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

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

Rok  2010  byl  pro  Evangelickou  teologickou  fakultu  obdobím  dvojznačným.  Přinesl  řadu  velmi 
potěšitelných výsledků a skutečností, ale také závažné problémy, s nimiž se fakulta musí vyrovnávat. 
Zatímco  akademické  orgány  fakulty  pracovaly  v tomto  roce  s minimálními  změnami,  došlo  k  
nečekané  změně  ve  funkci  děkana,  když  dosavadní  děkan  byl  uprostřed  svého  funkčního  období 
povolán do kolegia rektora, jako první teolog od inkorporace teologických fakult do UK. 
Studium  na  UK  ETF  probíhalo  bez  překvapení,  podařilo  se  akreditovat  čtyřleté  doktorské  studijní 
obory a postupně se plní obory navazujícího magisterského studia, jak dobíhá nedělené magisterské 
studium a absolvují první bakaláři. Počty studentů zůstávaly v pregraduálním i postgraduálním studiu 
ustálené, s minimálními výkyvy (viz část 3). 
Potěšitelnou  částí  života  fakulty  byla  spolupráce  se  zahraničními  partnery  a  výměna  studentů. 
S tradičními partnery – Heidelbergem a Erlangen – proběhly  celkem  tři  společné  semináře  s účastí 
magisterských  i  doktorských  studentů.  Poněkud  se  snižuje  zájem  českých  studentů  o  studium 
v zahraničí, často s uvedením sociálních důvodů (nutné zaměstnání vedle studia). Zájem zahraničních 
studentů  je  naproti  tomu  ustálený  (část  6.6).  Pokračovala  úspěšně  a  intenzivně  krátkodobá  i 
střednědobá výměna akademických pracovníků se zahraničními partnery (viz přehled v části 6). 
Vědecká práce se na UK ETF v uplynulém roce dařila, rozmanitost a počet nejrůznějších konferencí a 
pracovních  projektů  ukazují  tabulky  v části  6.  Mimořádnou  událostí  mezinárodního  významu  a 
příležitostí k prezentaci vlastní práce před nejnáročnějším odborným auditoriem bylo sympozium k 
tématu „Role vědecké teologie na univerzitě, ve společnosti a v církvi“, jež bylo pořádáno na UK ETF 
ve spolupráci s Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (17.‐19. 9. 2010). Důležitou událostí bylo 
pro fakultu rovněž univerzitou uspořádané sympozium ke dvacátému výročí inkorporace teologických 
fakult, které bylo inspirativní jak retrospektivou, tak výhledy k další spolupráci v rámci univerzity. 
Nepostradatelnou službou pro vědeckou práci je knihovna UK ETF, která při omezených prostředcích 
stále hledá způsoby, jak své služby rozšiřovat a zlepšovat. Okruh jejích uživatelů zahrnuje celou řadu 
univerzitních  fakult  a  sahá  i mimo  univerzitu, mezi  teology  v praxi  a  vědecké  pracovníky  různých 
institucí, zabývajících se náboženstvím, nebo i obecněji humanitními vědami (viz část 5). 
Za pozornost stojí mimořádná ocenění, která se dostala dvěma  členům  fakultního  týmu – emeritní 
profesor Ladislav Hejdánek obdržel čestný doktorát univerzity J. A. Purkyně v Ústí nad Labem, dr. Jan 
Dušek potom cenu České učené společnosti pro mladé vědecké pracovníky. 
Úspěšně proběhl předposlední rok práce na výzkumném záměru i práce Výzkumného centra CBS (viz 
zvláštní  zpráva  v příloze)  a  fakulta  doufá,  že  se  na  oba  dobíhající  projekty  podaří  alespoň  stejně 
úspěšně navázat v dalších letech. 
Dobrou  práci  vykonali  vědeckopedagogičtí  pracovníci  fakulty  i  v prezentaci  své  práce  mimo 
akademické prostředí, především při dalším vzdělávání pracovníků církví  (především  ČCE), prací na 
půdě České křesťanské akademie a řady dalších tuzemských institucí. 
Stav akademických pracovníků UK ETF  i dalších zaměstnanců  fakulty  se co do počtu ani osob nijak 
významně neměnil, situace  je stabilizovaná a větší obměna pracovníků by měla nastat až za několik 
let. 
Nevydařenou  kapitolou  loňského  roku  je  hospodaření  fakulty.  Změna  vedení  se  neobešla  bez 
určitého období hledání a společně s celkovou hospodářskou situací a dalšími faktory se promítla do 
výrazného  schodku  hospodaření,  což  stručně  zmiňuje  část  8  této  zprávy  a  podrobně  dokládá 
přiložená zpráva o hospodaření. 
Všem, kdo se na práci fakulty v uplynulém roce podíleli, patří srdečné poděkování. Nejen učitelům a 
vědeckým  pracovníkům,  kteří  vytvářejí  obraz  o  odborné  úrovni  fakulty,  ale  všem,  kdo  jim  k tomu 
vytvářejí  prostředí  a  zajišťují  potřebné  administrativní  a  technické  činnosti  pro  plynulý  chod 
fakultního života. 
J. Halama 
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1  Akademické orgány 

1.1  Akademický senát 

Složení Akademického senátu (dále: AS1) v roce 2010 do 30.9.2010:  

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

        doc. Pavel Hošek, Th.D. 

        ThDr. Pavel Keřkovský 

        Dr. Peter C.A. Morée 

        Petr Sláma, Th.D. 

za studenty:      Pavel Hanych 

        Alexandra Hauserová 

        Martin Soběslavský                   (místopředseda AS) 

        Ondřej Zikmund 

                     Filip Ženatý 

 

Složení Akademického senátu (dále AS) v roce 2010 od 1.10.2010: 

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

        prof. ThDr. Pavel Filipi 

        Mgr. Ing. Ondřej Fischer 

        Dr. Peter C. A. Morée 

        Petr Sláma, Th.D. 

za studenty:      Daniel Knotek 

        Ondřej Matějovský 

        Zora Nováková, DiS  (místopředsedkyně AS) 

        Ondřej Zikmund 

                    Tereza Pleskotová 

 

 

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

                                                      
1 Podle čl. 11 odst. 3 statutu ETF má AS celkem deset členů – pět akademických pracovníků a pět studentů. 
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1.2  Děkan a kolegium děkana 

V roce 2010 pracovalo kolegium děkana do 22. února. ve  složení: 

děkan:  doc. ThDr. Martin Prudký    

proděkani:  prof. ThDr. Pavel Fi l ipi   pro vědu a doktorské studium 

  doc. Jindřich Halama,  Dr.   pro studijní záležitosti 

  doc. Jiří Mrázek, Th.D.  pro rozvoj 

  Jan Roskovec, Th.D.  pro zahraniční styky 

člen kolegia:  prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan   

tajemnice  Ing. Eva Svobodová   

     

 

Od 22.2. do 31.5.2010 pracovalo kolegium děkana ve složení: 

pověřený děkan  prof. ThDr. Pavel Filipi  pro vědu a doktorské 
studium 

proděkani  doc. Jindřich Halama, Dr.  pro studijní záležitosti 

  doc. Jiří Mrázek, Th.D.  pro rozvoj 

  Jan Roskovec, Th.D.  pro zahraniční styky 

člen  Prof. ThDr. Jakub S. Trojan   

tajemnice  Ing. Eva Svobodová   

 

Od 1.6.2010 pracovalo kolegium děkana ve složení: 

děkan  doc. Jindřich Halama, Dr.   

proděkani  ThDr. Ladislav Beneš  pro studijní záležitosti 

  doc. Pavel Hošek, Th.D.  pro rozvoj 

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

  Jan Roskovec, Th.D.  pro zahraniční styky 

Členové  prof. ThDr. Pavel Filipi   

  prof. ThDr. Ing. Jakub S. 
Trojan 

 

tajemnice  Ing. Eva Svobodová   

 

Kolegium děkana zasedalo v roce 2010 celkem  15x. Zápisy a související dokumenty jsou archivovány 
na děkanátu. 
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1.3  Vědecká rada  

V roce 2010 pracovala vědecká rada do 22. února ve složení: 

předseda:  doc. ThDr. Martin Prudký    

členové:  prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.   

  doc. Ivana Noble, PhD.   

  prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.  FF MU v Brně 

  prof. PhDr. Miloslav Pojsl  CMTF UP v Olomouci 

  prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.   

  RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.  ÚVVS v Praze 

  prof. ThDr. Jan Štefan   

  prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.  FF JČU v Č. Budějovicích 

  doc. ThDr. Martin Wernisch    

čestní členové:  prof. ThDr. Milan Balabán    

  prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan   

zástupce studentů  Martin Soběslavský   

 

V mezidobí se vědecká rada ke svému jednání nesešla. 

Od 1.10.2010 pracovala vědecká rada ve složení: 

předseda  doc. Jindřich Halama, Dr.   

členové  prof. Lenka Karfíková, Dr. 
theol. 

 

  doc. Ivana Noble, PhD.   

  prof. PhDr. Jana Nechutová, 
CSc. 

FF MU v Brně 

  prof. PhDr. Miloslav Pojsl  CMTF UP v Olomouci 

  prof. ThDr. Petr Pokorný, 
DrSc. 

 

  RNDr. Vladimír Roskovec, 
CSc. 

ÚVVS v Praze 

  prof. ThDr. Jan Štefan   

  prof. PhDr. Dalibor Tureček, 
CSc. 

