františkánské teologie,
spirituality a mystiky; témata z teologie a spirituality
zasvěceného života a životních stavů
– spiritualita pobožností, nová evangelizace
– ekumenický dialog; studium křesťanských tradic; dialog
s nekřesťanskými náboženstvími zvlášť v tradičně
muslimských zemích
– spirituální konkluze patristických témat; výzkum
v oblasti české teologie doby Tomáše ze Štítného a
patristické vlivy v jeho díle
– teologie umění a kultury, spiritualita umění (zabývá se
vzájemným vztahem mezi slovem a obrazem a taktéž
spirituálními aspekty výtvarného umění a kultury jako celku),
teologie krásy, teologická hermeneutika současného umění,
fenomenologie náboženského dialogu, antropologie kultury

Dr. Michael Špaček
ThLic. Michal Umlauf

– spiritualita a liturgie křesťanského Východu, mnišská
tradice, dílo kardinála Tomáše Špidlíka
– pastorační činnost církve zvláště na poli charitativněpolitické diakonie; vztah církve a neziskového sektoru;
dobrovolnictví;otázky pastorace manželství a rodiny
s ohledem na spiritualitu

6.1.2.8 Katedra církevního práva
Výzkum a vývoj na katedře se zabýval vztahy mezi právem západní katolické církve
a právem východních katolických církví, mezi katolickým právem a právem pravoslavných
a evangelických církví, mezi kanonickým právem a sekulárním právem. Dále se zabýval
vlastním právem řeholních institutů a partikulárním kanonickým právem v České republice
včetně podílu na legislativě.
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Práce členů katedry ve vědě a výzkumu se zaměřila zvlášť na řešení projektů
SIVV č. CMTF_2012_004 „Trestání mravnostních deliktů duchovních“ (Dr. Menke) a
č. CMTF_2012_007 „Mezinárodní konference Propuštění z duchovního stavu“
(Doc. Němec). Zapojeni do nich jsou doktorandi i studenti bakalářských a magisterských
studijních programů.
Proběhla příprava a podání přihlášky dvou grantů GAČR – postdoktroský grant
„Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického
práva“ (Dr. Menke) byl agenturou schválen na roky 2013–2015.
Odborné zaměření pracovníků katedry:
Mgr. Libor Botek, Th.D.
– sociální působení církví; procesní právo
ICLic. Jiří Dvořáček, ICODr. – právo východních katolických církví; světské právo
Mgr. Monika Menke, Th.D.
– učitelská služba církve; otázky kolegiality a procesního
práva
Doc. Damián Němec, dr
– právo zasvěceného života; manželské právo; majetkové
právo; oblast vztahů mezi státem a církví, speciálně
konkordátní právo
Mgr. Jiřina Navrátilová
– české rodinné a trestní právo

6.1.2.9 Katedra křesťanské sociální práce
Výzkum a vývoj na katedře – ve smyslu prakticko-teologické vědy – sleduje logiku
inkarnační teologie. To znamená, že fenomén křesťanské víry, resp. charity, je podroben
zkoumání v rámci a ve prospěch konkrétní sociální či humanitární činnosti. Křesťanská
nauka o sociální práci zkoumá působení víry a charity v životě, zejména v kontextu zvládání
života klientů, ale i v kontextu individuální nebo organizované pomoci a solidarity, přičemž
toto zkoumání může postupovat empiricko-induktivně, systematicko-hermeneuticky nebo
biblicko-historicky. Z teologického hlediska spočívá hlavní váha výzkumu křesťanské
sociální práce v oblasti tzv. „fides qua creditur“, ale rovněž v oblasti „fides quae creditur“.
Ve smyslu axiomů komunikace a interakce je výzkum zaměřen na vztahový a na obsahový
aspekt komunikace a interakce v různých kontextech psychosociální či humanitární pomoci.
Proto je třeba empiricky zkoumat jednak interakci mezi pomáhajícím či pomáhající organizací
a klientem, ale z hlediska kognitivní psychologie také vliv hodnotové orientace.
Metodologický princip křesťanské sociální nauky poskytuje rámcovou strukturu pro
zkoumání v křesťanské sociální práci.
Práce členů katedry ve vědě a výzkumu se zaměřila zvlášť na řešení projektů SIVV
č. CMTF_2012_013 „Využití reflektujících týmů při rozvoji poradenských dovedností
studentů sociální práce“ (Dr. Zatloukal), projektu č. CMTF_2012_016 „Vybrané otázky
sociální a humanitární práce“ (Dr. Doležel) a č. CMTF_2012_019 „Využití práce s životním
příběhem jako nástroje pro podporu inkluze osob s mentálním handicapem v prostředí
sociální práce“ (Mgr. Votoupal). Zapojeni do nich jsou i studenti bakalářských a
magisterských studijních programů.
Odborné zaměření pracovníků katedry:
Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Ing. Ester Danihelková
ThLic. Jakub Doležel, Th.D.

– systém sociálního zabezpečení, managementu kvality
sociálních služeb, inspekce kvality sociálních služeb
– ekonomika a management neziskové sféry
– integrace teologie do kontextu sociální práce;
diakonické reflexe v teologii; koncepce pastoračního
doprovázení spolupracovníků Charity; historický
vývoj sociálně charitní praxe
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PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.
Prof. René Lužica, ArtD.
Prof. Heinrich Pompey, Dr.theol.

Ing. Květoslava Princová, Ph.D.

Mgr. Miloš Votoupal
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz

– sociální politika, demografie, sociální práce
s rodinou
– sociální práce se sociálně vyloučenými skupinami,
etnické menšiny a sociální vyloučení
– uplatnění encykliky Deus Caritas Est v charitní práci
církve; výzkum rozdílů a podobností pomáhání
v jednotlivých nábo-ženských tradicích zkoumání
vlivu religiozity v doprovázení těžce nemocných a
umírajících; výzkumu teologických souvislostí řízení
kvality v charitních organizacích
– humanitární a rozvojová pomoc ve smyslu
mezinárodní sociální práce; globální problémy,
problematika ozbrojených konfliktů a zprostředkovaná pomoc
– posouzení životní situace, supervize v organizacích,
teorie a metody sociální práce
– facilitace a vedení porad, teorie sociální práce
s rodinami
– migrační kontrola, integrace migrantů, multikulturní
soužití, sociální práce s uprchlíky

6.2 Významná spolupráce CMTF ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR
CMTF UP jako celek spolupracuje s ostatními teologickými fakultami ve vydávání
odborného teologického časopisu Studia theologica, dále spolupracuje s Českou biskupskou
konferencí na vydávání dokumentů Apoštolského stolce a různých teologických komisí
při ČBK. Někteří členové pedagogického sboru jsou členy vědeckých rad jiných fakult
či univerzit.
Spolupráce na jednotlivých katedrách je dána specifickým zaměřením a sahá od úrovně
v rámci UP až ke spolupráci s různými ústavy AV ČR.
název
sídlo instituce
spolupracující instituce
Akademická společnost
Praha
Aloise Musila
Apoštolský exarchát
Praha
řeckokatolické církve ČR

forma spolupráce

Arcibiskupský kněžský
seminář
Arcibiskupství Olomouc
– Centrum pro mládež
– Centrum pro katechezi
Arcidiecézní muzeum

Olomouc

další vzdělávání
jáhnů v diecézi
další vzdělávání
v diecézi

1996

Olomouc

výzkum, výstava

2011

AV ČR
– Ústav dějin umění
– Slovanský ústav
Centrum Aletti

Praha

výzkum

1997

Olomouc

knihovna, ediční,
vydavatelská, DSP
účast na projektu

1996

smlouva s UP

Prof. Ambros

2008

publikační
činnost
vzděl. program
pro učitele

Doc. Novotný

Centrum dějin české
teologie KTF UK
Centrum pro školy

Olomouc

Praha
Olomouc

doba
výsledky
spolupráce spolupráce
publikace
odborné konzultace, 2011
publikace
kurzy, přednáš2006
ky, překlady liturgických knih

další vzdělávání
učitelů
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1990

kontaktní
osoba
Dr. Přebinda
Mons. Hučko,
Kornel Baláž

vzdělávací
program pro
děkanáty

vedoucí
jednotlivých
center
výstava,
PhDr. S.
prezentace v tisku Jemelková
prezentace
PhDr. Roháček
v tisku
Prof. Vavřínek

Mgr. Polcrová

název
spolupracující instituce
Česká biskupská
konference
Česká christologická a
mariologická akademie
Česká křesťanská
akademie
Česká společnost pro
katolickou teologii
České katolické biblické
dílo
Etické fórum

sídlo instituce

forma spolupráce

Praha

odborné analýzy
mediálního světa
publikační a
organizační činnost
přednášky

Evangelické fakulta UK

Olomouc
Praha
Praha

Ministerstvo kultury ČR
odbor památkové péče
Moravské zemské
muzeum
Moravský zemský archiv

1998

Samotišky

přednášky, publika- 2009
ce, organizace
účast na projektech 2000

Praha

zaštiťění výuky

2001

Praha

centrum excelence,
výzkum, grémia
centrum excelence
výzkum

1998
2012
1993

výzkum

1992

Filosofický ústav AV ČR Praha
Filozofická fakulta UK
Praha
FF MU
– Ústav klasických studií
– Historický ústav
Husitská teologická
fakulta UK
Institut františkánských
studií v Praze a Olomouci
Justiční akademie
Karmelitánské
nakladatelství
Konference vyšších
řeholních představených
mužských a ženských
řeholí v ČR
Katolická teologická
fakulta UK
Městské muzeum

doba
výsledky
kontaktní
spolupráce spolupráce
osoba
expertní posudky CSILic.
2008
Vývodová
webovské stránky Dr. Filip
2009

Brno

Praha

konference, grémia,
výzkum
Praha, Olomouc formace, přednášky

1998
2000

Kroměříž
Kostelní Vydří
– Praha
Praha

výzkum, výuka
účast na revizi
překladu Písma sv.
formace
přednášky

2010
1997

Praha

konference, grémia,
výzkum
výzkum

1998

Moravská
Třebová
Praha

2001

2000
2000

Brno

hodnocení výzkum.
záměrů
výzkum

Brno

výzkum

1990

Brno

přednášky

1998

Blansko

výzkum

2000

Muzeum města Brna

Brno

výzkum

2005

Občasnké sdružení
Communio
Oikúmené
Olomoucký kraj

Praha

časopis Communio

1996

Praha
Olomouc

publikační činnost
konference,
poradenská činnost
výzkum
přednášky

1997
2010

Ostrava
Brno
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Doc. Kaplánek
doc. Chalupa

osvědčení pro
lektory, konzultace kurzů
práce na grantu,
výzkum, kurzy
práce na grantu
prezentace
v tisku
prezentace
v tisku
publikace,
výzkum
kurzy, přednášky
podíl na výuce
vydávání a
recenze knih
kurzy, přednášky,
formační plány,
dokumenty

J. Drejnar
Dr. Dušek
PhDr. Beneš
Prof. Hlaváček
Prof. Royt
Prof.Nechutová
Doc.Wihoda
Doc. Boček

L. Pospíšilová
Petrov, LL. M.
Mgr. Fatka
V. Zikešová
V. Dudová

publikace,
výzkum
výkum sepulkDr.Martínková
rálních památek
interní spolupráce Dr. Vajčner

ředitel
2003

Moravskoslezská
křesťanská akademie
Muzeum Blansko

Ostravské muzeum
Pastorační středisko
brněnské diecéze

ČChMA
popularizace
vědec. poznatků
přednášky,
publikace

2010
2003

prezentace
Doc. Galuška
v tisku, výstavy
prezentace v tisku PhDr. Smutná
popularizace
vědec. poznatků
výkum sepulkrálních památek
výstavy,
přednášky
publikační
publikační řady
konference,
přednášky
výstavy
popularizace
vědec. poznatků

PhDr. Černušák
Dr. Kopeček
Mgr. Nečasová
PhDr. Cejnková
Ing. Filip
doc. Havlíček
PhDr. Garčic
Mgr. Majer
Mgr. Kubín

název
sídlo instituce
spolupracující instituce
Patristická společnost ČR Olomouc
PdF MU v Brně –
Historický ústav
Pedagogická fakulta
Univerzity Hradec
Králové
Právnická fakulta
Masarykovy univerzity
v Brně
Pražská vysoká škola
Psychosociálních studií
Převorství Nový Dvůr
řádu cisterciáků přísné
observance, afiliované
k Ateneum sv. Anselma
v Římě
Řím.-kat. farnost
Velehrad
Slezská univerzita

Brno

doba
výsledky
spolupráce spolupráce
konference, účast
konference, podpora 2008
v AIEP/IAPS
patristického bádání
prezentace
výzkum
1999

forma spolupráce

kontaktní
osoba
prof. Karfíková
Mgr. Mihula

2012

v tisku
monografie

Dr. Ulrichová

2008

konference

JUDr.Šimáčková

projektInternational 2011
Visegrad Fund’s
přednášky
2004

výzkum HBSC

Doc. Růžička

přednášky,
školení, výuka

Dom Samuel
Lauras

Velehrad

poradenská služba

2008

ThDr. Přádka

Opava

výzkum

1998

Slovácké muzeum

Uh. Hradiště

výzkum

1995

Společnost pro církevní
právo
Státní okresní archiv

Praha

ediční

1995

výzkum

1991

přednášky
výzkum, grémia,
konference
výzkum, ediční

2000
1998

příprava projektů
IOP
prezentace
v tisku
prezentace
v tisku
časopis Revue
církev. práva
prezentace
v tisku
CŽV
přednášky, publikace, konference
časopis Journal
on European
History of Law

Hradec Králové spolupráce na
projektu Transkulturní komunikace
Brno
výzkum

Praha
Nový Dvůr
u Toužimi

Zlín,
Uh. Hradiště
Teologický institut
Hradec Králové
Teologická fakulta JU
České
Budějovice
The European Society for Brno
History of Law

2009

PhDr. Šopák
PhDr.Rašticová
prof. Tretera
Mgr. Valůšek;
PhDr. Čoupek
Mgr. Hojda

JUDr. Tauchen
LL.M.
Eur.Integration
PhDr. Fifková,
Mgr. Kubešová
PhDr. Goš

Vlastivědné muzeum

Olomouc

výzkum

2005

Vlastivědné muzeum

Šumperk

výzkum

2006

Zemský archiv Opava,
pobočka Olomouc
Zlínský kraj

Olomouc

výzkum

1990

výstavy,
přednášky
přednášky,
výstavy
Mgr. Doubravský
prezentace v tisku Mgr. Lapčík,

