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1VÁŽENÍ  
ČTENÁŘI,

berete do rukou knížku, která stručně líčí minulost a přítomnost Katolické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy.

S hrdostí se hlásíme k tomu, že v nás pokračuje příběh teologické fakulty založené 
z hlediska církevního práva papežem Klimentem VI. roku 1347 a z hlediska svět-
ského práva králem Karlem IV. roku 1348. Fakulty, jež je svým vznikem nejstarší za 
Alpami a svou právní kontinuitou nejstarší na světě (učiliště západní Evropy, jež byla 
založena dříve, v důsledku různorodých dějinných procesů, zejména sekularizačních 
zásahů v 19. století, svou právní kontinuitu přerušila). Fakulty, jejíž nepřetržitá exis-
tence de iure je spojena s dramatickými dějinnými zvraty a diskontinuitou de facto. 
O tom všem pojednává první část následujícího textu.

Jeho druhá část nabízí pohled na fakultu jako na živý a  činorodý organismus 
akademické obce, který se prostřednictvím svým absolventů promítá do současné-
ho světa. Naše akademická obec chce být svobodná a zodpovědná, sebevědomá 
a sloužící, kreativní, přitažlivá i inspirativní, usiluje o to, aby se disciplínám, které se 
na ní pěstují, věnovala způsobem, který dobře obstojí v českém, evropském i světo-
vém srovnání a ví, že je k tomu nezbytné promyšlené a vytrvalé úsilí o zkvalitňování 
všech činností, vztahů a struktur, které fakultu definují.

V Praze dne 25. srpna 2020
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., 
děkan
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Teologická fakulta v rámci pražského obecného učení

Dějiny Katolické teologické fakulty v Praze začínají u zakladatelského činu římského 
císaře a  českého krále Karla IV., který zajistil hlavnímu městu Českého království 
obecné učení. Nově zřízená univerzita mohla navazovat na dlouhou vzdělávací tra-
dici, kterou v Praze započali přemyslovští králové ve 13. století podporou partiku-
lárních škol. Již Václav II. se zaobíral v roce 1294 myšlenkou založit univerzitu, jeho 
snaha však narazila na odpor ze strany české šlechty, která se obávala ztráty vlivu 
na rozhodování v zemi. 

Situace se změnila s nástupem Karla IV., jenž převzal otěže vlády v turbulentním 
roce 1346. Nový panovník byl dobře obeznámen s vyspělým kulturním prostředím 
Francie a Itálie, a tedy i s dobovým vzdělávacím systémem. Karel  IV. zřízení nové 
vzdělávací instituce dopředu pečlivě plánoval, patrně již v  době, kdy působil jako 
markrabě moravský. Když během jednání s  papežem Klimentem  VI. v  Avignonu 
o své římské korunovaci roku 1344 dosáhl povýšení pražské diecéze na arcibiskup-
ství, učinil tím též první krok k uskutečnění svého záměru pozvednout kulturní úro-
veň českých zemí založením univerzity. Nově posílená církevní organizace přímo 



4 vybízela k podpoře místního školství. První pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, 
jemuž se dostalo vzdělání na zahraničních univerzitách, si jejich všestranný přínos 
dobře uvědomoval a panovníkovu snahu proto podporoval. Závislost Českého krá-
lovství na zahraničních vzdělávacích institucích byla panovníkem vnímána jako váž-
ný nedostatek. Plány na zřízení univerzity odpovídaly širší koncepci Karla IV., usilující 
o upevnění zemí Koruny české v rámci Evropy, a souvisely též s jeho ideálem evrop-
ského křesťanského univerzalismu.