FF JČU v Č. Budějovicích 

  doc. ThDr. Martin Wernisch   

Čestní členové  prof. ThDr. Milan Balabán   

  prof. ThDr. Ing. Jakub S. 
Trojan 

 

zástupce studentů  Zora Nováková, DiS.   
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Vědecká  rada byla  svolána  k  celkem dvěma  řádným  zasedáním  ve dnech 19. února a 5.  listopadu 
2010. Projednávala  zejména  řízení ke  jmenování profesorem  (Petr Macek) a  zahájení habilitačního 
řízení (Pavel Keřkovský), žádost o akreditaci studijního programu Filozofie (čtyřletá standardní doba 
studia)  a  koncepční  otázky  oblasti  vědy  a  výzkumu,  jakož  i  rozvoje  fakulty.  Zápisy  z jednání  jsou 
k dispozici na děkanátu. 

1.4  Disciplinární komise 

Disciplinární komise pracovala v roce 2010 do 31. května ve složení: 

předsedkyně:  prof. PhDr. Noemi Rejchrtová    

členové za učitele:  doc. ThDr. Petr Macek    

  Filip Čapek, Th.D.   

  Ladislav Beneš, Th.D.   

členové za studenty:  Lukáš Borecki    

  Tereza Bajerová    

  Mgr. Petr Tomášek    

  Josef Kř ížek    

náhradníci:  Ota Halama, Th.D.   

  Pavel Keřkovský, Th.D.   

  Mgr. Ivana Procházková    

 

Od 1.10.2010 pracovala disciplinární komise ve složení: 

předseda  doc. ThDr. Petr Macek   

členové za učitele  Filip Čapek, Th.D.   

  Mgr. Ing. Ondřej Fischer   

členové za studenty  Daniel Knotek   

  Tereza Pleskotová   

  Ondřej Zikmund   

náhradníci za učitele  ThDr. Pavel Keřkovský   

  Ota Halama, Th.D.   

náhradníci za studenty  Ondřej Matějovský   

  Tomáš Živný   

 

Disciplinární komise obdržela v roce 2010 jeden podnět k projednání – zasedala v termínech 21.10. a 
11.11.2010. 
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2  Akademičtí pracovníci a zaměstnanci fakulty   

2.1  Počty zaměstnanců  

Celkové počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích uvádí následující tabulka (uveden stav k 31. 
prosinci 2010):  

(nepřepočítáno)    z toho žen 

6  profesor  2 

7  docent  1 

10  odborný asistent  1 

2  asistent  0 

13  vědecký pracovník  5 

1  lektor  1 

34  technicko hospodářský pracovník   20 

73  tj. celkem  30 

  

2.2   Personální změny 

K datu  22.2.2010  podal  doc.  ThDr.  Martin  Prudký  rektorovi  UK  rezignaci  na  funkci  děkana 
v souvislosti se jmenováním prorektorem pro studijní záležitosti. 

Na dobu 22.2. – 31.5.2010 byl pověřen výkonem práv a povinností děkana prof. ThDr. Pavel Filipi. 

S účinností od 1.6.2010 byl děkanem fakulty rektorem jmenován doc. Jindřich Halama, Dr. 

2.3  Habilitační a jmenovací řízení 

Habilitační řízení ThDr. Pavla Keřkovského  bylo zahájeno dne 4. 11. 2010.  

Řízení ke jmenování profesorem doc. ThDr. Petra Macka bylo dne 25. 11. 2010 zastaveno. 

 

2.4 Ocenění a vyznamenání udělená pracovníkům fakulty 

Emeritní profesor UK prof. PhDr. Ladislav Hejdánek, dr.h.c.   obdržel v Písku dne 8. 10. 2010 z rukou 
rektorky Univerzity  J. E. Purkyně  v Ústí nad  Labem doc.  Ing.  Ivy Ritschelové, CSc.,  čestný doktorát 
honoris causa.  

Dr.  Jan Dušek obdržel dne 17. 5. 2010 Cenu Učené  společnosti  ČR  v kategorii mladých  vědeckých 
pracovníků  „za mimořádnou badatelskou a překladatelskou práci v oblasti západosemitské filologie, 
paleografie a starověkých dějin Palestiny“. 
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3  Studenti a výuka 

3.1  Studijní obory, akreditace 

 

UK ETF v roce 2010 uskutečňovala výuku v těchto akreditovaných studijních programech: 

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

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

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

4. bakalářský  studijní  program  Teologie,  obor  Evangelická  teologie  dvouoborová  (formou 
prezenční) 

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

6. magisterský  studijní  program  Teologie,  obor  Evangelická  teologie  dvouoborová  (formou 
prezenční) 

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

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

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

10. doktorský  studijní  program  Teologie,  obor  Biblická  teologie  (formou  prezenční  i 
kombinovanou) 

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

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

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

 

V roce 2010 byly nově akreditovány: 

doktorský studijní program Teologie, obory Biblická teologie, Historická teologie a teologie 
náboženství a Systematická a praktická teologie se standardní čtyřletou dobou studia; 

doktorský studijní program Filozofie, obor Filozofie se standardní čtyřletou dobou studia. 

Akreditace pro habilitační a jmenovací řízení v oboru Evangelická teologie je platná do 31.12.2015. 
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3.2  Přehled počtu studentů 

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

3.2.1  Aktuální stav počtu studujících k 31. 10. 2010: 

– v magisterském studiu  116  z toho  53 mužů   

      63 žen   

    z toho  9 cizinců   

– v bakalářském studiu  554  z toho  139 mužů   

      415 žen   

    z toho  25 cizinců   

– v doktorském studiu  68  z toho 45 mužů   

    23 žen   

    z toho 8 cizinců   

tj. celkem:  738  z toho  237 mužů   

      501 žen   

    z toho  42 cizinců   

3.2.2  Přijímací řízení                   
   

– navazující magisterské      
studium 

uchazečů 
61

 

  přijatých  30  

  nepřijatých  8  

  nedostavilo se  23  

– bakalářské studium  uchazečů  367  

  přijatých  299  

  nepřijatých  27  

  nedostavilo se  41  

– doktorské studium  uchazečů  10  

  přijatých  10  

  nedostavilo se  0  

 

3.2.3  Počty absolventů   

– magisterské studium  17   

– bakalářské studium  74   

– doktorské studium  6   
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3.2.4  Jmenovitý přehled absolventů doktorského studia 2010 

 

Jméno  Obor  Název práce 

AHMED Mohamed‐
Iwhida, , M.A. 

Historická teologie a 
teologie náboženství 

Human Rights in Islam. Reconciliation, 
Tolerance, Coexistence “The Islamic 
Perspective“. 

CIMALA Peter, Th.D.  Biblická teologie  Svoboda v listu Galatským: Eleutheria 
jako soteriologická metafora. 

JÁN Jiří, Th.D.  Historická teologie a 
teologie náboženství 

Kristus a spása člověka v theologii sv. 
Hilaria z Poitiers. 

MACHÁLEK Vít, Dr. Th.D.  Historická teologie a 
teologie náboženství 

Postoje křesťanů k islámu. Dějiny – 
současný stav – perspektivy. 

ŘÍČAN Marek  Systematická a 
praktická teologie 

Otázka spásy nekřesťanů. 

TITUS Eric  Systematická a 
praktická teologie 

The Myth of the Analogia Entis. Karl 
Barth´s Doctrine of Secular Misery in 
Weimar Kontext. 

 

3.3  Ocenění a čestné ceny studentům 

Cena  děkana  se  vyhlašuje  od  roku  2000  jako  soutěž  o  nejlepší  studentské  kvalifikační  práce  v 
tématické oblasti výzkumného záměru fakulty. V roce 2010 nebyla Cena děkana udělena. 

Cenu  Josefa Dobrovského  „pro nejlepší absolventy  teologických oborů“ obdržela v roce 2010 Mgr. 
Kristýna Kupfová. 

 

3.4  Hodnocení výuky 

Hodnocení kvality výuky proběhlo ve vybraných předmětech na žádost prorektora pro studium UK. 
Dotazníkové  šetření  proběhlo  začátkem  listopadu  pod  vedením  prof.  PhDr.  Jiřího  Mareše,  CSc. 
z Hradce Králové 

3.5  Akce a události 

Ve  středu 16.5. uspořádala  fakulta v  rámci „rektorského  sportovního dne“ celodenní výlet na Levý 
Hradec. 

Podobně  jako v posledních třech  letech se v září  jeden týden  intenzivních  jazykových kurzů konal v 
rekreačním středisku ČCE v Chotěboři. Kromě studentů 1. a 2. ročníku, jichž se týká jazykový kurz, se 
pobytu  dobrovolně  zúčastnilo  asi  10  studentů  vyšších  ročníků,  pro  něž  byl  připraven  zvláštní 
seminární program. Vzhledem k počtu studentů v 1. ročníku byla část  jazykového kurzu realizována 
v Praze. 
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4  Věda a výzkum 

4.1  Výzkumný záměr  

Rok  2010  byl  šestým  rokem  řešení  výzkumného  záměru  Hermeneutika  křesťanské,  zvláště  české 
protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy (MSM0021620802); hlavním řešitelem je doc. M. 
Prudký.  Oproti  původní  podobě  náplně  a  harmonogramu,  které  byly  navrženy  a  schváleny  pro 
pětileté  období  (2005‐2009),  bylo  v  souvislosti  s  probíhající  státní  reformou  financování  vědy  a 
výzkumu dobře hodnoceným projektům výzkumných záměrů nabídnuta možnost prodloužení o další 
dva roky. Na základě schváleného projektu náplně byl uvedený VZ prodloužen na roky 2010‐2011 s 
tím, že  jeho  financování bude konstruováno v návaznosti na postupné zavádění  tzv.  institucionální 
podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. 
 
V hlavní kategorii spolupracovníků (kategorie D1) se na řešení úkolů výzkumného záměru v roce 2010 
podílelo celkem 18 akademických pracovníků (14 přepočtených pracovních úvazků). 
 