Zlín

Otevřené brány

2009

přednášky

PhDr.Kovářová
Mgr. Macura

6.3 Významná mezinárodní spolupráce CMTF ve výzkumu a vývoji
CMTF nadále spolupracovala s Teologickou fakultou Trnavské univerzity, a to nejen
při vydávání společného odborného periodika Studia theologica, ale také při koordinaci
soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti.
Další mezinárodní spolupráce byla rozvíjena jak ze strany jednotlivých kateder, tak
ze strany jednotlivců v rámci studijních a výzkumných zaměření, jak je podrobněji uvedeno
v následující tabulce.
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název
spolupracující instituce

sídlo instituce
(město, stát)

forma
spolupráce

doba
spolupráce

výsledky
spolupráce

kontaktní
osoba

Association Internationale d´Études
Patristiques (AIEP/IAPS)
Centro Aletti – Pontificio Istituto
Orientale
Centrum pre výskum spoločenských
aspektov zdravia na UPJŠ v Košicích ve spol. s Department of Social
Medicine, University Medical
Centre Groningen, University of
Groningen
Centro internazionale degli amici di
Newman
Centrum spirituality Východ –
Západ Michala Lacka
Collegium Bobolanum Papieskiego
Wydzialu Teologicznego
Comune di Aquileia

Paříž, Francie

vědecká
spolupráce
konference,
výzkum, DSP
řešení dvou
APVV
projektů;
výzkum

2007

členství

Prof. Bruyn

1995

konference,
publikace
konference,
publikace

prof. Rupnik,
prof. Tenace
Prof. J. van
Dijk MD PhD

2008

konzultace

Warszawa,
Polsko
Aquileia, Itálie

konzultace,
výzkum, DSP
výzkum,
publikace
spolupráce,
výzkum
kongres

2012

konference,
publikace
publikace

sestry Díla
kard. Newmana
Doc. Kyselica
Dr. Marinčák
Prof. Kulisz

2008

Český historický ústav v Římě

Řím, Itálie

výzkum

2005

Diecézny katecheticky úrad

Spišská Nová
Ves, SR
Žilina, SR

materiály pro
katechezi a NV
materiály pro
katechezi a NV
členství

2009

2010

Nitra, SR

přednášková
činnost
přednáškové
pobyty
symposia

Prešov, SR

symposia

2004

Osnabrück,
Německo
Padova, Itálie
Řím, Itálie
Innsbruck,
Rakousko
Trnava, SR

výzkum

2010

Diecézny katecheticky úrad
Evropská společnost pro katolickou
teologii
Facultat de Teologia Sant Dámaso
Filozofická fakulta Trnavské
univerzity
Filozofická fakulta Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre
Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešovské univerzity
Institut für Psychologie
Universität Osnabrück
Instituto di Liturgia pastorale
Istituto Orientale
Karl Rahner Archiv – Innsbruck

Řím, Itálie
Košice, SR,
Groningen,
Holandsko

Řím, Itálie
Košice, SR

Vídeň,
Rakousko
Madrid,
Španělsko
Trnava, SR

symposia
konference
konzultace a
archivní bádání
Katedra pedagogických štúdií PdF
konference,
Trnavská univerzita
semináře
Katedra pedagogiky PdF Univerzita Bratislava, SR konference
Komenského v Bratislavě
semináře
Katolická univerzita v Ružomberku Ružomberok,
přednáškové
SR
pobyty, výzkum
Konference biskupů Slovensko
Bratislava, SR odbornéc analýzy, konference
Konferencie vyšších predstavených Nitra, SR
konzultace,
ženských rehôľ na Slovensku
expertní činnost
Liturgiewissenschaftliche
Klosterneuburg, symposia
Gesellschaft
Rakousko
Metodické centrum
Bratislava, SR podklady pro
ETV a NV
Mezinárodní papežská mariologická Řím, Itálie
členství
akademie (MPMA)
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2007

2007

kongresy,
publikace
odborné
publikace
materiály pro
náb. výchovu
materiály pro
náb. výchovu
kongresy a
konference
výměna Prof.
zkušeností
výuka v rámci
Erasmus
výměna
zkušeností
výměna
zkušeností
granty,
projekty
zkušenosti
publikace
publikační
činnost
konference

2007

konference

Prof. Žilínek

2008

výuka v rámci
Erasmus
publikační
činnost
odb. semináře
konzultace
výměna
zkušeností
materiály pro
ETV a NV
prezentace
ČChMA

Prof. Tyrol,
doc. Lapko
doc. Galis

2010
1996

2010
2006

2009
1995
1993

2008
2008
2006
2009
1996

Prof. Iacumin
prof. Hledíková
prof. Pánek
Paedr. Solanová
ThDr. Šelinga
prof. Müllerová
Prof.
López-Corps
Dr. Slavkovský
prof. Michalov
prof. Boháč

Prof. Grillo
Prof. Farrugia
Prof. Neufeld
Doc. Rajský

Sr. Kostúrová
Prof. Dr.
Redtenbacher
PaeDr. Križová
Prof. Battaglia

název
spolupracující instituce

sídlo instituce
(město, stát)

forma
spolupráce

doba
spolupráce

výsledky
spolupráce

Mezinárodní společnost sv. Tomáše
Akvinského
Polskie stowarzyszenie
pastoralistów i duszpasterzy
Pontificio instituto liturgico di
Sant´Anselmo
Pontificio Istituto Orientale

Řím, Itálie

členství

2000

kongresy
konference
konference,
publikace
výměna
zkušeností
konference,
publikace
konference,
publikace
výměna
zkušeností
publikační
činnost
výměna
zkušeností
konference

Varšava, Polsko konference

2008

Řím, Itálie

symposia

2003

Řím, Itálie

konzultace,
výzkum, DSP
konference,
host.přednášky
symposia

1995

Pontificia Università Gregoriana

Řím, Itále

Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovské univerzity
Redaktion Stimmen der Zeit –
Mnichov
Slavistický ústav Jána Stanislava
Slovenskej AV
Slovenská spoločnosť kánonického
práva
St. Norbert College

Prešov, SR

Teologický inštitút J. Vojtaššáka
Theologische Fakultät
Theologische Fakultät
Theologische Fakultät
Theologische Fakultät Univerzita
Erfurt
University of Deusto,
Fact. of Social Sciences and
Humanities
Univerzita Komenskeho v
Bratislave
Ústav hudobnej vedy Slovenskej
akadémie vied
Ústav pre právne otázky
náboženskej slobody Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity
Wydział teologiczny Uniwersyteta
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Opolskiego
Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Śląskiego
Wydział Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
Wydział Teologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II
Záhorské múzeum

Mnichov, SRN

1995
2006

publikační a
redakč. činnost
symposia

2008

výzkum

2010

materiály pro
katechetiku
výzkum

2009
1993

symposia

2005

symposia

2005

symposia

2008

přednáškové
pobyty

2002

Deusto,
Španělsko

příprava projektu
Lifelong Learning Program

2009

Bratislava, SR
Bratislava, SR

přednáškové
2010
pobyty
grant 20820026 2010

Trnava, SR

výzkum

2008

Warszava,
Polsko
Opole, Polsko

výzkum,
publikace
symposia

2006

Katowice,
Polsko

symposia,
výzkum

2006

Lublin, Polsko

DSP, výzkum

1993

Lublin, Polsko

přednášky,
symposia

Skalica, SR

výzkum

Bratislava, SR
Spišské
Podhradie, SR
De Pere,
Wisconsin
Spišské
Podhradie, SR
Innsbruck,
Rakousko
Münster,
Rakousko
Wien,
Rakousko
Erfurt, SRN
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1996

kontaktní
osoba
V. Benetollo
prof. Ostrowski
Prof. Flores
prof. Čemus,
prof. Vasiľ
Prof. Tenace,
Prof. Carrola
Prof. Zozuľak
Prof. Baar
doc. Žeňuch
prof. Ján Duda

materiály pro
katechezi a NV
přednášky,
výměna
zkušeností
výměna
zkušeností
výměna
zkušeností
výměna
zkušeností
přednášky,
publikace
příprava
projektu

J. Nelson

výuka v rámci
Erasmus
mezinárodní
symposium
podíl na
konferencích,
výuce

SSDr. Štrba

konference,
publikace
výměna
zkušeností
konference,
výměna
zkušeností
výzkum, ediční
činnost

prof. Kulisz

2002

výměna
zkušeností

Prof.
Hryniewicz

2005

publikace

PhDr. Drahošová

2006

Prof. Duda
prof. Messner
Prof. Richter
Prof. Faulne
prof. Hentschel,
Krannemann
Prof. Fernando
Almansa

Prof. Lexmann
Dr.
Moravčíková

prof. Sobeczko
prof. Budniak,
dr hab. Pastwa
Prof. Stanisz

6.4 Projekty vědy a výzkumu podporované z účelových prostředků
státního rozpočtu
Název programu
podpory VaV

Číslo projektu

GA ČR

P401/10/0901

GA ČR

P405/12/0388

GA ČR –
P401/12/G168
Centrum excelence

Název projektu

Hlavní řešitel

Zákon a svoboda. Studium stěžejních témat
biblické teologie
Informační a komunikační strategie kardinála
Dietrichsteina v 1. pol. 17. století. Evropská
informační síť ve službách země a diecéze

Prof. Ladislav
Tichý
Tomáš Parma,
Ph.D.

Historie a interpretace Bible

Vít Hušek,
Th.D.

Dotace
(v tis. Kč)

274
285

5.650
6.209

CELKEM:

6.5 Projekty vědy a výzkumu podporované z ESF
Název
programu
podpory VaV

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

EF

CZ.1.07/2.3.00/20.0063

Sociální determinanty zdraví u sociálně a
zdravotně znevýhodněných a jiných skupin
populace

Doc. Peter
Tavel

CELKEM:

Dotace
(v tis. Kč)

4.132

4.132

6.6 Projekty vědy a výzkumu podporované ze zahraničních zdrojů
V roce 2012 neměla CMTF žádný projekt vědy a výzkumu podporovaný z některého
ze zahraničních zdrojů.

6.7 Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu CMTF
Institucionální podpora specifického výzkumu na CMTF je využívána pro financování
grantů akademických pracovníků a studentů magisterského či doktorského studia formou
Studentské grantové soutěže Univerzity Palackého (SIVV). Pravidla využití těchto prostředků
stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jejich aplikaci na Univerzitě
Palackého v Olomouci určuje příslušná směrnice rektora.

6.7.1 Studentská grantová soutěž – projekty IGA
V rámci Studentské grantové soutěže (SIVV) bylo na CMTF UP v roce 2012 řešeno
18 projektů, z toho 3 dvouleté (se začátkem řešení v roce 2012 a dokončením v roce 2013).

35

– jednoleté projekty 2012
číslo projektu

název projektu

Dotace
(v tis. Kč)

hlavní řešitel

Katedra filozofie a patrologie
CMTF_2012_003 Vybrané otázky filosofické etiky

Doc. Martin Cajthaml

73

Katedra biblických věd
CMTF_2012_006 Narativita a teologie kanonických evangelií

Doc. Petr Mareček

107

Katedra systematické teologie
CMTF_2012_008 Prolegomena k dějinám české christologie a
mariologie 1911-1925

Prof. Ctirad Pospíšil

29,377

CMTF_2012_009

Sypozium o problematice exorcismů

Eduard Krumpolc, Th.D.

43,377

CMTF_2012_010

Škola u Svatého Viktora v Paříži a její dva přední
učitelé ve XII. století Richard a Ondřej

Mgr. Radomír Bužek

CMTF_2012_011

Rodinný život v biblickém a dnešním kontextu

Dominik Opatrný, Th.D.

47,688

Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění
CMTF_2012_005 Olomoucká (arci)diecéze v dějinném vývoji

Jitka Jonová, Th.D.

96,595

CMTF_2012_014

Prof. Miloslav Pojsl

200,394

Cyrilometodějské jubileum 2013

Katedra křesťanské výchovy
CMTF_2012_012 Sociálně a zdravotně znevýhodněné a jiné skupiny
populace a jejich sociální determinanty zdraví
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Doc. Peter Tavel

333,2

Jaroslav Franc, Th.D.

30,688
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Katedra pastorální a spirituální teologie
CMTF_2012_018

Reflexe světových náboženství ve vybraných
českých teologických periodicích

Katedra církevního práva
CMTF_2012_004

Trestání mravnostních deliktů duchovních

Monika Menke, Th.D.

CMTF_2012_007

Mezinárodní konference Propuštění z duchovního
stavu

Doc. Damián Němec

126,932

Katedra křesťanské sociální práce
CMTF_2012_016

Vybrané otázky sociální a humanitární práce

Jakub Doležel, Th.D.

152,114

CMTF_2012_019

Využití práce s životním příběhem jako nástroje
pro podporu inkluze osob s mentálním handicapem
v prostředí sociální práce

Mgr. Miloš Votoupal

50

CMTF_2012_013

Využití reflektujících týmů při rozvoji
poradenských dovedností studentů sociální práce

Mgr. Leoš Zatloukal

66,900

– dvouleté projekty na roky 2012 a 2013
číslo projektu

název projektu

hlavní řešitel

Dotace na 2012
(v tis. Kč)

Katedra liturgické teologie
CMTF_2012_001

Obřady manželství v kontextu různých
náboženských tradic

Prof. František
Kunetka

92

CMTF_2012_015

Vývoj a proměny sakrální architektury na našem
území v druhé polovině 20. století.

Pavel Kopeček,
Th.D.

81,344

Prof. Pavel Ambros

420,391

Katedra pastorální a spirituální teologie
CMTF_2012_017

Cyrilometodějské dědictví - lokální / univerzální
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6.8 Studentská vědecká a odborná činnost
V roce 2012 zorganizovala CMTF fakultní kolo soutěže Studentské vědecké a odborné
činnosti ve třech soutěžních kategoriích: Filozofie; Katolická teologie; Nauka o rodině.
Do soutěže se však přihlásil pouze jeden student, z toho důvodu se soutěž tedy nakonec
neuskutečnila.