Všechny  základní  ukazatele  plnění  záměru  –  zejména  knižní  a  časopisecké  publikace,  konference, 
vedení  doktorských  projektů  –  se  podařilo  naplnit.  Periodická  zpráva  o  plnění  záměru  byla  podle 
požadavků poskytovatele zpracována za dvouleté období 2009–2010 koncem roku 2010. 
 
Mimořádnou  událostí  mezinárodního  významu  a  příležitostí  k  prezentaci  vlastní  práce  před 
nejnáročnějším odborným auditoriem bylo sympozium k tématu Role vědecké teologie na univerzitě, 
ve  společnosti  a  v  církvi,  jež  bylo  pořádáno  ve  spolupráci  s  Wissenschaftliche  Gesellschaft  für 
Theologie  (17.‐19. 9. 2010 v Praze). Podobně  jako v předchozích  letech bylo pro  řešitelský kolektiv 
uspořádáno  jednodenní  interní  sympozium  v  rámci  výjezdního  zasedání  akademických  pracovníků 
fakulty (11. – 13. června 2010 v Trhové Kamenici). 
 

4.2  Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze  

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

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

 

4.3  Výzkumné centrum  

Výzkumné  centrum  je  navázáno  na  CBS  a  jeho  činnost,  poskytuje  zejména možnost  pracovního 
zapojení doktorandů do výzkumných projektů formou částečných pracovních úvazků (viz zpráva CBS). 

 

4.4  Vědecké projekty a granty v roce 2010 

V roce  2010  nebo  v jeho  průběhu  se  akademičtí  pracovníci  a  studenti UK  ETF  podíleli  jako  hlavní 
řešitelé  nebo  spoluřešitelé  celkem  na  18  projektech  podporovaných  grantovými  agenturami  a 
institucemi na podporu  vědy a  výzkumu  (1x Operační program Praha  ‐ Adaptabilita, 1× Výzkumný 
záměr  MŠMT,  1×  Výzkumné  centrum  MŠMT,  1x  Specifický  vysokoškolský  výzkum  MŠMT,  1x 
Dlouhodobý koncepční  rozvoj, 2× projekt GAČR, 3× projekt GAAV, 1× projekt GAUK a 7x  rozvojový 
projekt MŠMT). 
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Přehled grantů nově řešených v roce 2010: 

Poskytovatel  Evidenční číslo  Název projektu  Řešitel  Doba trvání 

MŠMT  4  Vzdálený přístup k informačním 
zdrojům pro sociálně znevýhodněné 
studenty UK 
ETF 

B. Drobíková  2010 

MŠMT  2a  Rozvoj spolupráce s universitami 
Erlangen a Heidelberg 

J. Halama  2010 

MŠMT  6b  Filozoficko‐teologické vzdělání pro 
pomáhající profese 

O. Fischer  2010 

MŠMT  2d  Stipendijní pobyty  V. Fritzová  2010 

MŠMT  5a  Podpora mladých absolventů Dr. 
Studia na UK ETF 

I. Noble  2010 

OPPA  CZ.2.17/3.1.0
0/33279 

Inovace studijního programu 
Pastorační a sociální práce UK ETF 

I. Čihánková  2010‐2012 

 

Dřívější granty v roce 2010 ukončené nebo s přesahem do dalších roků: 

 

Poskytovatel  Evidenční číslo  Název projektu  Řešitel  Doba trvání 

GAČR  401/08/P544 

Bratrská biskupská sídla jako 
komunikační centra nekatolické 
opozice mezi Majestátem a 
českým povstáním 

J. Just  2008‐2010 

GAAV  IAA801830801 
Josef Lukl Hromádka (1889‐1969) 
a český protestantismus v letech 
1945‐1989 

P. Morée  2008‐2011 

GAUK  57908 
"Bůh je král", výstavba 
metaforického významu 
v žalmech 

I. Procházková  2008‐2010 

MŠMT  LC538 
Výzkumné centrum – Centrum 
biblistiky 

P. Pokorný  2005‐2011 

MŠMT  MSM21620802 

Výzkumný záměr – Hermeneutika 
křesťanské, zvláště české 
protestantské tradice v kulturních 
dějinách Evropy 

M. Prudký  2005‐ 2011 

GAAV  KJB901830902  Hermeneutika liturgické tradice 
Jednoty bratrské 

T. Landová  2009‐2011 

GAAV  KJB901830904  Úloha církví v národním životě 
Libanonu. Teologické hodnocení 
církevně‐politického vývoje. 

M. Šlajerová  2009‐2011 

GAAV  IAA901830902  Narativní evangelia. Důvody 
vzniku, funkce, dopad na utváření 
křesťanské mentality 

J.Mrázek  2009‐2011 
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Celkem  bylo  v  roce  2010  na  UK  ETF  řešeno  18  grantových  projektů  včetně  Specifického 
vysokoškolského  výzkumu  MŠMT,  Dlouhodobého  koncepčního  rozvoje  a  dvou  rozvojových 
projektů MŠMT řešených společně s Rektorátem Univerzity Karlovy v Praze. 

 

4.5  Účast v mezinárodních a naduniverzitních projektech 

Nejdůležitějšími projekty mezinárodní a naduniverzitní spolupráce, na nichž se akademičtí pracovníci 
UK ETF v roce 2010 podíleli, jsou:  

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

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

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

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

Spolupráce s laboratoří UMR 7192 na projektu „Proche‐Orient et Caucase“, College de France, Paříž 
(dr. Dušek). 

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

 

4.6  Účast akademických pracovník v práci jiných vědeckých institucí, 

   odborných společnostech a grémiích 

4.6.1  Instituce tuzemské  

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

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

Asociace manželských a rodinných poradců (členka senátu B.Baštecká, Ph.D.) 

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

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

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

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

časopis Církevní dějiny (členka redakční rady doc. I. Noble) 

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

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

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

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

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

časopis Reflexe (člen redakční rady emeritní prof. L. Hejdánek) 

časopis RELIGIO (členové redakční rady prof. M. Balabán, prof. P. Pokorný) 

časopis Teologická reflexe (redaktor F. Čapek, Th.D., členové redakční rady prof. M. Balabán, prof. J. 
Štefan,  doc. J. Mrázek, prof. P. Filipi, prof. L. Karfíková, doc. M. Wernisch) 

časopis Theologia (člen redakční rady Mgr. J. Dus, Th.D.) 

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

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

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

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

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

Česká platónská společnost (členka doc. L. Karfíková) 

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

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

Českomoravská psychologická společnost (členka B. Baštecká, Ph.D.) 

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

Edice Studie a texty ETF (hlavní redaktor prof. P. Filipi, členové redakční rady J. Roskovec, Th.D., doc. 
M. Wernisch) 

Ekumenická rada církví v ČR (člen komise pro mezináboženský dialog doc. P. Hošek) 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (vedoucí pracovní skupiny B. Baštecká, Ph.D.) 

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

Grantová agentura UK, sekce společenské vědy (členové prof. L. Karfíková a J. Dušek, Ph.D.) 

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

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

MŠMT – Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (člen pracovní skupiny Humanitní vědy a 
umění doc. M. Wernisch) 

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

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

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

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

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

Oborové rady PDS na CMTF UP v Olomouci (členové doc. L. Karfíková a prof. P. Filipi  ‐ systematická 
teologie a křesťanská filozofie, doc. M. Prudký – biblická teologie) 

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

Oborová rada PDS Bioetika 1. LF UK (člen doc. J. Halama) 
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Oborová rada PDS filozofie FF ZČU Plzeň (člen doc. P. Hošek) 

Oborová rada PDS filozofie/religionistika FF Univerzita Pardubice (člen doc. P. Hošek) 

Oborová rada PDS judaistika UK HTF (členové doc. M. Prudký, P. Sláma, Th.D., doc. P.Hošek) 

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

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

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

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

Rafae, o.s. (odborná garantka B. Baštecká, Ph.D.) 

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

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

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

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

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

Společnost  křesťanů  a  Židů  (místopředseda  doc.  P.  Hošek,  členové  výboru.,  prof.  P.  Pokorný,  P. 
Sláma, Th.D., doc. M. Prudký)  

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

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

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

Učená společnost ČR (1. místopředseda prof. Pokorný, člen prof. L. Hejdánek)  

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

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

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

Vědecká rada UK KTF (člen prof. J. S. Trojan) 

Vědecká rada UK (členové doc. I. Noble, doc. M. Prudký a prof. P. Pokorný (do 30.9.2010), čestný člen 
prof. J. S. Trojan) 

Vzdělávací nadace Jana Husa (jeden z patronů prof. L. Hejdánek)  

 

4.6.2  Instituce zahraniční 

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

Arbeitskreis "Studium in Israel", SRN ( člen pracovního výboru P. Sláma, Th.D.) 

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

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

College de France, Paříž – (člen západosemitské sekce laboratoře MR 7192 „Procpe‐Orient et 
Caucase“ – J. Dušek, Ph.D.) 

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

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

European Ethics Network, Belgie (člen: prof. J. S. Trojan) 

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

Göttinger Akademie der Wissenschaften, Göttingen (člen prof. P. Pokorný) 

Institut für Diasporawissenschaft, Lipsko (člen vědecké rady ThDr. L. Beneš) 

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

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

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

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

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

Journal for the Graeco‐Roman Christianity and Judaism, Los Angeles (člen redakční rady prof. P. 
Pokorný) 

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

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

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

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

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

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

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

Society for Jewish and Biblical Studies in Central Europe (vedoucí sekce „Ancient Judaism“ J. Dušek, 
Ph.D.) 