6.9 Ocenění akademických pracovníků CMTF
Následující akademičtí pracovníci byli v roce 2012 oceněni jak za svou činnost
vědecko–publikační, tak za svou činnost přednáškovou:
Mgr. Veronika Černušková, Mgr. Jana Plátová, Ph.D.
– Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci Prof. M. Mašláně za vědeckou
monografii „Klement Alexandrijský, Stromata VII“
MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
– Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci Prof. M. Mašláně za vědeckou
monografii „Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty. EMDr a
autogénny tréning při pretrvávajúcom ohrození : prípadová štúdia.“
Prof. Dr.theol. Lenka Karfíková, Th.D.
– Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci Prof. M. Mašláně za vědeckou
monografii „Grace and the Will according to Augustine“
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.
– Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci Prof. M. Mašláně za vědeckou
monografii „Po stopách české fundamentální teologie v období 1800–2010“
Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
– Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci Prof. M. Mašláně za vědeckou
monografii „Ježíšovo vzkříšení v evangeliích : Výklad závěrečných kapitol kanonických
evangelií“
Doc. Damián Němec, dr
– Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci Prof. M. Mašláně za vědeckou
monografii „Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries
(1990 – 2010)“
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
– Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci Prof. M. Mašláně za vědeckou
monografii „František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a
metody politické komunikace ve službách moravské církve“
Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
– Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci Prof. M. Mašláně za vědeckou
monografii „Různé podoby české trinitární teologie a pneumatologie 1800–2010. Tvářnosti
české katolické trojiční teologie a pneumatologie 1800–1989“
Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D., Mgr. Petra Sobková.
– Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci Prof. M. Mašláně za vědeckou
monografii „Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy“
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6.10 Členství akademic. pracovníků CMTF v mimofakultních organizacích
Doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
člen redakční rady nakladatelství Refugium
člen redakční rady periodika Teologické texty
člen redakční rady Studia slavica, FF Ostravské univerzity
člen mezinárodního sdružení Jesuit Ecumenists (Řím)
člen České společnosti pro katolickou teologii
člen mezinárodní společnosti Jesphil – jezuité a filosofie (Mnichov)
Prof. Pavel Ambros, Th.D.
člen Vědecké rady UK v Praze
člen Vědecké rady TF JU v Českých Budějovicích
člen Vědecké rady KTF UK v Praze
člen Vědecké rady HTF UK v Praze
ředitel Centra Aletti
člen oborové rady DSP Rozvojová pomoc PřF UP
člen Kněžské rady Arcibiskupství olomouckého
člen Správní rady Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje
člen GA AV ČR
člen české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii
člen redakční rady Duchovného pastiera
člen redakční rady nakladatelství Refugium
člen mezinárodního sdružení Jesuit Ecumenists (Řím)
člen Matice Velehradské
Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
člen redakční rady časopisu Sociální práce/sociálna práca
člen výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální práci
člen pracovní skupiny pro přípravu zákona o sociálních pracovnících
Mgr. Libor Botek, Th.D.
člen Společnosti pro církevní právo v Praze
Mgr. Walerian Bugel, dr.
člen Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej
člen Sekcja Dogmatyków Polskich
člen Sekcji Wykładowców Ekumenizmu
člen Sekci Wykładowców Liturgiki
člen České patristické společnosti
člen redakční rady „Parrésia – Revue pro východní křesťanství“
Doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
člen České platónské společnosti
člen Etické komise UP
člen Ediční rady knižní řady Realist Phenomenology v Ontos Verlag, Frankfurt am Main, SRN
Mgr. Marta Cincialová, Th.D.
generální radní Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
člen Jednoty klasických filologů
člen Patristické společnosti ČR
Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.
členka Jednoty klasických filologů
členka Patristické společnosti ČR
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ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
člen Rady pro pastoraci v Charitě olomoucké arcidiecéze
člen rady Charity olomouc
Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
člen Équipe Européenne de Catéchèse (se sídlem v Bruxelles)
člen katechetické subkomise katechetické sekce ČBK pro katolickou výchovu
člen české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii
člen redakční rady internetového časopisu pro pedagogiku a vědy s ní související Paidagogos
teologický poradce revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku Cesty katecheze
ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček, ICODr.
člen Společnosti pro církevní právo v Praze
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
člen Sdružení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR
člen České křesťanské akademie v Praze
člen Mezinárodní společnosti Tomáše Akvinského (SITA)
člen americké Society for Medieval Logic and Metaphysics
člen Central European Society for Philosophy of Religion
člen redakční rady Akt Společnosti Tomáše Akvinského
člen redakční rady Acta Comeniana
člen redakční rady Studia Neoaristotelica
člen redakční rady Forum Philosophicum (Polsko)
člen redakční rady Miscellanea Logica
člen redakční rady časopisu Aither
člen redakční rady European Journal for Philosophy of Religion
člen oborové rady logiky na FF UK Praha
člen Vědecké rady TF JU v Českých Budějovicích
šéfredaktor Filosofického časopisu
PhDr. Martin Š. Filip, Th.D.
předseda České christologické a mariologické akademie
ředitel české sekce Mezinárodní společnosti Tomáše Akvinského
člen redakční rady časopisu Salve
člen redakční rady časopisu Studia neoaristotelica
člen redakční rady časopisu Akta Společnosti Tomáše Akvinského
člen Moravskoslezské křesťanské akademie
ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka
censor procesů kanonizace Brněnského biskupství
ThLic. ICLic. Vladimír Filo
člen Moravskoslezské křesťanské akademie a vedoucí její regionální pobočky v Brně
viceoficiál diecézního soudu v Brně
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová
členka Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času
technická redaktorka internetového časopisu pro pedagogiku a vědy s ní související Paidagogos
Prof. PhDr. František X. Halas, CSc.
člen Mikulovského centra pro Evropskou kulturu
předseda Občanského sdružení Communio
člen Teologického institutu v Hradci Králové
Mgr. Vít Hušek, Th.D.
člen České platónské společnosti
člen redakční rady časopisu Ostium
člen Association Internationale d´Études Patristiques (AIEP/IAPS)
člen (a tajemník) Patristické společnosti ČR
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Doc. Petr Chalupa, Th.D.
člen Vědecké rady KTF UK v Praze
ředitel Českého katolické biblického díla
člen redakční rady revue „Cesty katecheze”
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
členka Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
členka Moravskoslezské křesťanské akademie
členka Rady vysokých škol
ThLic. Luisa Karczubová, Th.D.
členka redakční rady nakladatelství Refugium
člen České společnosti pro katolickou teologii
S.L.D. Ing. Pavel Kopeček
předseda Moravskoslezské křesťanské akademie Brno
člen Societas liturgica (Regensburg)
člen Liturgické komise ČBK
člen Překladatelské komise ČBK
člen Institutu pro filosofii a teologii umění KTF UK v Praze
člen Liturgické společnosti absolventů Papežského liturgického institutu Sant Anselmo v Římě
PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.
členka Společnosti sociálních pracovníků České republiky
členka České demografické společnosti
členka Asociace pro podporu zdraví a výchovy ke zdraví
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.
místopředseda České společnosti pro katolickou teologii
místopředseda české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii
místopředseda České christologické a mariologické akademie
Prof. František Kunetka, Th.D.
člen Evropské společnosti pro katolickou teologii
člen Liturgické komise ČBK
člen Arbeitsgemeinschaft der kath. Liturgiedozenten im deutschen Sprachgebiet
člen Liturgické komise AO – subkomise pro sakrální umění
člen Jednoty pro církevní hudbu Musica Sacra
člen Liturgiewissenschaftliche Gesellschaft Klosterneuburg
člen České patristické společnosti
Mgr. Ing. Jan Kupka
člen Liturgické komise Arcibiskupství olomouckého – subkomise pro liturgickou hudbu
člen České hudební společnosti – Sekce pro starou hudbu v Praze
člen Společnosti pro duchovní hudbu v Praze
člen Jednoty pro církevní hudbu Musica Sacra v Brně
Prof. PhDr. René Lužica, ArtD.
člen Národopisné společnosti Slovenska při Ústavu etnologie SAV
člen Projektové komise pro etnické minority na Ministerstvu kultury SR
Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
člen české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii
zástupce brněnské diecéze v Českém katolickém biblickém díle
člen oborové organizace Catholic Biblical Association
člen celosvětové oborové organizace „Studiorum Novi Testamenti Societas”
Mgr. Monika Menke, Th.D.
členka Společnosti pro církevní právo v Praze
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Doc. Damián Němec, dr
náhradník pracovního výboru Společnosti pro církevní právo v Praze
člen Institutu konfesního práva při Společnosti pro církevní právo v Praze
člen Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo v Římě
člen Société Internationale de Droit Canonique et de Législations Réligieuses Comparées
v Paříži
člen International Consortium for Law and Religion Studies v Miláně
člen Moravskoslezské křesťanské akademie v Brně
člen vědecké rady časopisu Prawo Wyznaniowe na KUL v Lublině

člen vědecké rady časopisu Kościół i Prawo na KUL v Lublině
člen vědecké rady časopisu Ecumeny and Law na Slezské univerzitě v Katovicích

předseda liturgické komise České dominikánské provincie
člen ediční rady České dominikánské provincie
odborný poradce Tiskového střediska ČBK v oblasti církevního práva a právní problematiky
člen Legislativní komise Akademického senátu UP
člen Komise pro informační technologie na UP
člen Katolické asociace nemocničních kaplanů
Mgr. Milena Öbrink Hobzová
členka Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
člen Matice moravské Brno
člen Moravskoslezské křesťanské akademie
poradce České křesťanské akademie
Mgr. Jana Plátová, Ph.D.
členka Jednoty klasických filologů
člen (a jednatel) Patristické společnosti ČR
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl
člen Vědecké rady ETF UK v Praze
člen oborové rady „Obecné teorie a dějin umění a kultury” KTF UK v Praze
člen subkomise pro umění při Arcibiskupství olomouckém
člen Komise ČBK pro nauku víry
člen Komise srovnávacích církevních dějin při HÚ AV ČR
člen Historické společnosti při HÚ AV ČR
člen správní rady Historické společnosti Starý Velehrad
editor a redaktor edice Církevní památky, dosud vydáno 50 svazků
člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
Prof. Dr. Heinrich Pompey, Dr.theol.
odborný expert CEP Colloquium Europäischer Pfarrgemeinden–Colloque Européen des Paroisses
člen představenstva AGJ - Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese
Freiburg e.V.
člen Diecézní rady katolíků arcidiecéze Freiburg
poradce Komise pro charitu při Německé biskupské konferenci
člen Diecézní rady pro charitu Freiburg
odborný poradce CoLibri Management Service, Denzlingen
člen Etické komise Lékařské fakulty Univerzity Alberta Ludvíka Freiburg
expert Papežské rady COR UNUM
honorární profesor na Katolické univerzitě San Antonio v Murcii/Španělsko
Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
člen Oborové rady pro teologii na ETF UK v Praze
člen Mezinárodní papežské mariologické akademie
zakládající člen a sekretář České christologické a mariologické akademie
člen redakční rady Teologických textů
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člen české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii
člen České společnosti pro katolickou teologii
člen Akreditační komise MŠMT ČR a předseda pracovní skupiny pro teologii
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
člen Philosophy of Education Society of Great Britain
člen Philosophy of Education Society (USA)
člen společnosti Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy vzdělávání, o. s.
editor časopisu Paidagogos
člen Redakční rady a editor časopisu EWIT – Education With Internet Technology
člen Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
členka společnosti Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy vzdělávání, o. s.
členka redakční rady časopisu Paidagogos (ISSN 1213-3809)
členka Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času
PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
členka České arteterapeutické asociace
členka Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času
členka redakční rady internetového časopisu pro pedagogiku a vědy s ní související Paidagogos
členka redakční rady časopisu JEP – Journal of Exceptional People
Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D.
členka Fora pro rozvojovou spolupráci (FoRS), humanitární a etické sekce
Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
člen Forum europeo dell insegnamento della religione, Řím
člen Etické komise LF a FN UP Olomouc
člen oborové rady doktorského studia antropologie PdF UP Olomouc
člen Katechetické komise ČBK Praha
člen Équipe Européenne de Catéchèse (se sídlem v Bruxelles)
člen redakční rady internetového časopisu pro pedagogiku a vědy s ní související Paidagogos
Mgr. Petra Sobková
členka Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času
Dr. Michael Špaček
člen liturgické komise Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v Praze
Doc. Ing. Peter Tavel, Ph.D.
zástupce editora a člen redakční rady internetového časopisu pro pedagogiku a vědy s ní
související Paidagogos
člen redakční rady internetového časopisu pre humanitné odbory Ostium
člen Slovenské komory psychológov
člen Slovenské psychoterapeutické společnosti
člen Slovenské lékářské společnosti
člen Slovenského filozofického sdružení
členom výboru daseinsanalytickej společnosti
člen národního týmu HBSC
Prof. Ladislav Tichý, Th.D.
člen Vědecké rady UP v Olomouci
člen české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii
poradce redakce časopisu Teologické texty
ThLic. Michal Umlauf
člen pastorační rady pro Charitu Arcibiskupství olomouckého
odborný poradce ČBK pro oblast sociální nauky církve
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Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
člen Oborové rady bioetiky na 1. LF UK v Praze
člen Lékařské společnosti J. E. Purkyně
člen České společnosti pro katolickou teologii
člen redakční rady časopisu Teologické texty
RNDr. Ivana Vlková, Th.D.
členka Vědecké rady UP v Olomouci
členka redakční rady časopisu Studia Biblica Slovaca
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Ph.D.
člen EBTA – European brief therapy assotiation / Evropská asociace krátké terapie
člen ICF – International coach federation/ Mezinárodní federace koučů
člen Reteaming® – international register/ mezinárodní registr Reteaming® koučů
člen SOL World – International network of solution-focused practice in organizations /
Mezinárodní sdružení koučů zaměřených na řešení
člen SOFT – Society of family therapy / Společnost rodinných a systemických terapeutů
člen Společnosti sociálních pracovníků ČR
člen SFCT – Asociace garantující kvalitu koučů a lektorů zaměřených na řešení, která také
podporuje aplikaci a výzkum aplikace SF v organitzacích
člen České psychoterapeutické společnosti (ČPS)

6.11 Ediční činnost CMTF
V rámci ediční činnosti pracuje na CMTF UP ediční rada pod vedením Mgr. Víta
Huška, Th.D. Ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Teologickou
fakultou Trnavské univerzity v Bratislavě byla vydána další čísla časopisu Studia theologica
47, 48, 49 a 50 v redakční práci výkonného redaktora Dominika Opatrného, Th.D.
Časopis Studia theologica je zahrnut do databáze ISI Web of Knowledge (Arts & Humanities
Citation Index, apps.isiknowledge.com), Scopus (www.scopus.com), Central and Eastern
European Online Library (www.ceeol.com) a The Central European Journal of Social Science
and Humanities (cejsh.icm.edu.pl), časopis je také prezentován na internetových stranách
www.studiatheologica.eu.
Péčí výkonné redaktorky Doc. Lenky Zajícové, Ph.D., bylo vydáno další číslo (č. 13)
časopisu Theologica Olomucensia (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas
theologica Cyrillo-methodiana).
Mimo to vycházely tituly, které byly podpořeny z prostředků výzkumného záměru,
grantů GA ČR a vnitřních grantů UP (IGA) především ve Vydavatelství Univerzity Palackého
v Olomouci. Někteří pedagogové vydávají své publikace za podpory CMTF i v jiných
vydavatelstvích (např. Oikúmené, Centrum pro studium demokracie a kultury, Vyšehrad,
Karmelitánské nakladatelství, Refugium, Krystal OP).
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6.12 Publikační a odborná činnost pedagogů CMTF
forma

publikace jdoucí do RIVu

odborná kniha
kapitola v knize
sborník – příspěvek
článek v odborném periodiku
uspořádání konference
uspořádání workshopu
uspořádání výstavy

15
46
0
44
7
14
1

7. Pracovníci CMTF
7.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (k 31.12.2012)
Věk

profesoři

docenti

Pedagogičtí pracovníci
odborní asistenti
asistenti

celkem ženy celkem ženy

do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
nad 70 let
CELKEM

3
3
1
7

4
3
2
0

9

0

celkem

ženy

14
13
4
2

8
2
3
1

33

14

celkem ženy celkem ženy

2

Vědečtí
pracovníci

lektoři

celkem

ženy

1
5
3
2

1
2
1
1

11

5

1
2

2

1
1
3

1

3

2

7.2 Počet interních a externích akademických pracovníků
Pracovníci

interní
externí

fyzické osoby

Pedagogičtí pracovníci
profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři