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

Spiritual Directors Europe (členka doc. I. Noble) 

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

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

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

 

 

4.7   Publikační činnost fakulty 

Fakulta vydává tři časopisy:  

1. Communio viatorum (ISSN 0010‐3713) – třikrát ročně; 

2. Teologická reflexe  (ISSN 1211‐1872) – odborný teologický časopis v češtině, s cizojazyčnými 
sumáři (pololetně); 
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3. Studie  a  texty  Evangelické  teologické  fakulty  –  časopis  v  češtině,  s  cizojazyčnými  sumáři 
(pololetně). 

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

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

a http://www.etf.cuni.cz/sat/ .  

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

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

 

5. Knihovna – centrum vědeckých informací   

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

5.1   Statistický přehled 

počet knihovních jednotek  139 736 (přírůstky za rok 2010: 2548) 

počet odebíraných titulů periodik  190  

registrovaných čtenářů  3 014  

dokumentů  zapůjčených  mimo  knihovnu  v rámci 
MVS 

260
 

dokumentů vypůjčených z jiné knihovny  48 (převážně z UB v Tübingen) 

Celkový počet výpůjček  31 669  

rešerše a bibliografie zpracované knihovnou  5  

vzdělávací a výchovné akce pro uživatele  10  

počet míst ve studovnách  59  

pracovníci knihovny celkem  6,1 (přepočtené úvazky) 

             

5.2   Doplňování a dostupnost informačních fondů 

V roce 2010 byla podobně jako v ostatních  letech většina akvizičních nákladů hrazena z výzkumných 
záměrů,  grantů  a  částečně  ze  specifického  výzkumu.  Vzhledem  k omezenějším  prostředkům  ve 
výzkumném záměru byly náklady na doplňování a aktualizaci knihovního fondu ve srovnání s rokem 
2009 asi o čtvrtinu nižší.  

Bylo dokončeno zpracování pozůstalosti po prof. Smolíkovi, nově knihovna obdržela pozůstalost po 
Dr.  Nevalovi  s jeho  obsáhlou  komeniologickou  knihovnou.  Zpracování  tohoto  přírůstku  průběžně 
pokračuje. 

Knihovna se  i nadále podílí na spolupráci se Souborným katalogem UK, národním katalogem Caslin 
(předávání záznamů) a souborem autorit Národní knihovny.  
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Dále pokračuje zanášení elektronické verze kvalifikačních prací do digitálního repozitáře UK. Cílem je 
vytvoření  systému  k odevzdávání  a  archivování  kvalifikačních prací  v elektronické podobě  a tvorba 
celouniverzitního  archivu.  Pokračuje  i  převádění  audiálních  nahrávek  důležitých  přednášek 
pronesených v minulosti na půdě UK ETF do digitální podoby. 

Pokračujeme v doplňování digitálního portálu k multimediálním elektronickým informačním zdrojům 
www. catharina. cz spolu s dalšími teologickými fakultami a fakultou filozofickou.  

 

5.2.1  Nově předplacené databáze v roce 2009: 

• ebrary – nově přibrány kolekce: Political Studies and History 
Databáze ebrary nabízí prostřednictvím svých vlastních nástrojů "ebrary Reader" a "ebrary 
InfoTools" plné texty knih z oborů z jednotlivých předplacených oborových kolekcí.  

 
• Digizeitschriften 

 Digitální archív německy psaných časopisů nabízí online přístup do více než 110 
akademických časopisů 

 

5.2.2  Pokračující předplatné: 

• ATLA/ATLAS – nyní plně přes webové rozhraní 
• Oxford Scholarship Online ‐ Philosophy, Religion, Classics 
• ebrary ‐ Philosophy, Religion, Classical Studies 
• PIO a PAO 

5.2.3  Univerzitní předplatné: 

• JSTOR  
• Ebsco Host  
• ProQuest 5000 
• Web of Knowledge 

 

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

 

5.3   Další aktivity knihovny 

Jako jediná teologická knihovna v ČR  i nadále aktivně spolupracujeme na  projektu Národní knihovny 
„Ptejte  se  knihovny“.  Odpovídáme  na  došlé  dotazy  týkající  se  teologie,  religionistiky,  judaistiky, 
filosofie a církevních dějin. Viz http://www.ptejteseknihovny.cz. 

Knihovna poskytuje pod vedením PhDr. Barbory Drobíkové školení v oblasti knihovnické  informační 
gramotnosti pro zájemce z řad studentů i pedagogů fakulty.  

PhDr. Barbora Drobíková se za knihovnu UK ETF zúčastnila jednání dvou pracovních skupin: 

1. jednání ohledně publikační činnosti a databáze RIV v rámci UK 

2. příprava společného kurzu informační gramotnosti  v rámci UK.  
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V červenci 2009 se stala knihovna významným koordinátorem konzorcia pro předplácení oborových 
elektronických  informačních  zdrojů  v rámci programu  INFOZ MŠMT – projekt  Litterae ante portas. 
Projekt byl přijal a pokračoval celý rok 2010. 

 

 

6. Zahraniční styky 

 

Pro UK ETF  jako oborově  jediné pracoviště v České  republice,  jež se soustavně a statutárně věnuje 
oboru  evangelické  teologie,  jsou  vazby  na  zahraniční  pracoviště  a zahraniční  odborné  instituce 
mimořádně  důležité.  Rozvíjení  zahraničních  vztahů  na  mnoha  úrovních  proto  patří  k trvalým 
prioritám  fakulty,  jejích  akademických  orgánů,  jednotlivých  kateder  a  ostatních  pracovišť  a  jejich 
pracovníků. 

O  soustavné  rozvíjení  a  koordinaci  aktivit  se  stará  zahraniční  oddělení  děkanátu  (viz 
http://www.etf.cuni.cz/zahranicni/ ). 

 

6.1  Badatelské pobyty pedagogů v zahraničí – v rámci meziuniverzitních dohod 

ThDr. Ladislav Beneš 

31.8. – 11.9.2010, Univerzita Heidelberg, Německo, badatelský pobyt  

Filip Čapek, Th.D.  

22.–27.11.2010, Univerzita Heidelberg, Německo, badatelský pobyt, projekt „Juda im  10. 
Jahrhundert v. Ch. mit spezifischem Rücksicht auf Gebiet von Schefela“ 

  

6.2  Přednáškové a jiné pobyty pedagogů v zahraničí 

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. 

10.‐23.2.2010,  Univerzita  Heidelberg,  Německo,  účast  na  mezinárodním  studentském  semináři, 
(pořádaném v rámci NMgr. studium „Diaconia and Christian Social Practice“) na téma „Challenges to 
Human Dignity, Welfare and Civil Society“ 

23.‐25.9.2010,Univerzita Heidelberg, Německo, účast na  konferenci  „Diaconia Against Poverty and 
Exclusion: Future Challenges and Context in Europe“ 

 

ThDr. Ladislav Beneš  

29.1.2010,  Lipsko,  Německo,  účast  na  uvedení  nového  generálního  tajemníka  Gustav‐Adolf‐Werk 
(Enno Haaks),  

12.  –  16.5.2010,  Lipsko, Německo,  účast  na  zasedání  vědecké  rady  Institutu  pro  vědu  o  diaspoře 
Německo (je řádným členem),   

1.7.2010,  Teologická  fakulta  Lipsko,  Německo,  účast  na  slavnostním  rozloučení  s  prof.  Dr. 
Wolfgangem Ratzmannem  

15. – 19.9.2010, Arnoldshein, Německo, účast na mezinárodní konzultaci Společenství evangelických 
církví v Evropě (GEKE), „GEKE jako společenství církví“ (Die GEKE als Gemeinschaft von Kirchen“) 
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Filip Čapek, Th.D. 

21.‐25.4.2010,  Apeldoorn,  Nizozemí,  konference  nizozemských  a  středoevropských  teologických 
fakult na téma „Family: Kinship that Matters“, příspěvek „What Did Have/Should have Isaac in Mind 
When He Met Rebekah? Some Considerations On Genesis 24.” 

20.5.2010,  Jeruzalém  – Ramat Rachel,  Izrael,  konference Ben  Zvi  Institute  na  téma  „Ór  chadaš  al 
jemej ha bajit ha ríšó“ (tj. Nové poznatky z období Prvního chrámu), konzultace tématu pro rozvojový 
projekt na rok 2011 s prof. Y. Garfinkelem 

25.‐27.11.2010,  Ruprecht  Karls  Universität  Heidelberg,  Theologische  Fakultät,  Německo,  účast  na 
společném mezinárodním semináři „Recognizing Signs of the Times: Theological Interpretation of the 
contemporary history“, přednáška “Competing Visions of Post‐Exilic Judaism: Case Study of Ezra 2 and 
Isaiah 66“, realizace v rámci Rozvojového projektu MŠMT 

 

Jan Dušek, Th.D. 
14.‐20.2.2010, Paříž, Francie, studijní pobyt, ve vědeckých knihovnách studoval nejnovější  literaturu 
týkající se epigrafických nálezů v Sýrii a Palestině v 1. tisíciletí př. Kr.,  

6.‐10.4.2010, studijní pobyt, Paříž, Francie: 

‐  dohledání  článků  ve  vědeckých  knihovnách.  Výstup:  Jan  Dušek  – J. Mynářová,  „Phoenician  and 
Aramaic  Inscriptions  from  Abusir,“  in  A.  Botta  (ed.),  Aramaic,  Biblical,  and  Ancient  Near  Eastern 
Studies in Honor of Bezalel Porten (Culture and History of the Ancient Near East), Leiden: Brill (vyjde v 
kolektivní monografii 2011); 

‐  účast  na  8.  mezinárodní  konferenci  „La  Transeeuphratène  à  l’époque  perse:  Crises  et  autres 
difficultés“, která se konala na Institut Catholique de Paris, 21 rue d’Assas, 75006 Paris,  

22.‐25.6.2010, Paříž, Francie, studijní pobyt, 

jednání v nakladatelství Éditions du Cerf; 

studium fragmentů z 1. kumránské jeskyně ve sbírkách Francouzské národní knihovny v Paříži 

29.6.‐3.7. 2010,  Zürich,  Švýcarsko,  aktivní účast na  konferenci  „Die  Samaritaner und die Bibel: Die 
Samaritaner  in  der  biblischen  Tradition  –  die  jüdische  und  frühchristliche  Geschichte  in 
samaritanischen Quellen“,  přednáška  na  téma  „Wadi  Daliyeh  et  l’histoire  de  la  Samarie“  Výstup: 
„Again on Samarian Governors and Coins  in  the Persian Period: A Rejoinder  to Edward Lipiński and 
Michał Marciak“,  vyjde  v kolektivní monografii Ursula  Schattner‐Rieser,  Konrad  Schmid,  Jörg  Frey 
(ed.), The Samaritans and the Bible (předběžný název), Berlin: Walter de Gruyter, Berlin. 

14.‐23.7.2010,  Jeruzalém,  Izrael,  badatelský  pobyt,  ve  vědecké knihovně  pracoval  na  publikacích 
vznikajících  v rámci  řešení  některých  projektů  seznamoval  se  s novými  objevy  na  území  Izraele 
v oblasti  epigrafiky.  Výstup:  „Achíkarova  slova“,  vyjde  v kolektivní monografii  D.  Antalík  (ed.),  Na 
stezkách domu Ba’alova. Náboženské texty literární a kultické, Praha: OIKOYMENH 

31.7.‐6.8. 2010, Helsinki, Finsko, účast na dvou paralelních kongresech: 

20. kongres společnosti International Organization for the Study of the Old Testament, který se konal 
ve dnech 1.‐6.8.2010. Na tomto kongresu jsem se na základě pozvání organizátorů 2.8.2010 aktivně 
účastnil  v plenárním  zasedání  v panelové diskusi na  téma  „Archeologie a  texty:  zaostřeno na dobu 
perskou“. Na úvod diskuse jsem proslovil přednášku na téma „Texts and Archaeology: the Case of the 
Manuscripts  from Wadi Daliyeh“. Výstup:  „Archaeology  and  Texts  in  the  Persian  Period:  Focus  on 
Sanballat,“ vyjde v M. Nissinen (ed.), IOSOT Congress Volume Helsinki 2010, Leiden: Brill (v tisku). 

účast na přidruženém kongresu společnosti International Organization for Qumran Studies, který se 
konal ve dnech 2.‐4.8.2010 
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doc. Jindřich Halama, Dr. 

14.  –  17.  1.  2010,  Düsseldorf,  Německo,  účast  na mezinárodní  vědecké  konferenci  „Concepts  of 
Freedom  if  the Biblical  Traditions  and  the  Contemporary  Contexts“,  FFF  Zentrum  (pořadatel  FIIT  ‐ 
Heidelberger  Forschungszentrum  für  Internationale  und  Interdisziplinäre  Theologie),  výstup  ‐ 
kolektivní monografie ‐ pravděpodobný název „The Quest for Freedom“ k publikaci v r. 2011 

10.‐23.2.2010,  Univerzita  Heidelberg,  Německo,  účast  na  mezinárodním  studentském  semináři, 
(pořádaném v rámci NMgr. studia „Diaconia and Christian Social Practice“) na  téma „Challenges  to 
Human Dignity, Welfare and Civil Society“ 

26. – 29.4.2010, Gallneukirchen, Rakousko, účast na pracovní konferenci „GEKE“ (Gemeinschaft der 
Evangelischen Kirchen in Europa) 

13.‐17.10.2010,  Moravian  College,  Bethlehem,  PA,  USA,  účast  na  „Bethlehem  Conference  on 
Moravian History and Music“ 

9.12.2010, Mnichov,  LKA  der.  Ev.  Kirche,  Německo,  účast  na  zasedání  pracovní  skupiny  „GEKE“ 
(Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in Europa) 

  

doc. Pavel Hošek, Th.D. 

18.10 – 18.11.2010, University of Cambridge, The Woolf Institute, Velká Británie, badatelský  pobyt, 
bádání  v  oblastech:  1)  Liberal  Judaism  and  Jewish  Christian  Relations,  2) Messianic  Judaism  as  a 
challenge to Jewish Christian Dialogue, 3) Jewish Theologies of Christianity,  

podpořeno dotací z Fondu mobility  

   

Jan Kranát, Ph.D. 

21.‐24.5.2010, Friedrich‐Alexander Universität Erlangen, Německo, účast a organizace mezinárodního 
semináře „Schleiermacher im Kontext“, v rámci Rozvojového projektu MŠMT  
 
ThDr. Pavel Keřkovský 

1.4. – 25.5.2010, Columbia Theological Seminary, Decatur, Atlanta, USA, badatelský a přednáškový 
pobyt, realizováno s podporou Fondu mobility UK 

Dr. Peter Morée 

20.3.2010,  Akademie  Mitteleuropa,  Bad  Kissingen,  Německo,  účast  na  konferenci  „Einfluss  der 
Staatssicherheit  auf  die  Kirchen“,  příspěvek  na  téma  „Hromádkův  vztah  k  představitelům 
komunistického režimu“ 
28.6.2010, Theologische  Fakultät der Universität  Leipzig,  člen  zkušební  komise, oponent dizertační 
práce Marie Heinke‐Probst  
 

doc. ThDr. Jiří Mrázek 

13.‐15.10.2010, EBF UK, Bratislava, Slovensko, účast na konferenci „Pavol a multikultúrna spoločnosť“ 

 
doc. Ivana Noble, ThD. 

24.2.‐ 2.3 2010, Turku, Finsko, účast na Evropské konferenci o duchovním doprovázení, workshop: 
„Ladders of the divine ascent“ 
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26.4. – 6.5. 2010, Institut Sv. Sergije, Paříž, Francie, badatelský pobyt,   

spolupráce na mezinárodní doktorandské konferenci 2010 (účast ze Sv. Sergije), 

výměna fakultních časopisů – článek od Prof. Joosta van Roosum pro Communio Viatorum 

jednání o spolupráci v rámci doktorandského studia (Prof. John Breck) 

 

prof. ThDr. P. Pokorný, DrSc. 

27.‐31.7.2010, Humboldt Universität, Berlin, Německo, účast na výročním 65. zasedání Studiorum 
Novi Testamenti Societas, práce v sekci „Apokryfní texty“ 

13.-17.9.2010, opatství Sv. Pavla, Řím, Itálie, účast na 22. pracovním zasedání ekumenického 
kolokvia o apoštolu Pavlovi, jehož je členem, jednání o deuteropavlovských listech 2. Timoteovi a 
Titovi 

4.10. – 4.12.2010, Forschungszentrum für Internationale und Interdisziplinäre Theologie, Universität 
Heidelberg, Německo, badatelský pobyt, práce na monografii „From the Gospel to the Gospels. 
History, Theology and Impact of the Greek term eyaggelion – Contribution for Understanding the 
Christian Culture“ 

12.11. přednáška tamtéž na téma „Evangelium zwischen dem mündlichen Kerygma und der 
Biographie von Jesus“ 

 

doc. ThDr. Martin Prudký  

9.–13. ledna 2010, Universität Zürich, Švýcarsko, účast na mezinárodním sympoziu „The Pentateuch: 
International  Perspectives  on  Current  Research“,    jednání  o  projektech  další  vědecké  spolupráce, 
možnostech akademické mobility a o společně připravovaných sympoziích a konferencích  

13. 7., 1.9., 3. 11., 15. 12. 2010, Německo, porady a konzultace mezinárodního grémia: Projektleitung 
„Christen und Juden“, 33. Deutscher Evangelischer Kirchentag 

11.–12.9. 2010, Badín, Slovensko, účast na mezinárodní konferenci: „Exodus – moderný komentár k 
starovekej  knihe“,  pořádal  Papežský  biblický  institut,  Řím  a  Katedra  biblických  věd  Řím.‐kat. 
cyrilometodějské bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, přednáška na téma „The 
Shape  and  Function  of  the  Formula  in  Exodus  34:6‐7  in  Czech  and  Slovak  Bible  Translations  and 
Commentaries“ 

14.‐16.11.2010,  Univerzita  Heidelberg,  Německo,  rektorátní  symposium  pražské  a  heidelberské 
university  k  20.  výročí  jejich  partnerské  spolupráce,  vyžádaná  přednáška  na  téma  „Theologische 
Interpretation der Geschichte bei den Propheten Israels“ 

24.‐28.11.2010, Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Theologische Fakultät,   účast na  společném 
mezinárodním  semináři  „Recognizing  Signs  of  the  Times:  Theological  Interpretation  of  the 
contemporary  history“,  přednáška  „Bible  in  Bohemian  Reformation:  Reading  Times  through 
Scripture“, realizace v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  

 
 
 
Jan Roskovec, Th.D. 

21.‐25.4.2010,  Apeldoorn,  Nizozemí,  konference  nizozemských  a  středoevropských  teologických 
fakult na  téma „Family: Kinship  that Matters“, příspěvek „Family  in  the Christian Beginnings: What 
did really matter to Jesus, Paul, John”  
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27.‐31.7.2010, Humboldt Universität,  Berlin, Německo,  účast  na  výročním  65.  zasedání  Studiorum 
Novi Testamenti Societas, účast na plenárním jednání konference a semináři č. 6 ‐ Johannine Writings  

13.‐15.10.2010,  EBF  UK,  Bratislava,  Slovensko,  účast  na  konferenci  „Pavol  a  multikultúrna 
spoločnosť“, přednáška na téma „Židu předně, potom i Řeku, Pavel, Židé a pohané v Řím 1,16‐3,24.“ 

24.‐28.11.2010,  Ruprecht  Karls Universität  Heidelberg,  Theologische  Fakultät,    účast  a  organizace 
společného mezinárodního semináře „Recognizing Signs of  the Times: Theological  Interpretation of 
the contemporary history“ 

 

Petr Sláma, Th.D. 