Vědečtí
pracovníci

Další
pracovníci

7

9

33

3

3

11

0

přepočtení

6,2

8,4

25,0

2,2

1,5

6,2

0

fyzické osoby

12

16

50

87

4

0

5

hodiny za rok

116

140

1898

2598

427

0

582

7.3 Vzdělávání akademických pracovníků CMTF
CMTF nabízí různé možnosti dalšího vzdělávání pracovníků. Probíhají školení
a kurzy podporující počítačovou gramotnost, dále práci na tvorbě distančních opor jakož
i obsluhu Learning Management System. Akademičtí pracovníci pokračují ve svých studiích
v doktorském studijním programu, resp. v rigorózním řízení, anebo ve specializovaných
odborných kursech.
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ThLic. Jan Czudek – pokračoval v doktorském studiu z morální teologie na CMTF UP v Olomouci
ThLic. Roman Czudek – pokračoval v doktorském studiu z dogmatické teologie v Římě
Mgr. Veronika Černušková, Ph.D. – získala doktorát na FF MU v Brně – „Ph.D.“
ThLic. Jakub Doležel – získal doktorát na CMTF UP v Olomouci – „Th.D.“
PhDr. Martin Š. Filip, Th.D. – pokračoval v habilitačním řízení na CMTF UP v Olomouci
PhDr. Jitka Jonová, Th.D. – pokračovala v magisterském studiu na FF UP Olomouc
ThLic. Vít Hlinka – pokračoval v doktorském studiu z církevních dějin na CMTF UP v Olomouci
ThLic. Tomáš Klíč – pokračoval v doktorském studiu z morální teologie na CMTF UP v Olomouci
Mgr. Monika Menke, Th.D. – pokračovala ve studiu kanonického práva na KUL v Lublině
Mgr. Milena Öbring Hobzová – pokračovala v doktorském studiu oboru Pedagogika na PdF UP
v Olomouci
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. – zahájil doktorské studium církevního práva na CMTF UP v Olomouci
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová – pokračovala v doktorském studiu oboru Odborová didaktika –
teória vzdelavania náboženskej výchovy na PdF KU Ružomberok
Mgr. Petra Sobková – pokračovala v doktorském studiu oboru Klinická psychologie na FF UP
v Olomouci
Dr. Michal Špaček – pokračoval v doktorském studiu na na CMTF UP v Olomouci
Doc. Ing Mgr. Peter Tavel, Ph.D. – výcvik v psychologické supervizi pod vedením ČIS
Mgr. Miloš Votoupal – pokračoval v doktorském studiu na FSS MU v Brně
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.– získal doktorát na FF UP v Olomouci – „Ph.D.“
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz – pokračovala v doktorském studiu na FF UP v Olomouci

7.4 Habilitační a jmenovací řízení
7.4.1 Habilitační řízení
V roce 2012 nebylo na CMTF UP uskutečněno žádné habilitační řízení.
7.4.2 Řízení ke jmenování profesorem
V roce 2012 nebylo na CMTF UP uskutečněno žádné řízení ke jmenování profesorem.
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8. Hodnocení činnosti
8.1 Hodnocení kvality vzdělávání na CMTF (včetně programů CŽV)
Kvalita vzdělávání na CMTF je posuzována Akreditační komisí MŠMT, a to zejména
při projednávání žádostí o prodloužení akreditace jednotlivých studijních oborů. V roce 2012
nebyly zaznamenány žádné problémy, všechny žádosti fakulty o prodloužení akreditací byly
vyřízeny kladně (viz bod 3.9).
Dalším zdrojem dat potřebných k hodnocení kvality vzdělávání jsou průzkumy
prováděné mezi studenty po skončení jednotlivých semestrů a po ukončení studia
prostřednictvím IS STAG. Ani v roce 2012 se nepodařilo probudit výraznější zájem
studentů o tuto elektronickou evaluaci studia, byť se někteří vyučující pokusili o zavední
dalších typů anket, které IS STAG umožňuje. Otázka studentských evaluací byla proto
řešena i na výjezdním zasedání vedení fakulty a vedoucích kateder v červnu 2012.
V listopadu 2012 byl vydán nový příkaz děkanky Hodnocení kvality výuky (č. 2/12),
který na základě vyhodnocení předchozích debat konstatuje, že CMTF uznává a podporuje
i jiné formy hodnocení kvality výuky než je evaluace v IS STAG, ať už budou
prováděny jednotlivými vyučujícími nebo katedrami, anonymně či neanonymně, formálně
či neformálně. O výsledcích různých typů evaluace bude děkanka informována, aby mohla
následně zvážit možnosti jejich využití.

8.2 Hodnocení kvality vědecko-výzkumné činnosti
Hodnocení kvality vědeckého výkonu veřejných vysokých škol ze strany MŠMT ČR
se odráží na výši příspěvku na hlavní činnosti fakulty. V roce 2012 se oproti minulým letům
projevily dopady nového přístupu MŠMT pozitivně. Počet ohodnocených vědeckých výstupů
minulých pěti let dal dobrý základ k vyměření istitucionální podpory pro fakultu na rok 2012.

8.3 Úkoly pro další období
Vzhledem k očekávané novele Zákona k Vysokých školách a avizovaných tématech,
kterých se novela bude týkat, se CMTF se hodlá zaměřovat na postupnou a přiměřenou
implementaci výsledků projektu Q-Ram (dopad na kvalitu vzdělávání) a ve spolupráci
s vedením UP na využití metodiky EFIN pro vnitřní hodnocení kvality činností instituce.
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9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Mezinárodní spolupráce CMTF UP ve vzdělávání se uskutečňuje jednak v rámci
vzdělávacího programu LLP ERASMUS Evropské unie, do něhož se fakulta plně zapojila,
a jednak v rámci vědeckého zaměření jednotlivých kateder, přičemž tato forma nachází svůj
výraz zejména v odborných přednáškách zahraničních hostů.

9.1 Přímá mezinárodní spolupráce CMTF s fakultami, univerzitami
CMTF spolupracuje oficiálně na základě smlouvy s Teologickou fakultou Trnavské
univerzity v Bratislavě (v této oblasti též s dalšími teologickými fakultami v ČR) na vydávání
časopisu Studia theologica. V tomto periodiku jsou vydávány odborné vědecké studie, které
slouží k vědeckému propojení a rozvíjení zúčastněných fakult.

9.2 Zapojení CMTF do mezinárodních programů
CMTF je aktivně zapojena do vzdělávacího programu LLP ERASMUS Evropské unie.
V roce 2012 došlo k značnému rozšíření portfolia uzavřených bilaterálních smluv v rámci
programu Socrtaes-Erasmus, a to jak z hlediska jazykového, tak z hlediska nabízených
studijních oborů, které se týká oborů Teologie a Sociální a humanitární práce.
Došlo k uzavření nových sluv s institucemi ve Francii, Německu, Slovensku, Slovinsku, Itálii
a v Řecku. Studenti CMTF UP v Olomouci mohou v rámci evropského programu Erasmus
absolvovat semestrální či dvousemestrální studijní pobyt na těchto zahraničních univerzitách:
studijní programy v angličtině:
Teologická fakulta Katolické univerzity v Lovani (Belgie)
– pro CMTF je v programu Teologie zajištěno 1 místo na celý akad. rok (10 měsíců),
nebo 2 místa vždy na jeden semestr (5 měsíců)
Teologická fakulta Maltské univerzity (Malta)
– pro CMTF v programu Teologie 2 místa na akad. rok (10 měsíců)
Kolej Sv. Patrika, Maynooth (Irsko)
– pro CMTF je v programu Teologie zajištěno 1 místo na celý akad. rok (12 měsíců)
Turku University of Applied Sciences (Turku, Finsko)
– pro CMTF jsou v programu Sociální práce zajištěna 2 místa na celý ak. rok (8 měsíců)
University of Patras (Řecko)
– pro CMTF jsou v programu Sociální práce zajištěna 2 místa na celý ak. rok (6 měsíců)
University of Macedonia, Soluň (Řecko)
– pro CMTF jsou v programu Sociální práce zajištěny 2 místa na celý ak. rok (10 měsíců)
studijní programy v němčině:
Katolická teologická fakulta Univerzity v Erfurtu
– pro CMTF jsou v programu Teologie zajištěna 2 místa na celý akad. rok (10 měsíců)
Katolische Hochschule Nordheim-Westfalen, Kolín
– pro CMTF jsou v programu Sociální práce zajištěna 2 místa na celý ak. rok (10 měsíců)
studijní programy ve francouzštině:
Institut Catholique de Toulouse, Toulouse (Francie)
– pro CMTF jsou v programu Teologie zajištěna 2 místa na celý akadem. rok (10 měsíců)
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studijní programy v italštině:
Universita di Bologna, Dipartimento di Culture Letterarie Antiche e Moderne e Scienze del Testo
– pro CMTF jsou zajištěna 2 místa vždy na jeden semestr (5 měsíců)
studijní programy ve španělštině:
Mezinárodní institut Jana Pavla II. pro charitativní práci a dobrovolnictví Katolické univerzity
Sv. Antonína v Murcii
– pro CMTF je v programu Sociální práce zajištěno 1 místo na celý akad. rok (10 měsíců),
nebo 2 místa vždy na jeden semestr (5 měsíců)
Teologická fakulta Pontifikální univerzity Comillas (Madrid)
– pro CMTF jsou v programu Teologie zajištěna 2 místa na celý akad. rok (10 měsíců)
studijní programy v portugalštině:
Teologická fakulta Portugalské katolické univerzity (Lisabon)
– pro CMTF je v programu Teologie zajištěno 1 místo na celý akad. rok (12 měsíců),
nebo 2 místa vždy na jeden semestr (6 měsíců)
studijní programy v polštině:
Teologická fakulta Opolské univerzity (Polsko)
– pro CMTF jsou v programu Teologie zajištěna 2 místa na celý akad. rok (10 měsíců)
Teologická fakulta Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu (Polsko)
– pro CMTF jsou v programu Teologie zajištěna 2 místa na celý akademický rok (10 měsíců)
Teologická fakulta Katolické univerzity v Katovicích (Polsko)
– pro CMTF jsou v programu Teologie zajištěna 2 místa na celý akademický rok (10 měsíců)
studijní programy ve slovenštině:
Teologická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě
– pro CMTF je v programu Teologie zajištěno 1 místo na celý akad. rok (10 měsíců)
– pro CMTF je v programu Filosofie zajištěno 1 místo na celý akad. rok (10 měsíců)
Filozofická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě
– pro CMTF jsou v programu Historie, Filosofie a příbuzné zajištěna 2 místa na celý akad. rok
(10 měsíců)
Teologická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku
– pro CMTF jsou v programu Teologie zajištěna 2 místa na celý akad. rok (10 měsíců)
Římskokatolická cyrilometodějská teologická fakulta Komenského Univerzity v Bratislavě
– pro CMTF je v programu Teologie zajištěno 1 místo na celý akad. rok (10 měsíců)
Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešově
– pro CMTF je v programu Teologie zajištěno 1 místo na jeden semestr (4 měsíce)
studijní programy ve slovinštině (angličtině):
Teologická fakulta Lublaňské university (Lubljana, Slovinsko)
– pro CMTF jsou v programu Humanitní studia a Teologie zajištěna 2 místa na celý akad. rok
(10 měsíců)
studijní programy v turečtině (angličtině):
Teologická fakulta Univerzity Dicle v Diyarbakıru (Turecko)
– pro CMTF jsou v programu Teologie zajištěna 2 místa na celý akad. rok (10 měsíců)

Samostatná bilaterární smlouva o spolupráci, mimo program Erasmus
Pontificia Università San Tommaso d´Aquino in Roma „Angelicum”, Řím, Itálie
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Přínosy v dosavadní spolupráci jsou patrné na rovině výměny studentů i pedagogů. Určité
problémy v navazování spolupráce jsou dané tím, že některé katolické teologické fakulty
(zvláště papežských univerzit) nejsou dosud zapojeny do programu Erasmus. Problémy
přetrvávají také na rovině jazykové připravenosti a zájmu jak ze strany studentů, tak
i ze strany pedagogů, kteří by oficiální spolupráci osobně raději rozvíjeli na rovině kateder.

9.3 Zahraniční mobilita akademických pracovníků a studentů
9.3.1 Zahraniční mobilita akademických pracovníků
Akademičtí pracovníci CMTF UP rozvíjeli své zahraniční styky podle svých vlastních
vědeckých zaměření. V roce 2012 vykonali mnozí akademičtí pracovníci studijní či pracovní
cesty do zahraničí na různé pedagogické či výzkumné instituce. Tyto cesty, které se
uskutečnily buď jako součást grantových projektů anebo za financování CMTF, pomáhají
prohlubovat vědecké zaměření a práci jednotlivých pracovníků. Uskutečněné zahraniční
mobility akademických pracovníků v roce 2012 jsou následující:
Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
– studijní pobyt, Vídeň, Rakousko, 8. – 14. 6. 2012
– studijní pobyt, Vídeň, Rakousko, 18. – 27. 6. 2012
– aktivní účast na konferenci: Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein, Mnichov, Německo,
7. – 15. 9. 2012
Prof. Pavel Ambros, Th.D.
– pracovní cesta – projekt Velehrad Jubileum 2013, Řím, Itálie, 12. – 16. 3. 2012
Mgr. Martina Blažková
– mobilita v rámci projektu Sociální determinanty zdraví, Univerzita Groningen, Holandsko,
7. – 11. 10. 2012
Mgr. Libor Botek, Th.D.
– účast na XVI. sympoziu kanonického práva, Slovenská spoločnosť kanonického práva Spišské
Podhradie, Slovensko, 21. – 24. 8. 2012
– účast na konferenci W orbicie zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa, Teologická fakulta
Slezské univerzity Katovice, Polsko, 26. 10. 2012
Mgr. Walerian Bugel, dr.
– aktivní účast na konferenci The Primacy of the Pope in Catholic-Orthodox Ecumenical
Dialogue, Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka, Teologická fakulta Trnavské
univerzity Košice, Slovensko, 10. – 13. 5. 2012
– účast na 48. sympoziu vyučujících liturgiky, Kalwaria Zebrzydowska, Polsko, 11. – 13. 9. 2012
Mgr. Markéta Bendová
– studijní pobyt, Eichstätt, Německo, 27. – 28. 4. 2012
– studijní pobyt, Ostřihom, Maďarsko, 3. – 6. 10. 2012
Doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
– pracovní cesta, Univerzita Sorbonna, Paříž, Francie 19. – 22. 2. 2012
– pasivní účast na konferenci Socratica III, International Plato Society, Trento, Itálie,
22. – 25. 2. 2012
– badatelská pobyt, Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum, Liechtenstein,
28. 5. – 2. 6. 2012
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
– pracovní a studijní cesta, Eichstätt, Německo, 19. – 26. 8. 2012
– pracovní a studijní cesta, knihovny Vídeň, Rakousko, 28. 9. – 6. 10. 2012
– pracovní a studijní cesta, knihovny Vídeň, Rakousko, 31. 10. – 5. 11. 2012
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Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.
– pracovní a studijní cesta, knihovny Vídeň, Rakousko, 9. – 16 . 4. 2012
– pracovní a studijní cesta, Eichstätt, Německo, 19. – 26. 8. 2012
– pracovní a studijní cesta, knihovny Vídeň, Rakousko, 31. 10. – 5. 11. 2012
Mgr. Jiří Dvořáček, Dr.J.C.O.
– účast na mezinárodním sympoziu Aktuální novinky a tendence v kanonickém právu,
Teologická fakulta Mnichov, Německo, 24. – 25. 5. 2012
– účast na XVI. sympoziu kanonického práva, Slovenská spoločnosť kanonického práva Spišské
Podhradie, Slovensko, 20. – 23. 8. 2012
Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D.
– studijní cesta, knihovna Univerzity Regensburg, Německo, 24. – 30. 6. 2012
– studijní pobyt, Eichstätt, Německo, 26. 8. – 1. 9. 2012
– studijní cesta, knihovna Univerzity Regensburg, Německo, 6. – 10. 11. 2012
Mgr. Vít Hušek, Th.D.
– studijní pobyt, Vídeň, Rakousko, 10. – 13. 9. 2012
– aktivní účast na konferenci For Us and for Our Salvation-Soteriology in East and West,
Ostřihom, Maďarsko, 3. – 6. 10. 2012
– studijní pobyt, Vídeň, Rakousko,13. – 17. 11. 2012
Doc. Petr Chalupa, Th.D.
– výukový pobyt Erasmus, Teologická fakulta Erfurt, Německo, 14. – 18. 5. 2012
– aktivní účast na konferenci Žalmy z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie, Teologický
inštitút RK CMBF UK Banská Bystrica - Badín, Slovensko, 13. – 14. 9. 2012
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
– badatelský pobyt v Českém historickém ústavu v Římě, Itálie, 6. – 30. 1. 2012
– badatelský pobyt, archivy Vídeň, Rakousko, 14. – 24. 8. 2012
– aktivní účast na konferenci Sprache, Gesellschaft und Nation: Institutionalisierung
und Alltagspraxis, pořadatel Collegium carolinum, Bad Wiessee, Německo, 7. – 12. 11. 2012
Prof. Lenka Karfíková, Dr.theol.
– studijní pobyt, Fribourg, Švýcarsko, 2. – 13. 6. 2012
– aktivní účast na konferenci Witnessing: Traditions, Forms, Names, Kyjev, 23. – 26. 9. 2012
– aktivní účast na konferenci For Us and for Our Salvation-Soteriology in East and West,
Ostřihom, Maďarsko, 3. – 6. 10. 2012
PhDr. Petr Kitzler
– studijní pobyt, Graz, Rakousko, 7. – 31. 5. 2012
– studijní pobyt, Vídeň, Rakousko, 17. – 22. 9. 2012
PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.
– aktivní účast na konferenci Metody sociální práce s rodinou, Vysoká škola zdravotnictví
a sociální práce Žilina, Slovensko, 27. 3. 2012
– pracovní stáž v zařízení nouzového bydlení pro ženy Jozefínum, Dolní Krupá u Trnavy,
Slovensko, 15. – 18. 5. 2012
Ing. Pavel Kopeček, Th.D.
– studium odborné literatury, knihovna Pontificio Istituto Liturgico, Řím, Itálie, 3. – 6. 6. 2012
– studium odborné literatury, knihovny a kláštery Řím, Itálie, 12. – 15. 11. 2012
Prof. František Kunetka, Th.D.
– účast na sympoziu Liturgie und Konfession, pořadatel Sdružení katolických liturgických
teologů v německy mluvících zemích, Chur, Švýcarsko, 3. – 7. 9. 2012
– studijní pobyt, Teologická fakulta Innsbruck, Rakousko, 8. – 18. 9. 2012
Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
– studijní pobyt, knihovna Filozoficko-teologické vysoké školy, Sankt Georgen, Německo,
1. – 7. 4. 2012
– studijní pobyt, Pontificio Istituto Biblico, Řím, Itálie, 3. – 16. 5. 2012
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–
–
–
–
–
–

studijní pobyt, Pontificio Istituto Biblico, Řím, Itálie, 27. 9. – 4. 10. 2012
výukový pobyt Erasmus, Teologická fakulta Lovaň, Belgie, 30. 7. – 4. 8. 2012
účast na konferenci The 67th General Meeting of the Studiorum Novi Testamenti Societas,
The Catholic University Leuven, Belgie, 31. 7. – 4. 8. 2012
aktivní účast na konferenci East-West Pre-Conferences, Faculty of Theology Leuven, Belgie,
31. 7. 2012
aktivní účast na konferenci Psalms – through the eyes of their authors and later reception,
Teologický institut sv. Františka Badín, Slovensko, 13. – 14. 9. 2012
studijní pobyt, Frankfurt, Německo, 28. 10. – 1. 11. 2012

ThLic. Monika Menke, Th.D.
– účast na XVI. sympoziu kanonického práva, Slovenská spoločnosť kanonického práva Spišské
Podhradie, Slovensko, 20. – 24. 8. 2012
– účast na konferenci W orbicie zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa, Teologická fakulta
Slezské univerzity Katovice, Polsko, 26. 10. 2012
Doc. Damián Němec, dr
– účast na mezinárodním sympoziu Aktuální novinky a tendence v kanonickém právu,
Teologická fakulta Mnichov, Německo, 24. – 25. 5. 2012
– účast na XVI. sympoziu kanonického práva, Slovenská spoločnosť kanonického práva Spišské
Podhradie, Slovensko, 20. – 24. 8. 2012
– účast na konferenci W orbicie zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa, Teologická fakulta
Slezské univerzity Katovice, Polsko, 26. 10. 2012
Mgr. Milena Öbrink Hobzová
– pracovní cesta, stáž na jazykových školách, Švédsko, 18. – 23. 5. 2012
Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
– účast na konferenci What is Life, Univerzita v Tartu, Estonsko, 23. – 30. 4. 2012
– studijní pobyt, Amsterdam, Holandsko, 20. – 27. 7. 2012
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
– studijní pobyt, benátské archivy, Benátky, Itálie, 28. 8. – 23. 9. 2012
– aktivní účast na mezinárodním semináři Papežství, řeholní společnosti a mezinárodní politika
v novověku, organizovala Univerzita v Teramu, Benátky, Itálie, 13. – 14. 9. 2012
– pracovní a studijní pobyt – Vatikánská knihovna, Řím, Itálie, 22. – 27. 11. 2012
Mgr. Jana Plátová, Ph.D.
– Letní škola LXX, Akademie der Wissenschaften, Göttingen, Německo, 15. – 21. 7. 2012
– studijní pobyt, Eichstätt, Německo, 19. – 26. 8. 2012
– studijní pobyt, knihovna Teologické fakulty Vídeň, Rakousko, 6. – 14. 9. 2012
– studijní cesta, práce v knihovnách, Itálie, Řím, 17. – 23. 10. 2012
– studijní pobyt, knihovna Teologické fakulty Vídeň, Rakousko, 13. – 18. 11. 2012
– studijní pobyt, knihovna Teologické fakulty Vídeň, Rakousko, 4. 12. 2012
– studijní pobyt, knihovna Teologické fakulty Vídeň, Rakousko, 6. – 8. 12. 2012
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl
– aktivní účást na konferenci Oslovovali rozum i srdce, biskupství Žilina, Slovensko,
25. 9. 2012
– pracovní cesta – exkurze se studenty, Vídeň, Rakousko, 11. 10. 2012
PhDr. Iva Poláčková-Šolcová.
– účast na konferenci Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, SAV Bratislava,
Slovensko, 22. – 24. 1. 2012
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
– studium odborné literatury, konzultace, Open University Velká Británie, 8. – 22. 7. 2012
– studium odborné literatury, konzultace, Open University Velká Británie, 13. – 28. 8. 2012
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Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D
– studium odborné literatury, British Library Londýn,Velká Británie, 13. – 25. 8. 2012
– aktivní účast na konferenci Výzvy edukace v kontextu katolické pedagogiky, Pedagogická
fakulta Katolické univerzity v Ružomberoku, Slovensko, 19. 11. 2012
PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
– aktivní účast na konfrenci International Counseling and Education Conference, Istambul,
Turecko, 2. – 6. 5. 2012
Mgr. Zuzana Půžová
– pracovní cesta – odborná stáž, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovensko, 16. – 24. 2. 2012
– mobilita v rámci projektu Sociální determinanty zdraví, Univerzita Groningen, Holandsko,
7. – 11. 10. 2012
Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
– účast na konferenci Evropské společnosti křesťanských pedagogů, Madrid, Španělsko,
11. – 16. 4. 2012
Mgr. Hana Šedinová, Ph.D.
− studijní pobyt, Berlín, Německo, 13. – 28. 4. 2012
Doc. Mgr. Ing. Peter Tavel, Ph.D.
− mobilita v rámci projektu Sociální determinanty zdraví, Univerzita Groningen, Holandsko,
7. – 11. 10. 2012
− pracovní pobyt, HBSC meeting 2012, Košice, Slovensko, 25. – 27. 10. 2012
− pracovní pobyt, Univerzita a univerzitní nemocnice Trenčín, Slovensko, 8. – 15. 11. 2012
Prof. Ladislav Tichý, Th.D.
– účast na konferenci Studiorum Novi Testamenti Societas, Leuven, Belgie, 29. 7. – 4. 8. 2012
– studijní cesta, Papežský biblický institut, Řím, Itálie, 18. – 22. 11. 2012
RNDr. Ivana Vlková, Th.D.
– studijní pobyt, knihovna Pontificio Istituto Biblico, Řím, Itálie, 13. – 22. 5. 2012
– studijní pobyt, knihovna Pontificio Istituto Biblico, Řím, Itálie, 14. – 21. 10. 2012
Mgr. Miloš Votoupal
– účast na konferenci Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci, FF PU Prešov, Slovensko,
25. – 27. 4. 2012
– účast na konferenci Social Work Social Development 2012: Action and Impact, Stockholm,
Švédsko, 5. – 12. 7. 2012
– studijní pobyt na University of Bristol, University of Nottingham, Velká Británie,
13. – 23. 9. 2012
Mgr. Agnieszka Zogata Kusz
– účast na setkání celoevropského projektu European Universities on Professionalization
on Humanitarian Action, Univerzita Deusto, Španělsko, 23. – 27. 1. 2012
– účast na projektu European Universities on Professionalisation on Humanitarian Action,
Varšava, Polsko, 4. – 7. 9. 2012
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Ph.D.
– účast na konferenci E.B.T.A., Toruň, Polsko, 20. – 24. 9. 2012
– pracovní cesta a účást na workshopu o kolaboratorní praxi a výzkumu, Kanankil Merida,
Mexiko 7. – 13. 12. 2012
V rámci programu Erasmus uskutečnil výukový pobyt:
− Doc. Petr Chalupa, Th.D., Teologická fakulta Erfurt, Německo, 14. – 18. 5. 2012
− Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., Teologická fakulta Lovaň, Belgie, 30. 7. 2012
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V rámci stipendia Akademické informační agentury (AIA) Domu zahraničních služeb MŠMT
vycestoval
− Mgr. Jaroslav Franc, Th.D., Univerzita Ajn Šams, Káhira, Egyptská arabská republika,
20. 1. – 4. 2. 2012
V rámci programu Erasmus se uskutečnil výukový pobyt zahraničního učitele:
− Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., Katedra historie a biblických věd Teologické fakulty
v Ružomberoku, Slovensko 21. – 22. 11. 2012 – s cyklem přednášek k dějinám umění
na Slovensku vystoupil na Katedře církevních dějin a dějin křesťanského umění

9.3.2 Zahraniční mobilita studentů
Mimo oficiální programy studují v zahraničí 2 studenti na Lateránské univerzitě v Římě
(dlouhodobě).
Na CMTF studuje celkem 39 zahraničních studentů, z toho v doktorském studijním
programu 5 studentů ze Slovenska.
Studenti studující v zahraničí

Zahraniční studenti na CMTF

Belgie

2

Ukrajina

9

Španělsko

1

Slovenská republika

22

Švédsko

1

Polsko

2

CELKEM

4

Nizozemí

1

CELKEM

34

Problémy, které v jednotlivých případech vznikají při uznávání části studia
absolvovaného v zahraničí, řeší fakulta individuálně podle vztahu zahraniční vzdělávací
instituce k právnímu uspořádání vysokoškolského studia v ČR.

9.3.3 Zapojení v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
– Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
Program
Počet projektů - smluv
Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných akademických pracovníků
Počet přijatých akademických pracovníků

Erasmus

Rozvojové programy
MŠMT

23
4
0
2
1

2
0
0
0
0

Program AIA

1

9.4 Účast zahraničních hostů na CMTF
– Michal Przedlacki (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH,
Bonn, Německo) – seminář "Working context of Afganistan"; 22. 2. 2012
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– Prof. Jean Daniel Rainhorn (Institut globálních studiíí, Paříž, Francie) – hostovská
přednáška "New Callenges for research and policy Development in humanitarian
assistance", odborná diskuse „How to develop knowledge and prepare our students
to complex situations as well as to increase competencies"; 2. 4. 2012
– Ct.Visudhi (Sdružení Karuna Sevena, Srí Lanka) – hostovská přednáška „Praxe
Budhova učení v dnešní době a sociální činnost mnichů a mnišek na Srí Lance a v
České republice“; 18. 4. 2012
– PhDr. Katarína Rašlová (ředitelka Arcidiecézní charity, Bratislava, Slovensko)
– hostovská přednáška „Katolická charita na Slovensku“; 23. 4. 2012
– Prof. Dr hab. Leszek Adamowicz, (Katolicki Uniwersytet Lublin, Polsko)
– přednáška na konferenci „Przepisy Konferencji Episkopatu Polski“; 19. 6. 2012
– Prof. dr hab. Józef Krukowski (Katolicki Uniwersytet Lublin, Polsko) – přednáška
na konferenci „Przestępstwa na tle seksualnym w Kodeksie Prawa Kanonicznego
w świetle najnowszych postanowień Stolicy Apostolskiej“; 19. 6. 2012
– Prof. Dr hab. Mirosław Sitarz (Katolicki Uniwersytet Lublin, Polsko) – přednáška
na konferenci „Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa
Kanonicznego i Wytycznych Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej“; 19. 6. 2012
– dr Marek Stokłosa SCJ (Uniwersytet Stefana kard. Wyszyńskiego, Warszawa,
Polsko) – přednáška na konferenci „Procedura przenoszenia duchownych do stanu
świeckiego według najnowszych regulacji Stolicy Apostolskiej“; 19. 6. 2012
– dr Jacek Marian Połowianiuk (Kongregacja ds. Duchowieństwa, Řím, Itálie)
– přednáška na konferenci „Prassi della Congregazione per il Clero al riguardo della
perdita dello stato clerical“; 19. 6. 2012
– Prof. PhDr. Martina Žilínek, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Ružomberok,
Slovensko) – hostovská přednáška „Ľudskosť, múdrosť, mravnost – determinujíce
fenomény v kreovaní identity“; 18. 10. 2012
– PhDr. Eva Klčovanská, Ph.D. (Fakulta humanistiky Trnavské univerzity v Trnavě,
Slovensko) – hostovská přednáška „Chápanie hodnoty sloboda u mladých ľudí
v súčasnej pluralitnej spoločnosti“; 19. 10. 2012
– Eftihia Voutira, Dr. (Univerzity of Macedonia, Thessaloniki, Řecko) – seminář
Privilliged "Return Migrants" from the Former Soviet Union to Greece; 29. 10. 2012
– Kate Angus (Oxford Brookes University, Anglie) – seminář „Integrace uprchlíků
v Evropě“; 7. – 9. 11. 2012
– Prof. ThDr. Michelina Tenace (Università Gregoriana, Řím, Itálie) – hostovská
přednáška „Láska ke kráse jako svébytný rys křesťanské existence“; 16. 11. 2012
– PhDr. Katarína Rašlová (Arcidiecézní charita, Bratislava, Slovensko) – hostovská
přednáška „Zkušenosti charity na Slovensku, její obnovení a její role ve společnosti“;
22. 11. 2012
– Ben Furman MDDr. (Helsinki, Finsko) – workshop „Kid's Skills“; 28.– 29. 11. 2012
– Georgios Kollias & Eugenia Stavropoulou (Univerzity of Patras, Řecko) –
hostovská přednáška „Special Education in Greece“; 4. 12. 2012
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10. Aktivity CMTF UP
10.1 Odborné akce pořádané CMTF
název odborné akce
Obřady manželství v kontextu různých
náboženských tradic
Mládež a hodnoty 2012
Biřmování
Pomáhající praxe Pravoslavné církve
v národním a mezinárodním měřítku
Kardinál Tomáš Špidlík SJ a Evropa dneška

termín
konání
18. 6. 2012
18. – 19. 10.
2012
28. – 29. 2.
2012
3. 4. 2012

místo
konání
CMTF UP
Olomouc
CMTF UP
Olomouc
Velehrad

typ
cíl akce

20 / 2

výměna zkušeností, mezináboženský dialog

30 / 5

Mládež a hodnoty – výchova k hodnotám
v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti
přednáška a diskuze na téma biřmování