26.6. 2010, Frankfurt n. Mohanem, Německo, účast na zasedání výboru společnosti Studium in Israel 
e.V.,  jehož  je  členem, porada o dalším směřování spolku a možnostech účasti  českých studentů na 
programu 
26.6.‐1.7.2010, Eberhard Karls Universität Tübingen, Německo, studijní pobyt, práce na habilitačním 
projektu  
22.10.2010  –  1.11.2010,  Oxford  University,  Velká  Británie,  studijní  pobyt,  práce  na  habilitačním 
projektu 
 
prof. ThDr. Jan Štefan 

12.‐13.2.  2010, Greifswald, Německo,  účast  na mezinárodní  konferenci  (Fachtagung)  teologických 
vysokých škol zemí střední a východní Evropy Religion  im „neuen Europa“. Vyžádaná přednáška na 
téma  „Theologie  in  einer  nachchristlichen  Zeit. Beispiel  Tschechien“    (tiskem  česky  v TREF  1/2010, 
německy v časopise Verkündigung und Forschung 1/2011) 

14.‐16.11.  2010,  Univerzita  Heidelberg,  Německo,  rektorátní  symposium  pražské  a  heidelberské 
university  k  20.  výročí  jejich  partnerské  spolupráce,  vyžádaná  přednáška  na  téma  „Heidelberg, 
Evangelische Theologie und Karl Barth“ (tiskem abstrakt)  

30.10.  2010,  Prešov,  Slovensko,  přednáška  ve  sboru  Slovenské  evangelické  církve  a.v.  „Stála 
reformace za to?“  

 

doc. ThDr. Martin Wernisch 

24.‐26.9.2010,  Stiftung  Leucorea,  Lutherstadt Wittenberg, Německo,  účast  na  semináři  Lutherovy 
společnosti  (Luther‐Gesellschaft)  „Glaube  und  Bildung  ‐  Impulse  Philipp  Melanchthons  für  die 
Gegenwart“ 

 

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

ThDr. Ladislav Beneš  

20.4.2010, Masarykova  universita  Brno,  Pedagogická  fakulta  ,  účast  na mezinárodním  pracovním 
semináři „Skryté hodnoty v kultuře školy“ 

17.8.2010,  UK  ETF,  Praha,  přednáška:  „Z  dějin  reformačního  křesťanství  v Čechách“  v rámci 
Mezinárodního setkání evangelické mládeže 

Filip Čapek, ThD. 

7.‐10.4.2010,  UK  ETF,  Praha,  účast  na mezinárodního  akademickém  symposiu    XVIII.  colloquium 
biblicum »JHWH und die Götter – Monotheismus in der Bibel?« , přednáška „Philosophical Discourse 
on Gen 22: Akedah Reflected by Kant, Schelling, Fichte et al.“ 
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14.‐16.4.2010,  účast  na  konferenci  Archeologického  ústavu  AV  ČR Who was  King? Who was  not 
King?, Akademie věd, Praha. Přednáška na téma „Jehu, the King of Israel  who paid and repaid: ‚Last‘ 
King of the Omride Dynasty According to Neo‐Assyrian, Aramaean and Biblical Historiography“ (bude 
publikováno ve sborníku z konference) 

17.‐18.9. 2010, účast na konferenci Náboženství a  válka  ve  znamení  kalicha/Religion und Krieg  im 
Zeichen des Kelchs, Třebechovice pod Orebem, vedení konference a přednáška  „Význam minulosti 
pro porozumění přítomnosti a budoucnosti: Může být historie  ´učitelkou  života´?“, bude vydána ve 
sborníku z konference,  jehož editory  jsou F. Čapek a P. Polehla  (sborník bude mít  i svoji německou 
jazykovou mutaci) 

21. – 24.10.2010, UK ETF, Praha, účast na společném mezinárodním semináři „Recognizing Signs of 
the Times: Theological Interpretation of the contemporary history“ s Theologische Fakultät, Ruprecht 
Karls Universität Heidelberg, přednáška realizace v rámci Rozvojového projektu MŠMT   
 

doc. ThDr. Jindřich Halama  

26.1., 15.4., 21.5., 3.6., 8.9., 19.10.2010, pracovní zasedání a   příprava nového studijního programu 
INTERDIAK Joint Degree Programme ve spolupráci s DIAK Helsinki 

21. – 24.10.2010, UK ETF, Praha, účast na mezinárodním semináři „Recognizing Signs of the Times: 
Theological  Interpretation  of  the  contemporary  history“  pořádaném  s Theologische  Fakultät, 
Ruprecht Karls Universität Heidelberg, přednáška  „Understanding of History  in  the  Thought of  J.L. 
Hromádka“ 

 

Jan Kranát, Ph.D. 

11.‐14.6.2010,  UK  ETF,  Praha,  účast  a  organizace  mezinárodního  semináře  „Schleiermacher  im 
Kontext“, realizace v rámci Rozvojového projektu MŠMT  
 
 
Doc. ThDr. Petr Macek 
17.‐19.9.2010,  UK  ETF,  Praha,  účast  na mezinárodní  konferenci  „Die  Rolle  der wissenschaftlichen 
Theologie  in  Universität,  Gesselschaft  und  Kirche“,  přednáška  „On  Reformative  Learning  of  the 
Formative Script for and with the Last Audience“ 
 
 
Dr. Peter Morée 

25.6.2010,  Praha,  účast  na  na  mezinárodní  konferenci  „Bohemian  Reformation  and  Religious 
Practice“,  přednáška  „Česká  reformace  jako  půda  pro  vznik  vztahů  mezi  českými  protestanty  a 
komunistickým režimem“ 
17.‐19.9.2010,  UK  ETF,  Praha,  účast  na mezinárodní  konferenci  „Die  Rolle  der wissenschaftlichen 
Theologie  in  Universität,  Gesselschaft  und  Kirche“,  vyžádaná  přednáška  „Politik,  Gesselschaft  und 
Theologie bei Josef L. Hromádka“ 
12.7.2010,  přednáška  pro  skupinu  zahraničních  studentů  +  učitele  z Universität  Leipzig  v rámci  
„Letního semináře církevních dějin“  
 
 
doc. Ivana Noble, Th.D.  

5.‐7.2. 2010, UK ETF a IBTS, Praha, účast a organizace mezinárodní doktorandské a postdoktorandské 
vědecké konference na téma „Ethical Dimension of Spiritual Growth  ‐ Spiritual Dimension of Ethical 
Growth: Moving beyond Separation of the Two” 
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5.‐6.11.2010, UK ETF, Praha, účast a organizace studentské konference s mezinárodní účastí na téma: 
„Romantismus“ ve spolupráci s Historickým ústavem MU Brno, a Jabokem 

 

doc. ThDr.  Martin Prudký 

7.‐10.4.2010,  UK  ETF,  Praha,  účast  a  organizace  mezinárodního  akademického  symposia    XVIII. 
colloquium biblicum »JHWH und die Götter – Monotheismus  in der Bibel?« , přednáška „JHWH, eine 
sonderbare Gottheit, ein eifernder Gottherr“ (Ex 20,2‐5; 34,6‐7.11‐17)  

17.‐19.9.2010,  UK  ETF,  Praha,  účast  na mezinárodní  konferenci  „Die  Rolle  der wissenschaftlichen 
Theologie  in Universität, Gesselschaft und Kirche“, přednáška“Das Thema vor Ort: Theologie an der 
Prager Universität und in der Gesellschaft und Kirche Böhmens“ 

21.–24.10.2010, UK  ETF, Praha, účast na mezinárodním  semináři  „Recognizing  Signs of  the  Times: 
Theological  Interpretation  of  the  contemporary  history“  pořádaném  s Theologische  Fakultät, 
Ruprecht  Karls Universität Heidelberg,  přednáška  „Bible  in Bohemian  Reformation. Reading  Times 
through Scripture“ 

 
Jan Roskovec, Th.D.  