26 / 0
30 / 0

(konference,
sympozium.. )

Katedra liturgické
teologie
konference, Katedra křesťanské
výchovy
diskuze
přednáška Katedra pastorální a
spirituální teologie
a diskuze
přednáška, Katedra pastorální a
konzultace spirituální teologie
konference Katedra pastorální a
spirituální teologie

Praxe Budhova učení v dnešní době a sociální 18. 4. 2012
činnost mnichů a mnišek na Srí Lance a v ČR
Rok eucharistie – třetí rok přípravy na
15. 5. 2012
jubileum 2013
Duchovní cvičení v řeholním životě
24. – 26. 6.
2012
Velehradské dialogy I.
2. – 4. 9.
2012
Velehradské dialogy II.
15. 11. 2012

CMTF UP
Olomouc
Olomouc

26 / 0

Velehrad

70 / 0

duchovní cvičení

cvičení

Velehrad

18 / 4

teologický dialog o aplikaci velehradské tradice

konference

Olomouc

18 / 5

workshop

Kultura a umění v životě církve

Velehrad

85 / 5

Krása

15. – 16. 11.
2012
16. 11. 2012

workshop studentů doktorských studijních
programů z ČR, Slovenska
mezinárodní konference na téma

Velehrad

65 / 0

konference

Cyrilometodějská ikonografie

16. 11. 2012

Velehrad

65 / 0

sdílení aspektů působení krásy jako teologického
jazyka
přednáška na téma ikonografie

Světlo ikon – svět víry a krásy

16. 11. –
31. 12. 2012

Olomouc

expozice ikon ve spolupráci s Vlastivědným
muzeem v Olomouci

expozice

80 / 60

35 / 0

pořádající
katedra

kolokvium

zvýšení odbornosti studentů CMTF, nové cesty
spolupráce v ekumenickém a mezináb. kontextu
mezinárodní konference pod záštitou J. E. Mons.
Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa
k 2. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ
zvýšení odbornosti studentů CMTF, nové cesty
spolupráce v ekumenickém a mezináb. kontextu
workshop pro ředitele církevních škol

14. 4. 2012

CMTF UP
Olomouc
Velehrad

účast
celkem /
z toho cizinců

přednáška,
konzultace
workshop

konference

přednáška

Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie

název odborné akce
Propuštění z duchovního stavu podle
nejnovějších předpisů katolické církve –
legislativa a praxe
Smíření (pojednáno a diskutováno z různých
pozic a směrů)

termín
konání
19. 6. 2012

24. 5. 2012

místo
konání
CMTF UP
Olomouc

účast

typ

celkem /
z toho cizinců

CMTF UP
Olomouc

40 / 10

15 / 0

(konference,
sympozium.. )

cíl akce
ucelený pohled na jednu z aktuál.otázek života
katolické církve: možnosti řešení nelegitimních
situací, ve kterých se ocitnou katoličtí duchovní
interdisciplinární pohled na aspekt pomáhající
praxe v krizových situacích

pořádající
katedra

konference Katedra církevního
práva

symposium Katedra křesťanské
sociální práce

10.2 Odborné akce s účastí pracovníků CMTF
typ

termín
konání

místo
konání

jméno

název akce

(konference,
sympozium,..)

Prof. Pavel
Ambros, Th.D.

Zdravotník – křesťan v dnešní
nemocnici IX.

konference

11. 2. 2012 Brno

Prof. Pavel
Ambros, Th.D.

Dary Ducha svatého – 2. rok
přípravy na Jubileum 2013

odborný
seminář

4. –5. 5.
2012

Prof. Pavel
Ambros, Th.D.
Prof. Pavel
Ambros, Th.D.
Prof. Pavel
Ambros, Th.D.

Služba ve znamení Caritas

konference

30. 5. 2012 Ostrava

Evropská kulturní stezka
sv. Cyrila a Metoděje
Současné otázky misie a
evangelizace

mezinár.
konference
mezinár.
konference

3. 7. 2012

Církev a II. vatikánský koncil
Ekleziologie – její statut a
perspektiva

mezinár.
konference

10. – 11.
10. 2012

Prof. Pavel
Ambros, Th.D.

pořadatel /
spolupořadatel
Nemocnice Milosrdných
bratří

Olomouc

Velehrad

20. – 21. 9. Praha
2012

Praha

56

účast
(aktivní
pasivní)

A

A

Diecézní charita
ostravsko-opavská
Zlínský kraj, CCR
Východní Moravy
Česká společnost pro
katolickou teologii ve
spolupráci s KTF UK
v Praze

A

KTF UK v Praze

A

A
A

název příspěvku
Skutky tělesného a duchovního milosrdenství – inspirace
pro křesťana dneška
Dary Ducha Svatého a jejich
základní pastorační struktura
po II. vatikánském koncilu
Spiritualita v sociálních
službách
Sv. Cyril a Metoděj a
Slované
Od evangelizace k základnímu misijnímu poslání
tvořivé menšiny. Křesťanský
životní styl jako misijní forma
a jazyk 21. století –
požadavek ekleziální
exchatologie dneška
Commixtio – unitio:
poznámky k eucharistické
ekleziologii. Podněty teologie
křesťanského Východu pro
současnou praxi latinské
církve

kde byl příspěvek uveřejněn

typ

termín
konání

místo
konání

pořadatel /
spolupořadatel

účast

jméno

název akce

(konference,
sympozium,..)

Prof. Pavel
Ambros, Th.D.

Filokalie

mezinár.
konference

13.–14. 11. Praha
2012

Centrum pro Oriente

A

Mgr. Martin
Bednář, Ph.D.

Výzvy a trendy vo vzdelávaní
v sociálnej práci

konference

26. – 27. 4. Prešov
2012

A

Mgr. Martin
Bednář, Ph.D.

Podpora rozvoje sociálních
služeb

konference

19. 9. 2012 Pardubice

Mgr. Martin
Bednář, Ph.D.

Kvalita sociálnych služieb a
zavádzanie štandardov v
Slovenskej republike

konference

30. 11.
2012

Mgr. Libor
Botek, Th.D.

XVI. sympozium kanonického
práva

Mgr. Libor
Botek, Th.D.
Mgr. Walerian
Bugel, dr

W orbicie zasady
odpowiedzialnego rodzicielstwa
The Primacy of the Pope in
Catholic-Orthodox Ecumenical
Dialogue

sympozium 21. – 24. 8. Spišské
2012
Podhradie,
SR
konference 26. 10.
Katovice,
2012
Polsko
konference 10. – 13. 5. Košice, SR
2012

Európska asociácia škôl
a sociál. práce, Asociace
vzdělávatelů v sociální
práci, Asociácia vzdelávateľov v sociál. práci
na Slovensku
DCH Hradec Králové,
Odbor sociálních věcí
Pardubického kraje a
Sdružením CREATIO
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
SR, Banskobystrický
samosprávny kraj
Slovenská spoločnosť
kanonického práva

P

Doc. Martin
Cajthaml, Ph.D.

Letní škola

cyklus
přednášek

11. – 13. 7. Lviv,
2012
Ukrajina

Teologická fakulta
Slezské univerzity
Centrum spirituality
Východ – Západ
Michala Lacka, TF TU v
Košicích
Ukrajinská katolická
univerzita

Doc. Martin
Cajthaml, Ph.D.
Doc. Martin
Cajthaml, Ph.D.
Doc. Martin
Cajthaml, Ph.D.

Socratica III

konference

Nesmrtelnost duše

konference

Husserlova Logická zkoumání

mezinár.
kolokvium

23. – 25. 2.
2012
3. – 4. 9.
2012
4. 10. 2012

prof. Livio Rossetti, dr.
Alessandro Stavru
Sdružení učitelů
filosofie na TF
FÚ AV v Praze

Banská
Bystrica

Trento,
Itálie
Praha
Praha
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(aktivní
pasivní)

název příspěvku
Představivost a
obrazotvornost ve vnitřní
modlitbě: příklad recepce
Filokalie ve formaci
Vzdělávání sociálních
pracovníků v ČR

kde byl příspěvek uveřejněn

sborník Výzvy
a trendy vo
vzdelávaní v
sociálnej práci

A

Sebehodnocení jako nástroj
zvyšování kvality

sborník textů
pro účastníky

A

Štandardizácia kvality v
sociálnych službách v ČR

sborník

P

P

A

P
P
P

Europe and the Care for the
Soul. Some Implications for
Responsible Citizenship

typ

termín
konání

místo
konání

jméno

název akce

(konference,
sympozium,..)

Doc. Martin
Cajthaml, Ph.D.
Ing. Ester
Danihelková

Platónův Ión

symposium 9. – 10. 11. Praha
2012
konference 18. – 24. 3. Toulouse
2012

Ing. Ester
Danihelková
Ing. Ester
Danihelková
Ing. Ester
Danihelková
Ing. Ester
Danihelková
ThLic. Jakub
Doležel, Th.D.
ThLic. Jakub
Doležel, Th.D.
ThLic. Jakub
Doležel, Th.D.
Doc. Dr. Ludvík
Dřímal, Th.D.
Mgr. Petr
Dvořák, Ph.D.

Výzvy a trendy ve vzdělávání
v sociální práci
Podpora rozvoje sociálních
služeb
Trendy sociálního podnikáni
v ČR a v Evropě
Transparentnost a veřejná
prospěšnost
Sympózium o „smíření“

Mgr. Jiří
Dvořáček,
Dr.J.C.O.
Mgr. Jiří
Dvořáček,
Dr.J.C.O.
Mgr. Jaroslav
Franc, Th.D.

Sociální práce v době krize

konference
konference

25. – 27. 4. Prešov, SR
2012
19. 9. 2012 Pardubice

konference

12. 10.
Praha
2012
konference 13. 11.
Brno
2012
sympozium 24. 5. 2012 Olomouc

Křesťanské hodnoty v sociální
práci Charit
Křesťanské hodnoty v sociální
práci Charit
Biřmování jako svátost
křesťanské iniciace
Analytical Approaches
to Thomas Aquinas

konference

22.11.2012 Olomouc

konference

22.11.2012 Olomouc

sympozium 27. – 28.
11. 2012
konference 26. – 27. 5.
2012

Aktuální novinky a tendence
v kanonickém právu

sympozium 24. – 25. 5. Mnichov
2012
SRN

Hradec
Králové
Krakov,
Polsko

XVI. sympozium kanonického
práva

sympozium 21. – 23. 8. Spišské
2012
Podhradie
SR
Hledání mezioborového přístupu symposium 24. 9. 2012 Praha
k problematice exorcismu
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pořadatel /
spolupořadatel

účast
(aktivní
pasivní)

Česká platónská
společnost
Institut de Formation,
Recherce, Animation,
Sanitaire & Social
Prešovská univerzita

P

Pardubický kraj a
Creatio, o.s.
3P – People, Planet,
Profit, o.p.s.
Neziskovky.cz a AVPO
Praha
CMTF UP v Olomouci a
ETF UK v Praze
CHO , CARITAS-VOŠs
a CMTF UP Olomouc
CHO, CARITAS-VOŠs
a CMTF UP Olomouc
DTI Hradec Králové

P

název příspěvku

kde byl příspěvek uveřejněn

Rekonciliace v přístupu
Caritas Internationalis
Charitní praxe jako místo
střetu víry a nevíry
Základy Charity položené
na začátku 20. století.
Způsoby prezentace svátosti
biřmování v katechezi
The Dilemma of Infallible
Divinie Causation and
Human Freedom in Thomas
Aquinas and Thomism:
A Contemporary Analytic
Approach

web KKS
CMTF UP
sborník CHO

P

P

P
P
A
A
A
A

Papežská univerzita Jana
Pavla II

A

Teologická fakulta
Mnichov

P

Slovenská spoločnosť
kanonického práva

P

KST CMTF UP
v Olomouci a ČCHMA

A

sborník CHO
monografie
časopis
Philosophia

Tradice exorcismu v Koptské Studia
theologica 50
pravoslavné církvi

typ

termín
konání

místo
konání

mezinár.
kolokvium

3. – 6. 10.
2012

Esztergom,
Maďarsko

konference

jméno

název akce

(konference,
sympozium,..)

Mgr. Vít
Hušek, Th.D.

»Pour nous et pour notre salut «.
Soteriologie vue de l'Orient
et de l'Occident
Žalmy z pohľadu ich autorov a
neskoršej recepcie

Doc. Petr
Chalupa, Th.D.

pořadatel /
spolupořadatel

účast
(aktivní
pasivní)

prof. T. Hainthaler,
Frankfurt

A

13. – 14. 9. Banská
2012
Bystrica Badín, SR
19. – 20. 4. Potštejn
2012

TI RKCMBF UK pri
KSFX v Banskej
Bystrici - Badíne
Ústav historických věd
Fakulty filosofické
University Pardubice

A

PhDr. Jitka
Jonová, Th.D.

Poutě a poutní místa v českých
zemích jako téma kulturních
dějin

konference

PhDr. Jitka
Jonová, Th.D.

Gesellschaft und Nation:
Institutionalisierung und
Alltagspraxis

konference

7. – 12. 11. Bad
2012
Wiessee,
Německo

Collegium carolinum

A

PhDr. Ivana
Knausová, Ph.D.

Metódy sociálnej práce
s rodinou

konference

27. 3. 2012 Žilina, SR

A

PhDr. Ivana
Knausová, Ph.D.
PhDr. Ivana
Knausová, Ph.D.
Dr. Ing. Eduard
Krumpolc, CSc.,
Th.D.
Prof. František
Kunetka, Th.D.
Prof. František
Kunetka, Th.D.

Veletrh dobré praxe (ochrana
dětí a ohrožených rodin)
Sanace rodiny – příklady dobré
praxe
Současné otázky misie a
evangelizace

konference

6. – 7. 7.
Praha
12. 2012
13. 12.
Praha
2012
20. – 21. 9. Praha
2012

Velikonoční třídení – vrchol
liturgického roku
Sympozium Liturgie
und Konfession

přednáško- 24. 3. 2012 Olomouc
vý cyklus
sympozium 3. – 7. 9.
Church,
2012
Švýcarsko

Doc. Petr
Mareček, Th.D.
Doc. Petr
Mareček, Th.D.

East-West Pre-Conference

konferene

31. 7. 2012

The 67th General Meeting of the
Studiorum Novi Testamenti
Societas

konfrence

31. 7. – 4.
8. 2012

VŠZSP Sv. Alžbety
Bratislava, Univerzita
Konštantína Filozofa
Nitra
Ministerstvo práce a
sociálních věcí
Společnost sociálních
pracovníků ČR
Česká společnost pro
katolickou teologii/ KTF
UK v Praze
Arcibiskupství
olomoucké
Sdružení katol. liturgických teologů v německy
mluvících zemích
Faculty of Theology,
Leuven
The Catholic University
of Leuven, Belgium

workshop
konference

Leuven,
Belgium
Leuven,
Belgium
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A

název příspěvku
Ambrosiaster and the two
aspects of his soteriology
(duplex gratia)
Nová píseň v knize Izajáš,
v knize žalmů a v Janově
Zjevení
Velehradské pouti ve druhé
polovině 19. století –
náboženská nebo politická
manifestace?
The issues of language
in pastoral activities
of the Catholic Church
in Bohemia and Moravia
in the early 20th century
Příspěvek k teoriím sanace
rodiny prostřednictvím
informací o její praktické
realizaci

kde byl příspěvek uveřejněn

CD rom

P
P
P

A

Liturgie velikonočního
třídení

P

A
P

The Authorship of Luke´s
Gospel

Acta UPO

typ
jméno

název akce

(konference,
sympozium,..)

Doc. Petr
Mareček, Th.D.
Mgr. Monika
Menke, Th.D.

Psalms – through the eyes of
their authors and later reception
XVI. sympozium kanonického
práva

konference

Mgr. Monika
Menke, Th.D.
Doc. Damián
Němec, dr
Doc. Damián
Němec, dr

W orbicie zasady
odpowiedzialnego rodzicielstwa
Aktuální novinky a tendence v
kanonickém právu
XVI. sympozium kanonického
práva

Doc. Damián
Němec, dr
Mgr. Milena
Öbrink Hobzová

W orbicie zasady
odpowiedzialnego rodzicielstwa
Metody a formy práce ve výuce
českého jazyka

Mgr. Tomáš
Parma, Ph.D.

Papežství, řeholní společnosti a konference
mezinárodní politika v novověku

termín
konání

místo
konání

13. –14. 9. Badín, SR
2012
sympozium 21. – 24. 8. Spišské
2012
Podhradie,
SR
konference 26. 10.
Katovice
2012
Polsko
sympozium 24. – 25. 5. Mnichov,
2012
Německo
sympozium 20. – 24. 8. Spišské
2012
Podhradie,
SR
konference 26. 10.
Katovice,
2012
Polsko
konference 10. 4. 2012 Olomouc

pořadatel /
spolupořadatel

účast
(aktivní
pasivní)

Teologický institut
sv. Františka
Slovenská spoločnosť
kanonického práva

A

Teologická fakulta
Slezské univerzity
Teologická fakulta
Mnichov
Slovenská spoločnosť
kanonického práva

P

A

Prof. Henrich
Trägertag- und Erzieherinnentag konference
Pompey, Dr.theol.

Praxis für Bildung und
Supervision

A

Prof. Henrich
Geschichte der Malteserordens
Pompey, Dr.theol.

Förderverein Melitensia
eV.

A

Sozialethischer Arbeitskreis der konference
Sozialakademie Dortmund
Qualitätsmanagement für
symposium
Leitungen von Kindertatesstätten
Von der Euro-krise zur Krise
konference
Europas ?

10. – 11. 2.
2012
15. – 16. 4.
2012
14. – 16. 6.
2012

Schwerte,
Sozialakademie
SRN
Kommende Schwerte
Mainz, SRN CoLibri Management
Service
MönchenKatholische Sozialwisgladbach,
senschaft. Zentralstelle
SRN
der Deut.Bischofskonf.
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Studia Biblica
Slovaca

Osobnost lektora v jazykových kurzech pro cizince –
kvalitativní studie ze Švédska
a České republiky
„Li vescovi non sono
necessari alla riforma“ I
religiosi nella riconquista
cattolica della Boemia e
Moravia: alcuni esempi
Wertorientiertes QM im
Kindergarten

časopis
Jazyk –
Literatura Komunikace

P

Univerzita v Teramu

Prof. Henrich
Pompey, Dr.theol.
Prof. Henrich
Pompey, Dr.theol.
Prof. Henrich
Pompey, Dr.theol.

Žalm 130 v Žaltáři a
v Matoušově evangeliu

P

A

29. – 30. 1. Westfalen/
2012
Westönnen,
SRN
symposium 9. 2. 2012 Dortmund,
SRN

kde byl příspěvek uveřejněn

P

Teologická fakulta
Slezské univerzity
Katedra českého jazyka
a literatury PdF UP v
Olomouci

13. – 14. 9. Teramo
2012
Benátky,
Itálie

název příspěvku

P

Die Malteser in Russland vor
und nach der Vertreibung
von Malta 1798

P
A
P

Wertorientiertes QM – eine
Option caritativer Qualität

typ

termín
konání

místo
konání

Prof. Henrich
Theologisch-psychologische
workshop
Pompey, Dr.theol. Ausbildung bei
niederschwelligen Hilfeeinsätzen
Prof. Henrich
Ausbildungskurs für Helferkreis workshop
Pompey, Dr.theol. Frauen und Kinder in Not

25. – 31.
10. 2012

Engelskirch
en
Ausbildungs
Freiburg,
SRN

Prof. PhDr.
Miloslav Pojsl

Oslovovali rozum i srdce

konfrence

Prof. PhDr.
Miloslav Pojsl
Prof. Ctirad V.
Pospíšil, Th.D.

Kulturní cesty v polsko-českém
pohraničí
Současné otázky misie a
evangelizace

konfrence

jméno

název akce

PhDr. Petra
ICEC2012 International
Potměšilová, PhD Counseling and Education
Konference
PhDr. Petra
Špeciálna pedagogika na
Potměšilová, PhD Slovensku v kontexte rokov
1967-2012
Mgr. Helena
8. konference o výchově a
Pospíšilová, Ph.D volném čase

(konference,
sympozium,..)

konference

pořadatel /
spolupořadatel

účast
(aktivní
pasivní)

Malteserhilfsdienst
Ehreshoven

A

Helferkreis Frauen und
Kinder in Not

A

25. 9. 2013 Žilina, SR

Biskupství Žilina, SR

A

18. 10.
Olomouc
2012
20. – 21. 9. Praha
2012

Evropský fond
pro regionální rozvoj
Česká společnost pro
katolickou teologii a
KTF UK v Praze
Istanbul Technical
University a Sakarya
University
Univerzita Komenského
v Bratislavě PedF

A

23. – 24.
11. 2012

A

konference

3. – 5. 5.
2012

Istanbul

konference

3. – 4. 10.
2012

Bratislava,
SR

konference

21. – 22. 6. Praha
2012

AVPVČ

A

Mgr. Helena
Mládež a hodnoty 2012: Výcho- konference
Pospíšilová, Ph.D va k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti
Doc. Rudolf
The European Forum for
konference
Smahel, Th.D.
Religious Education in Schools

18. – 19.
10. 2012

KKV CMTF UP
v Olomouci

A

11.– 16. 4. Madrid,
2012
Španělsko

Evropská společnost
křesťanských pedagogů

A

Mgr. Petra
Výzvy edukácie v kontexte
Sobková ;
katolíckej pedagogiky
Mgr. Milena
Öbrink Hobzová ;
Mgr. Helena
Pospíšilová, Ph.D

19. 11.
2012

KPP PdF KU
v Ružomberku

A

konference

Olomouc

Rožomberok, SR
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A

A

název příspěvku
Chancen entdeckenBegleiten aus der Kraft des
Glaubens
Psychologische Grundlagen
der Begleitung von Müttern
in Not
Vývoj cyrilometodějské úcty
a tradice na Moravě a v
Čechách
Osobnost Jindřicha Zdíka a
jeho poutě do Svaté země
Vzájemná korelace mezi
evangelizací a systematickou
teologií
Supervision as a prevention
and support to teachers in
integrated education
Možnosti a limity supervize
v práci pedagogických
pracovníků.
Metodiky zájmových činností
v rámci studia sociální
pedagogiky na CMTF UP
Reflexe hodnot v cílech
školních vzdělávacích
programů školních družin
Wichtige historische
Ereignisse der katholischen
Kirche in der Tschechischen
Republik
Emocionální stav u studentů
sociální pedagogiky

kde byl příspěvek uveřejněn

časopis
Teologické
texty

sborník z
konference

Studia scientifica facultatis
pedagogicae
Universitas
Catholica
Ružomberok

typ

termín
konání

místo
konání

pořadatel /
spolupořadatel

konference

29. 7. – 4.
8. 2012

Leuven,
Belgium

The Catholic University
of Leuven, Belgium

mezinár.
konference

16. – 18.
10. 2012

jméno

název akce

(konference,
sympozium,..)

Prof. Ladislav
Tichý, Th.D.

The 67th General Meeting of the
Studiorum Novi Testamenti
Societas
Kulturní Cesty v polsko-českém
pohraničí

PhDr. Ing.
Ludmila
Trochtová
PhDr. Ing.
Ludmila
Trochtová
PhDr. Ing.
Ludmila
Trochtová
Mgr. Leoš
Zatloukal, Ph.D.
Mgr. Leoš
Zatloukal, Ph.D.
Mgr. Agnieszka
Zogata Kusz
Mgr. Agnieszka
Zogata Kusz
Mgr. Agnieszka
Zogata Kusz

P

Głuchołazy, Arcidiecéze Olomouc,
Nysa, Opole město Opole
Olomouc
1. 11. 2012 Olomouc
Centrum podpory
studentů se specif.
potřebami UP
14. 11.
Olomouc
CMTF UP Olomouc
2012

P

20. – 24. 9.
2012
7. – 13. 12.
2012
23. – 27. 1.
2012

Toruň,
Polsko
Merida,
Mexico
Deusto,
Španělsko

E.B.T.A.

P

Kanankil, Merida

P

Univerzita Deusto,
EUPRHA

P

workshop

4. – 7. 9.
2012

Varšava,
Polsko

EUPRHA

P

konference

16. 11.
2012

Praha

ETF UK v Praze

P

Rozšíření možností při přijímání seminář
a studiu osob se specifickými
vzdělávacími potřebami na UP
Vytvoření a implementace
seminář
metodiky full cost na UP
v Olomouci
Konference E.B.T.A.
konference
Workshopu o kolaboratorní
praxi a výzkumu
European Universities on
Professionalization on
Humanitarian Action
European Universities on
Professionalization on
Humanitarian Action
Unášeni větrem, zmítáni bouří:
Na jedné lodi

účast
(aktivní
pasivní)

workshop
workshop
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P

P

název příspěvku

kde byl příspěvek uveřejněn

10.3 Další aktivity CMTF (i nepedagogické)
Pedagogové CMTF se účastnili mnoha dalších společenských a odborných akcí mimo
vlastní činnost CMTF, především v oblasti vzdělávání v jednotlivých institucích katolické
církve, v přednáškové činnosti pro veřejnost a ve spolupráci s médii. Poskytují odbornou
poradenskou službu jednotlivým osobám a institucím mimo UP, církevním osobám a
organizacím.

44. ročník AFO

termín
konání
19. 4. 2012

místo
konání
Olomouc,

22. Letní filosofická škola

8. 7. 2012

Dub n.
Moravou

Jazykové soustředění, latina

30. – 31. 3.
2012

Olomouc

pořádající katedra

název akce

Katedra filozofie a
patrologie
Katedra filozofie a
patrologie
Katedra biblických
věd
Katedra systematické
teologie
Katedra systematické
teologie
Katedra systematické
teologie
Katedra systematické
teologie
Katedra systematické
teologie
Katedra systematické
teologie
Katedra systematické
teologie
Katedra systematické
teologie
Katedra systematické
teologie

Katedra systematické
teologie
Katedra systematické
teologie
Katedra systematické
teologie
Katedra systematické
teologie
Katedra křesťanské
výchovy
Katedra křesťanské
výchovy
Katedra křesťanské
výchovy
Katedra křesťanské
výchovy

účast Dr. Dvořáka ve veřejné
diskusi o vztahu vědy a víry
přednáška Dr. Dvořáka
“Logika a filosofická
teologie” s diskusí
studijní soustředění – účast
prof. Nechutové z MU v Brně
přednáška prof. Pospíšila Setkání diákonů ČR

Problematika diakonátu
28. 6. 2012 Hluboká
v Písmu, dějinách církve a dnes
n. Vltavou
přednáška prof. Pospíšila Problematika exorcismu
1. 9. 2012 Praha
Patristická christologie do roku
325
O (nové) evangelizaci a (staré)
de-evangelizaci z hlediska
systematické teologie
Systematicko-teologické
přístupy k problematice ďábla a
jeho mimořádného působení
Zlí duchové, posedlost a
exorcismy z hlediska
fundamentální teologie
Problematika spásy realizované
Ježíšem Kristem v teologické
reflexi
Marie z Nazareta podle Písem
Systematicko-teologický
přístup k problematice zlého
ducha a jeho mimořádného
působení
Křesťanství, jeho vznik,
rozšíření a současný stav
Křesťanství a ostatní
náboženství, dialog a misie
Křesťanství, jeho vznik,
rozšíření a současný stav
Křesťanství a ostatní
náboženství, dialog a misie
Společný prostor –
mezinárodní konference
expresivních terapií
Art therapy and artphiletic for
Teachers
Art therapy for students of
psychology
Artphiletic for students of
special education

1. 9. 2012

Praha

20. 9. 2012 Praha

Institut františkánských studií
přednáška prof. Pospíšila Institut františkánských studií
přednáška prof. Pospíšila Sympozium o evangelizaci,
Česká spol. pro kat. teologii