17.‐19.9.2010, UK ETF, Praha, organizace mezinárodní konference „Die Rolle der wissenschaftlichen 
Theologie in Universität, Gesselschaft und Kirche“ 

21.‐24.10.2010, UK ETF, Praha, účast a organizace společného mezinárodního semináře Recognizing 
Signs  of  the  Times:  Theological  Interpretation  of  the  contemporary  history“  ve  spolupráci  s 
Theologische Fakultät, Ruprecht Karls Universität Heidelberg, přednáška „Mt 16,3 and the Demand of 
a Sign in the Jesus‐Tradition“, realizace v rámci Rozvojového projektu MŠMT 

  

Petr Sláma, Th.D. 
7.‐10.4.2010,  UK  ETF,  Praha,  účast  na  mezinárodním  akademickém  symposiu    XVIII.  colloquium 
biblicum »JHWH und die Götter  – Monotheismus  in der Bibel?«, přednáška  „Wenn dein Angesicht 
nicht mitgeht, dann  führ uns  lieber nicht von hier hinauf!“  (Ex 33,15):  Ideen zum narrativen Aufbau 
von Ex 32‐34 
 
prof. ThDr. Jan Štefan 
3.7.2010,  Praha,  přednáška  o  teologické  a  církevní  situaci  v Česku  pro  německé  faráře  a  farářky 
pracující v diaspoře 

17.‐19.9.2010,  UK  ETF,  Praha,  účast  na mezinárodní  konferenci  „Die  Rolle  der wissenschaftlichen 
Theologie in Universität, Gesselschaft und Kirche“, vyžádaná přednáška „Keine kirchlich gleichgültige 
Theolgie ‐ keine theologisch charakterlose Kirche“ 
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6.4  Přednáškové a jiné pobyty akademických pracovníků ze zahraničí na UK ETF 

 

6.4.1  přednáškové a jiné pobyty  zahraničních hostů: 

24.4. ‐15.6.2010, prof. Michael B. Dick, Siena College, Loudonville, USA, výukový a přednáškový pobyt 
na UK ETF, katedra Starého zákona, realizováno s podporou Fondu mobility UK 

5.3.2010, prof. Dr. Christoph Markschies,  Humboldt Universität Berlin, Německo, přednáška „Does it 
Make Sense to Speak About a Hellenization of Christianity in Antiquity?“ 

14. ‐17‐3.2010, prof. Wolfgang Oswald, Universität Tübingen, Německo, 16.3. 2010 přednáška „Early 
Democracy in Ancient Judah – Consideration on Ex with an Outlook on Dt 16‐18“ 

 

6.4.2  přednášky v rámci mezinárodních konferencí pořádaných na UK ETF: 

7.  ‐14.4.2010  XVIII.  Colloquium  biblicum  na  téma  »JHWH  und  die  Götter: Monotheismus  in  der 
Bibel?«. Účastníci a jejich příspěvky:  

‐ Martin Prudký, „JHWH, eine sonderbare Gottheit, ein eifernder Gottherr (Ex 20,2‐5; 34,6‐ 7.11‐17)“ 

‐ Petr Sláma, „Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann  führ uns  lieber nicht von hier hinauf!“  (Ex  
33,15): Ideen zum narrativen Aufbau von Ex 32‐34“ 

‐ Filip Čapek, “Philosophical Discourse on Gen 22: Akedah Reflected by Kant, Schelling, Fichte et al.“ 

‐ Petr Chalupa, „Synkretismus oder Assimilierung in 2Kö 17,7‐41?“ 

‐  Bernd  J.  Diebner,  „Wie  steht  es  mit  dem  christlichen  Monotheismus?  –  Die  Dialektik  von  
theoretischem  Monotheismus und praktischem Polytheismus“ 

‐ Karel Deurloo, “Monotheismus ist nicht etwas Besonderes: Der Name ist Gott!“ 

‐ Paul Sanders, „The Importance of Texts in Israel as a Consequence of the Choice for One God Alone“ 

‐  Edgar  Kellenberger‐Sassi,  „JHWH  und  die  Götter  im  globalisierten  Perserreich.  Anmerkungen  zu  
einigen Thesen von A. de Pury“ 

‐ Uwe F. W. Bauer, „Strategien gegen den Polytheismus  im Psalter an Hand des Umgangs mit dem 
Wort la in den alten Versionen (Q, LXX, Vg, TPs, Syr), im NT und im Midrasch“ 

‐ Paul Koptak, „Preaching From The Prophetic Books“ 

‐ Joep Dubbink, „Eine Geschichte von drei Propheten (Jer 26)“ 

‐ Klaas Spronk, „YHWH und die göttliche Mächte des Totenreiches“ 

‐ Andreas Pangritz, „Natürliche Theologie als Grundlage für das interreligiöse Gespräch?“ 

‐ Veit Dinkelaker, „Archäologie als Schlüssel zur Bibel ‐ oder: was tun mit unzähligen Bodenfunden? –  
Eine Ausstellung des Bibelhaus Erlebnis Museums in Frankfurt am Main in Kooperation mit  der Israel 
Antiquities Authority“ 

‐ Wolf Oerter, „Der koptische Handschriftenfund von Nag Hammadi – 65 Jahre danach“ 

‐ Claudia Nauerth, „Gottesmütter – Gottessohn: Christus und Maria in der Kunst des 5. und 6. Jh. am 
Beispiel ausgewählter Denkmäler“ 

17.  ‐19.9.2010, mezinárodní symposium „Die Rolle der wissenschaftlichen Theologie  in Universität, 
Gesselschaft  und  Kirche“,  pořádáno  ve  spolupráci  s německou  vědeckou  společností 
Wissenschaftliche Gesselschaft für Theologie. Příspěvky: 
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‐ Martin Prudký “Das Thema vor Ort: Theologie an der Prager Universität und in der Gesellschaft und 
Kirche Böhmens“ 

‐ Christian Grethlein „Wahrheitskommunikation in der Wissenschaft. Zum Beitrag der theologie zum 
Projekt Universität“ 

‐  Michael Beintker „Was kann die heutige Universität von der christlichen Theologie ervarten?“ 

‐  Petr Gallus „Theologie – eine Glaubenwissenschaft?“ 

‐  Frederike  Nüssel  „Evangelische  Theologie  in  öffentlichen  Diskursen  –  Beobachtungen  und 
grundsätzliche Überlegungen“ 

‐ Lubomir Batka „Jedes Haus, das mit sich selbst uneins  ist, kann nicht bestehen“ Wo begegnen sich 
Theologie und gesselschaft“   

‐ Peter Morée „Politik, Gesselschaft und Theologie bei Josef L. Hromádka“ 

‐  Christian  Albrecht  „Religiöses  Interesse  und  wissenschaftlicher  Geist.  Zur  Grundlage  von 
Schleiermachers Theologiebegriff und ihren Implikationen“ 

‐ Petr Macek „On Reformative Learning of the Formative Script for and with the Last Audience“ 

‐ Jan Štefan „Keine kirchlich gleichgültige Theolgie ‐ keine theologisch charakterlose Kirche“ 

21.‐24.10.2010, UK ETF, Praha, mezinárodní  seminář  „Recognizing Signs of  the Times: Theological 
Interpretation  of  the  contemporary  history“  pořádaný  společně  s Theologische  Fakultät,  Ruprecht 
Karls Universität Heidelberg, Německo. Zahraniční hosté a jejich příspěvky: 

‐ prof. Manfred Oeming „Understanding of the Exile in the Book of Deuteroisaiah“ 

‐ prof. Klaus Tanner „Protestant Revolt against Modernity“ 

 

6.5  Jiné akce se zahraniční účastí organizované na UK ETF 

 ‐  studijní pobyt  a učitelů a  studentů  z Columbia  Theological  Seminary, Atlanta, USA,   na UK  ETF 
v rámci mezifakultní spolupráce, garant zahr. odd., 7. ‐ 12.1.2010 

‐  pracovní  návštěva  Dr.  Dorothey  Greiner  na  UK  ETF,  Regionalbischöfin,Bayerische  Landeskirche, 
Německo, 19.2.2010 

‐  pracovní  návštěva  Jochena  Bohla  na  UK  ETF,  Landesbischof  der Evang.‐Lutherischen  Kirche  in 
Sachsen, Dresden, Německo, 7.9.2010 

‐  pracovní  návštěva  dr.  Andrease  Hesse  a  členů  HEKS  (Švýcarsko)  se  skupinou  20  farářek  ze 
Švýcarska, 21.9.2010   

‐ setkání Spolku přátel ETF (11.setkání ) přednáška Dr. Marie Heinke‐Probst „The German Protestant 
Church in Bohemia, Moravia and Silesia“, ETF, 4.‐7.11.2010 

 

 

6.6  Studentská mobilita  
 
Recipročně  probíhají  pobyty  našich  studentů  na  zahraničních  univerzitách  a  studijní  pobyty 
zahraničních  studentů  na  UK  ETF,  kteří  zde  již  tradičně  navštěvují  řadu  kolokvií  a  seminářů 
nabízených  v anglickém  a  německém  jazyce,  v rámci  „Short‐term  Studies  Programme“.  K nejvíce 
frekventovaným  zemím  v obou  směrech  patří  Velká  Británie,  Německo,  Nizozemí,  Skandinávské 
státy, USA, ale také země bývalého východního bloku jako např. Slovensko, Ukrajina atp. 
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Mobilita  studentů  v rámci  univerzitních  dohod,  bilaterálních  fakultních  dohod,  programu  CEEPUS, 
„free movers“ i v rámci programu LLP‐ERASMUS na dobu 1‐2 semestrů:  

      

Zahraniční studenti na UK ETF  Studenti UK ETF v zahraničí 

Německo                    7  Německo   4 

Velká Británie  3  Velká Británie   4 

Nizozemí   3  Nizozemí   2 

Finsko  1  Finsko   1 

USA   1  USA   1 

Slovensko  2  Belgie  2 

Maďarsko   1  Francie  1 

Bělorusko           1     

Rusko      1     

Austrálie  1     

Ukrajina   1     

CELKEM:            22  CELKEM:      15 

 

 

Jiná mobilita:  

Studenti doktorského programu i magisterských programů UK ETF a také zahraniční studenti využívají 
v posledních  letech možností dlouhodobých  i krátkodobých studijních a badatelských pobytů, které 
jsou financovány z Fondu mobility UK a Rozvojových projektů MŠMT ČR ve spolupráci se zahraničním 
odborem RUK. Tyto pobyty probíhají zejména na univerzitách v zemích Evropské Unie: 

 

I/ Transformační a rozvojové programy MŠMT ČR: celkem 11 studentů 

1 student doktorského programu na UNI Amsterdam 

1 student doktorského programu na UNI Erlangen 

2 studenti doktorského programu na UNI Heidelberg 

1  student doktorského programu na UNI Lausanne 

2 studenti doktorského programu na UNI Leuven  

1 student magisterského programu na UNI Heidelberg 

1 studentka doktorského programu na HU Berlin 

1 studentka bakalářského programu na Ev. Hochschule Freiburg 

1 studentka bakalářského programu na UNI Portsmouth 

 

II/ Fond mobility UK: celkem 1 studentka 

1 zahraniční studentka doktorského programu z Běloruska na UK ETF 
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III/ 3  studenti UK ETF  se  zúčastnili mezinárodní  studentské  konference  „European  IST  Study Visit“ 
v rámci mezifakultní spolupráce s Roehampton University, International Student Trust (Londýn, Velká 
Británie), místo konání Klingenthal, Francie, 12. ‐16.4.2010. 