24. 9. 2012 Praha

přednáška prof. Pospíšila –
Sympozium o problematice
exorcismů

24. 9. 2012 Praha

přednáška Dr. Krumpolce –
Sympozium o problematice
exorcismů

28. 9. 2012 Olomouc

přednáška prof. Pospíšila Celostátní setkání křesťanské
mládeže

Prostějov
10. 10.
2012
6. 11. 2012 Praha

přednáška prof. Pospíšila –
Česká křesťanská akademie
přednáška prof. Pospíšila Společenství ČCE

Olomouc přednáška Dr. Krumpolce –
29. 11.
projekt Věda do škol
2012
4. 12. 2012 Melč, okr. přednáška Dr. Krumpolce –
Opava
6. 12. 2012 Olomouc

projekt Věda do škol
přednáškaDr. Krumpoce –
projekt Věda do škol
přednáška Dr. Krumpolce –
projekt Věda do škol

11. 12.
2012

Zlín

22. – 24. 3.
2012

Olomouc

konference - spolupořadatel a
garant sekce Arteterapie
(Dr. Potměšilová)

18. 9. 2012

Chengd,
Čína
Chengd,
Čína
Leshan ,
Čína

uspořádání worshopu
(Dr.Potměšilová)
uspořádání worshopu
(Dr.Potměšilová)
uspořádání worshopu
(Dr.Potměšilová)

19. 9. 2012
21. 9. 2012

pořádající katedra

název akce

Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie
Katedra pastorální a
spirituální teologie

vernisáž výstavy Milivoj
Husák. Na prahu ohně
On je živý

termín
konání

místo
konání
přednáška Prof. Ambrose
Velká
28. 1. –
23. 3. 2012 Bystřice
formace mládeže
31.1. – 2. Nitra,
Slovensko
2. 2012
12. 2. 2012 Velehrad přednáška Prof. Ambrose

Valná hromada Matice
velehradské
Duch sv. ve východní tradici

14. 2. 2012 České

přednáška pro kněze

Budějovice

Proměny křesťanství

29. 3. 2012 Brno

cyklus přednášek

Dny důvěry – Olomouc

6. 10. 2012 Olomouc

přednáška Prof. Ambrose

11. Aktivity CARITAS – VOŠs (výběr)
datum

název akce

20. 1. 2012
8. 3. 2012

návštěva místopředsedkyně vlády Karolíny Peake. Den otevřených dveří
přednáška a workshop Tonyho Phillipse z Cambridge s názvem „Podpůrné brokerství a
komunitní rozvoj“
přednáška na téma dětských vojáků Malé děti s velkou flintou
přednáška světoznámého odborníka na sociální práci prof. Malcolma Payna na téma
„Paradigmata v sociální práci“
seminář prof. Jozefa Mikloška o sociálně-právní ochraně dětí
přednáška ředitele humanitární organizace Člověk v tísni Šimona Pánka
vkládání kamenů do Sochy příběhů. Představení nové knížky Osudy těžké jako kameny.
Jak se rodí Kavkaz? Přednáška aktivistů z Gruzie a Abcházie
oslavy Dne církevního školství – představení Divadla MY (Klíč – centrum sociálních
služeb Olomouc), vernisáž výstavy Charity Zábřeh
návštěva německé lektorky Jill Kathariny Kamphöner v Olomouci – přednášky na téma
validace
spoluorganizace festivalu multikulturního dialogu PEL – MEL 2012 (hlavní organizátor –
Centrum na podporu integrace cizinců Olomouc) – aktivity: flamenco workshop,
přednášky, prezentace kmene Kathkaris v rámci zahájení festivalu, konference
Chudoba a sociální vztahy – konference ve spolupráci s Charitou Olomouc
Terénní práce s cizinci – konference ve spolupráci s Centrem na podporu integrace
cizinců Olomouc
podepsání dodatku k Memorandu o porozumění s partnerskou Owensboro Community
and Technical College o zapojení dalšího partnera do spolupráce na realizaci zahraničních
praxí studentů a pedagogů. Novým partnerem je Brescia University.
prezentace školy na XIX. ročníku veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus 2012 v areálu brněnského výstaviště
Bezdomovectví v kontextu kriminality – konference ve spolupráci s Charitou Olomouc
Křesťanské hodnoty v sociální práci charity – konference ve spolupráci s Charitou
Olomouc
Den otevřených dveří ve spolupráci s CMTF UP
přednáška Thomase Graumanna – jednoho z posledních židovských dětí zachráněných
Nicholasem Wintonem
slavnost vkládání kamenů do Sochy příběhů. Svůj kámen vložil i nevidomý zpěvák Solo
Dja Kabako z Buriky Faso
ukončení tříletého projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu
práce. V rámci projektu byly v průběhu roka realizovány: stáže pedagogů, vzdělávání
tutorů a mentorů, společné setkávání tutorů a mentorů, tisk odborných publikací aj.

12. 3. 2012
21. 3. 2012
24. 4. 2012
4. 5. 2012
8. 6. 2012
11. 9. 2012
17. 9. 2012
17. – 21. 9. 2012
Podzim 2012

17. 10. 2012
31. 10. 2012
listopad 2012

30. 10. – 3. 11.
2012
14. 11. 2012
22. 11. 2012
23. 11. 2012
27. 11. 2012
12. 12. 2012
31. 12. 2012
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12. Péče o studenty
12.1 Ubytování studentů a jeho financování
Po zavedení ubytovacích stipendií v roce 2005 nebyla také v roce 2012 dotována
lůžková zařízení UP, ale bylo vypláceno ubytovací stipendium všem studentům, kteří splňují
podmínky dané Stipendijním řádem UP. Studenti si sami tak mohou volit pro ně
nejvýhodnější způsob ubytování v zařízeních UP nebo v soukromí. Studenti, kteří studují
současně na CARITAS–VOŠs mohou využívat i ubytovací zařízení této školy.

12.2 Ubytovací a stravovací zařízení
CMTF nedisponuje vlastními ubytovacími a stravovacími kapacitami. Studenti mají
možnost se ubytovat za standardních podmínek na kolejích UP, kde je i možnost stravování.
Studenti, kteří jsou specificky formováni ke kněžství, jsou ubytováni v Arcibiskupském
kněžském semináři.

12.3 Poskytovaná stipendia
CMTF poskytuje dle zákona č. 111/1998 Sb. různé druhy stipendií. Jsou to stipendia
prezenčních studentů doktorského studijního programu, která byla za rok 2012 vyplacena
v celkovém objemu 601 tis. Kč. Dále jsou to stipendia za tvůrčí činnost, která jsou vyplácena
jednorázově v různé výši studentům, kteří se podílí na projektech studentské grantové
soutěže. V roce 2012 bylo takto vyplaceno 380 tis. Kč. Kromě toho byla vyplacena
prospěchová stipendia ve výši 360 tis. Kč a další mimořádná stipendia ve výši 600 tis. Kč.
Prospěchová a mimořádná stipendia byla vyplácena na vrub Stipendijního fondu CMTF.

12.4 Informační a poradenské služby
Informovanost studentů i pedagogů na CMTF je zajišťována i nadále prostřednictvím
tradičních nástěnek. Studenti i vyučující však obvykle používají jako zdroj aktuálních
informací internetové stránky fakulty a především Vzdělávací portál CMTF.
Supervizi činnosti správců stránek jednotlivých pracovišť vykonával v roce 2012 proděkan
pro vnější vztahy a další vzdělávání Mgr. Pavel Černuška, Ph.D., přičemž úzce spolupracoval
s redaktorem stránek UP především v souvislosti se spuštěním nového webu UP. Správu
Vzdělávacího portálu CMTF zajišťují Mgr. Ivan Drábek a PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
V průběhu roku pokračovala práce Centra poradenské služby CMTF UP. Poradenskou
činnost na fakultě koordinuje Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. Na poradenské činnosti se podílejí
Doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (Katedra křesťanské výchovy) – psychologické poradenství
a Mgr. Walerian Bugel, dr. (Katedra liturgické teologie – koordinace pastorační služby),
Jana Zajacová (vedoucí studijního oddělení) a Doc. Petr Chalupa, Th.D.
(proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti) – poradenství v záležitostech studia
na CMTF, a dále Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. – od 1. 9. 2012 Mgr. Martina Pračkeová
(proděkan/ka pro vnější vztahy a další vzdělávání) – organizace celoživotní vzdělávání.
Práce Centra poradenské služby je primárně zaměřena na studenty CMTF.
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12.5 Tělovýchovná, sportovní, umělecká a další činnost studentů
Pro svou zájmovou činnost využívají studenti především možností, které jim nabízí
Univerzita Palackého prostřednictvím Akademik sport centra, které je součástí FTK UP
(sportovní programy, sportovní dny apod.), akademická farnost u kostela Panny Marie Sněžné
a Vysokoškolské katolické hnutí.
Studenti – kandidáti kněžství se účastní těchto činností v rámci aktivit Arcibiskupského
kněžského semináře a studenti bakalářských oborů realizovaných ve spolupráci CMTF
s CARITAS–VOŠs se zapojují do aktivit pořádaných v rámci této školy.
V roce 2012 studenti CMTF ve spolupráci se svými kolegy z Pedagogické fakulty UP
uspořádali 2 samostatné výstavy, na kterých ve výstavních prostorách CMTF UP prezentovali
svá díla – fotografie a grafiky.

12.6 Přehled aktivit v oblasti péče o studenty
Kromě forem péče o studenty uvedených výše udržuje vedení CMTF během
akademického roku pravidelný kontakt se zástupci studentů i s rektorem Arcibiskupského
kněžského semináře a jeho týmem. Pozornost je věnována zvláště sociální situaci studentů.
Problémům čelí zejména posluchači starší 26 let, kteří si musí hradit zdravotní a sociální
pojištění. Fakulta se snaží podle svých možností těmto studentům vycházet vstříc, aby alespoň
částečně přispěla ke zmírnění jejich obtížné finanční situace. Děje se tak zejména na úrovni
kateder. Posluchači jsou zváni k odborné spolupráci při plnění vědeckých úkolů (projektů
Studentské grantové soutěže UP, grantů a výzkumného záměru), zapojováni do spolupráce
jako tzv. pomocné vědecké síly (práce v katedrových knihovnách, v centrech, která pracují
pod katedrami, v oblasti přípravy distančních opor pro e–learning apod.). V roce 2012
stanovilo vedení fakulty pravidla pro získání prospěchových stipendií pro studenty
s nejlepšími studijními výsledky a zahájilo udělování těchto stipendií. Kromě prospěchových
stipendií mohou požádat o přiznání mimořádného stipendia i studenti, kteří vyjíždějí
na studijní pobyty v rámci programu Erasmus.
Během roku pokračovala spolupráce akademické obce fakulty s akademickou farností
u kostela Panny Marie Sněžné, Vysokoškolským katolickým hnutím a (zejména Katedry
pastorální a spirituální teologie) s Centrem Aletti. Kromě toho poskytují někteří vyučující
neformální poradenskou službu doplňující jejich oficiální pedagogickou činnost.

13. Rozvoj CMTF
Potřebný materiální rozvoj infrastruktury fakulty, počítačového vybavení, moderních
technologií a veškerého majetku CMTF koordinuje tajemník Mgr. Ivan Drábek.
Z dlouhodobého hlediska je patrný růst potřebného zázemí a zlepšování pracovního prostředí.

13.1 Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku
Reprodukce majetku je financována buď z účelových investičních dotací MŠMT ČR,
z centrálních prostředků UP, z vlastních zdrojů FRIM fakulty nebo jiných zdrojů. V roce 2012
byly pro reprodukci majetku – Výměna oken na CMTF, Univerzitní 22 – využity prostředky
z centrálního FRIM UP.
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13.2 Další investiční aktivity CMTF
V roce 2012 byla kromě výměny oken provedena oprava vstupní brány na nádvoří
CMTF, která byla již v dezolátním stavu.
Byla nakoupena další výpočetní, multimediální a didaktická technika a vybaveny tak
menší seminární a odborné učebny a zasedací místnost Rotunda, která bývá pro nedostatek
volných kapacit používána i pro výuku. Odborná učebna pro výuku zpěvu byla vybavena
audiofilskou technikou pro poslech klasické a liturgické hudby v rámci výuky liturgického
zpěvu a odborných předmětů s hudební výchovou.

13.3 Obnova a údržba objektů CMTF
CMTF v současné době sídlí v budově na ulici Univerzitní 22 a částečně v prostorách
Na Hradě 5 a Purkrabská 2.
V roce 2012 byla opravena zbývající část oken na budově Univerzitní 22, byly
vymalovány vybrané prostory a opraveny podlahové krytiny. Dále probíhaly drobné
standardní údržbářské práce.
Další etapy navazujících rekonstrukčních prací budou probíhat v rámci ISPROFIN,
a to zřejmě v letech 2014 a 2015, kdy by mělo dojít k obnově auly a rekonstrukci dalších
prostor na Univerzitní 22 a ve škole Na Hradě 5.

13.4 Zapojení do řešení projektů FRVŠ
V roce 2012 se CMTF řešila dva projekty financované Fondem rozvoje vysokých
škol ČR.
číslo
projektu

témat.
okruh

název projektu

řešitel

dotace
(v tis. Kč)

358/2012

F5/a

Inovace studijního předmětu „Integrace žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami“

Petra Potměšilová, Ph.D.

81

1421/2012

F5/a

Inovace předmětu „Apokryfní evangelia“

Jana Plátová, Ph.D.

86
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14. Závěr
14.1 Shrnutí podstatných skutečností týkajících se činnosti CMTF v r. 2012
Rozpočtová situace CMTF se po minulých kritických letech zlepšila a stabilizovala, což
ve svém důsledku vedlo ke zklidnění atmosféry na fakultě.
Úspěšně byl dokončen badatelský projekt GA ČR (řešitel prof. Tichý) a CMTF
se zapojila do nových významných projektů (zejména v rámci Centra excelence Historie
a interpretace bible).
Fakultě se dařilo plnit úkoly, které vyplývají z jejího statutu: o studium na CMTF
je stále zájem a pracovníci fakulty se výrazně uplatňují na poli vědy a výzkumu.

14.2 Přetrvávající problémy a možnosti jejich budoucího řešení
Nepodařilo se začít realizovat přípravu na přestavbu výukových prostor z prostředků
ISPROFIN podle stanoveného harmonogramu. Nicméně příslib ze astrany MŠMT uvolnit
slíbené prostředky v následujících letech stále trvá.
CMTF UP se musí více zapojit do programů umožňujících výměnné pobyty našich
a zahraničních studentů (Socrates–Erasmus a pod.). Je třeba i nadále se ucházet o nové granty
a projekty.
Je třeba nadále sledovat kroky MŠMT ČR a ve spolupráci s reprezentacemi vysokých
škol se aktivně zapojovat do diskuse o podobě novely Zákona o vysokých školách. Rovněž
je třeba upřesňovat strategii rozvoje fakulty v souvislosti s očekávanými legislativními
a organizačními změnami, aby si fakult a udržena stabilitu a i nadále mohla plnit poslání,
které jí její Statut ukládá.

V Olomouci dne 14. března 2013

RNDr. Ivana Vlková, Th.D.
děkanka CMTF UP

Výroční zpráva o činnosti schválena AS CMTF dne 13. 3. 2013
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