IV/ 9  studentů UK ETF  (1 učitel) a 8 zahraničních  studentů  (2 učitelé)  se zúčastnilo mezinárodního 
semináře  na  téma  „Schleiermacher  im  Kontext“  pořádaného  ve  spolupráci  s Universität  Erlangen‐ 
Nürnberg, 2 zasedání: 21. ‐25.5.2010 v Erlangen, Německo; 11. ‐14.6.2010 v Praze na UK ETF 

V/ skupina 16 studentů (1 učitel) z Universität Leipzig, Německo v Praze na UK ETF, studijní pobyt pod 
názvem „Letní seminář církevních dějin“, zajišťovalo zahr. odd. a katedra Církevních dějin, dr. Peter 
Morée, 12. ‐15.7.2010 

VI/ 8 studentů UK ETF (2 učitelé) a 14 zahraničních studentů (2 učitelé) se zúčastnilo mezinárodního 
semináře na  téma „Recognizing Signs of  the Times: Theological  Interpretation of  the contemporary 
history“  pořádaném  společně  s Theologische  Fakultät,  Ruprecht‐Karls  Universität  Heidelberg.  Dvě 
zasedání 20. ‐ 24.10.2010 v Praze na UK ETF a 24. ‐28.11.2010 v Heidelbergu, Německo. 
 

Přehled  aktualizovaných  smluv  UK  ETF  se  zahraničními  partnery  v rámci  programu  LLP‐Erasmus 
(Lifelong Learning Programme ‐ Erasmus) v akademickém roce 2010/2011: 

1/ Vrije Universiteit Amsterdam  

2/ Univerzita Martina Béla Banská Bystrica 

3/ Humboldt Universität Berlin  

4/ Universität Bern  

5/ Newman University College, Birmingham 

6/ Universität Bonn 

7/ Univerzita Komenského Bratislava  

8/ University of Cambridge, The Woolf Institute  

9/ Reformed Theological University Debrecen 

10/ Universität Dortmund 

11/ Friedrich‐Alexander‐Universität Erlangen‐Nürnberg  

12/ Evangelische Fachhochschule Freiburg  

13/ University of Glasgow  

14/ Ruprecht‐Karls Universität Heidelberg 

15/  Ruprecht‐Karls Universität Heidelberg (Diakoniewissenschaftliches Institut) 

16/ University of Helsinki 

17/ Diaconia University of Applied Sciences (Diak)Helsinki  

18/ Heythrop College, University of London 

19/ Universität Jena 

20/ Protestant Theological University Kampen 

21/ Christian‐Albrechts Universität zu Kiel  

22/ University of Leeds  

 31



UK ETF    výroční zpráva 2010 

23/ Universität Leipzig  

24/ Katholieke Universiteit Leuven  

25/  Evangelische Fachhochschule Reutlingen‐Ludwigsburg  

26/ Johannes Gutenberg Universität Mainz  

27/ Universität München  

28/ Radboud Universiteit Nijmegen  

29/ MF Norwegian Lutheran School of Theology Oslo  

30/ University of Portsmouth 

31/ Universität Rostock 

32/ University of Surrey, St. Mary's College, London 

33/ School of Theology, Sárospatak 

34/ Université Strasbourg  

35/ University of Thessaloniki 

36/ Eberhard‐Karls‐Universität Tübingen  

37/ Universität Wien  

38/ Kirchliche Hochschule Wuppertal  

39/ Universität Zürich 

 

6.7  Jiné formy zahraniční spolupráce  

Probíhá příprava nového studijního programu typu Joint Degree Programme (bakalářský studijní 
program v angličtině) ve spolupráci DIAK Helsinki, Finsko  

 

7. Sympozia a významnější akce  

 

7. – 10.4.2010  XVIII. Colloquim biblicum – „JHWH und die Götter – Monotheismus                                                   
in der Bibel?“ 

11. – 13.6.2010 společný seminář „Erlangen‐Praha“ na téma „Schleiermacher im Kontext“ 

17. – 19.9.2010 Sympozium „Úloha odborné teologie na univerzitě, v církvi a ve společnosti.“ 

29.9.2010  imatrikulace nově přijatých studentů 

21. – 24.10. 2010 společný seminář „Praha‐Heidelberg“ na téma „Recognizing Signs of the Times. 
Theological Interpretation of the Contemporary History“ 

12.11.2010 Setkání teologických fakult UK – „Zaostřeno na patristiku“ 

4. – 5.11.2010 Sympozium ke 100. výročí narození prof. Miloše Biče 

19.11.2010 Mezioborová konference „Neštěstí a vina: věrní souputníci.“ 

24.11.2010 Promoce absolventů magisterského studia 

30.11.2010 Sympozium u příležitosti (re)inkorporace teologických fakult do UK 
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8. Hospodaření a správa fakulty  

V roce 2010 došlo k dramatickému zvýšení ztráty hospodaření; ztráta činila přes 5 mil. Kč, a to přes 
veškerou  snahu  o  šetření  a  co  nejhospodárnější  provoz.  Úsporná  opatření,  stejně  jako  nezbytné 
změny ve struktuře výdajů, byly přijaty evidentně pozdě na to, aby propad hospodaření zastavily. Ve 
snaze  o  stabilizaci  hospodaření  učinilo  vedení  fakulty  kroky  ke  změně  struktury  výdajů  a 
k optimalizaci  využití  prostor  v budově. Výuka  TKT  i  její  administrativa  se  přestěhovaly  do  budovy 
fakulty  a  nájemní  smlouva  ve  Vyšehradské  ulici  v  Praze  2,  kde  doposud  sídlila,  byla  ukončena. 
Hospodaření ubytovny  v 5. patře budovy  se mírně  zlepšilo,  změna provozu ubytovny  sice přinesla 
lepší hospodářský výsledek, přesto  trvale  zůstává  za očekáváním. Pro nadcházející  rok bude nutno 
provést důkladnou restrukturalizaci hospodaření fakulty. 

Správa budovy  je ovlivněna hospodářskou situací, pravidelná údržba zůstává na minimální úrovni a 
počet úprav  a oprav,  které by bylo  žádoucí  v nejbližší době provést, postupně  roste. Po nezbytné 
výměně  výtahu  se  v r.  2010  podařilo  díky  většinovému  vlastníku  budovy  (SR  ČCE)  opravit  okna 
učeben v prvním patře budovy.  

Velkou položkou v hospodaření UK ETF je knihovna, jejíž činnost vysoce přesahuje rámec fakulty, což 
je  samozřejmě  spojeno  s nemalými  finančními  náklady.  Hledání  dalších  zdrojů  financování  této 
činnosti zůstává naléhavým úkolem. Fakulta se podílí i na financování činnosti Centra biblických studií 
(společné pracoviště UK a AV ČR). 

Zpráva o činnosti CBS i zpráva o hospodaření UK ETF v roce 2010 jsou přílohou této zprávy. 

 

9. Rozvojová činnost  

Jednotlivé aktivity rozvojové činnosti fakulty jsou zahrnuty především v oddílech 4.4 a 6 této zprávy, 
vypočítávajících rozvojové projekty a mezinárodní kontakty fakulty. 
Základním  směrem  rozvojové  strategie  bylo  v roce  2010  rozvinutí  strukturovaného  studia,  zvláště 
navazujících  magisterských  oborů,  do  nichž  teprve  postupně  přicházejí  absolventi  bakalářských 
studijních programů. Důležitým úkolem je posílení distančních prvků studia, jednak ve vztahu k sílící 
poptávce  po  kombinované  formě NMgr    studia,  jednak  při  vytváření  nových  kurzů  CŽV,  které  se 
fakulta chystá v příštích letech nabízet. 
V mezinárodní  spolupráci  se  fakulta  zaměřila  na  posílení meziuniverzitních  kontaktů  v anglosaské 
oblasti  a na přípravu  společných  krátkodobých  kurzů  (jednání o  summer  school  s Woolf  Institute, 
Cambridge),  nebo  společných  badatelských  projektů  (archeologický  výzkum  s Hebrew  University, 
Jerusalem). 
 
 
10  Kontrolní činnost  

Podle platných předpisů proběhly průběžné kontroly hospodaření a inventarizace. Na pokyn kvestora 
UK byla zpracována Roční zpráva o provádění a vyhodnocování finančních kontrol za uplynulý rok. 

Kontrolami  ze  strany univerzitních  či  státních orgánů nebyly  v  roce 2010 uloženy  žádné pokuty  či 
penále. 
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11. Autorizace a schválení 

Podle § 27, odst. 1d)  zákona 111/1998 Sb. předkládá děkan  zprávu o  činnosti  fakulty  s uvedenými 
přílohami ke schválení Akademickému senátu fakulty. 

Přílohy: 

• Zpráva o hospodaření 

• Zpráva o činnosti Centra biblických studií 

 

 

 

 

dne 14. 6. 2011 

              doc. Jindřich Halama, Dr.  

                    děkan, v.r. 

 

 

 

 

Akademický senát výroční zprávu schválil dne  21. 6. 2011 

 

 

              Jan Kranát, Ph.D. 

              předseda AS UK ETF, v.r. 
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