Vznik pražské univerzity (teprve od roku 1920 zvané Univerzita Karlova) je spojen 
se třemi hlavními konstitutivními akty, které je třeba vnímat jako jeden celek. Prvním 
z nich je listina, kterou vydal 26. ledna 1347 papež Kliment VI. v Avignonu na žádost 
Karla IV. Z papežovy pravomoci bylo zřízeno nové obecné učení se všemi fakultami 
– artistickou, teologickou, právnickou a lékařskou. Další krok učinil Karel IV. vydáním 
listiny 7. dubna 1348 v Praze na českém zemském sněmu, kde byl dokument spo-
lu s dalšími zásadními státoprávními listinami schválen šlechtickou obcí. Ve  třetí 
listině, kterou Karel IV. vydal 14. ledna 1349 v Eisenachu, pak garantoval univerzitní 
práva z pozice římského panovníka. Vydáním těchto tří listin bylo sice ustanovení 
obecného učení v Praze právně dokončeno, jeho uvedení v život však bylo záležitostí 
náročnější. Středověké univerzity se totiž ve svých počátcích zpravidla potýkaly s fi-
nančními problémy, takže brzy po svém založení zanikaly a musely být obnovovány.

Vrcholem středověké univerzity byla bezesporu fakulta teologická. Svou výsadní 
pozici si střežila zejména teologická fakulta v Paříži. Založení bohosloví v Praze tak 
bylo umožněno díky dobrým vztahům mezi Karlem IV. a papežem Klimentem VI. a jed-
nalo se o záležitost velmi prestižní. Fakulta zahájila činnost již roku 1347, jakmile se 
podařilo zajistit pro ni vyučující. Prvními lektory se stali řeholníci české provenience. 
Z prvních pěti profesorů teologie jsou jmenovitě známi augustinián Mikuláš z Loun, 
dominikáni Jan z Dambachu a Jan Moravec a minorita Vojtěch Bludův. Univerzita 
zpočátku nevlastnila žádné vlastní budovy a výuka probíhala v pražských klášterech 
a  velkých chrámech. Reprezentativní prostory zajišťovalo univerzitě arcibiskupství 
pražské. Ostatně pražský arcibiskup zpočátku vykonával funkci univerzitního kan‑ 
cléře a osobně se staral o chod rodící se univerzity. Poté, co se v šedesátých letech 
14. století univerzita po finanční i hmotné stránce vzmohla (zejména v souvislosti se 
založením Karlovy Koleje) a dostala i vlastní statuta, postihla ji rána v podobě roz-
dělení dosud jednotného obecného učení na dvě univerzity. Roku 1372 totiž vznikla 
samostatná právnická univerzita, která působila paralelně vedle třífakultní univerzity. 

Ještě významněji ovlivnilo další budoucnost pražského bohosloví propuknutí pa-
pežského schismatu v  roce 1378. Schisma sice způsobilo příchod lektorů ze za-
hraničí, zejména z věhlasné pařížské teologické fakulty, ale zapříčinilo spory uvnitř 
pražského učení, které vyústily v secesi části profesorů do Vídně a dalších okolních 
univerzit. Do života teologické fakulty se promítala taktéž generační obměna v řa-
dách reprezentantů zemí Koruny české, která provázela nástup nového panovníka, 



5Václava IV. Syn se dopouštěl chyb a přehmatů, kterých by se Karel IV. nikdy nedo-
pustil – jmenovitě především střetu s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. 
Sporů mezi králem a arcibiskupem chtěl využít i rektor pražské univerzity Konrád ze 
Soltau k revizi univerzitních statut, aby posílil postavení teologické fakulty vůči fakul-
tě artistické. Jelikož na artistické fakultě měli převahu Češi, zatímco na teologické 
fakultě bylo více Němců, vzbudil tento rektorův zásah mezi Čechy nevoli. Do sporu 
se vložil Jan z Jenštejna a na místa uvolněná secesí lektorů do Vídně dosadil nevy-
bíravě Čechy, takže roku 1385 opustili pražskou univerzitu němečtí mistři, kteří pak 
stáli u zrodu univerzity v Heidelbergu. Ačkoliv teologická fakulta vyšla z těchto sporů 
dočasně oslabena, lze považovat závěr 14. století za vrcholné období pražského 
středověkého bohosloví. Učitelé bohoslovecké fakulty studovali a vykládali Písmo 
svaté, interpretovali Sentence Petra Lombardského, psali kvestie a rozličné traktáty, 
dále pořádali disputace a v neposlední řadě vykonávali činnost kazatelskou. K vý-
znamným vyučujícím na teologické fakultě v této době patřil například již zmíněný 
Konrád ze Soltau či Jindřich Totting z Oyty. 

Studium na teologické fakultě obvykle trvalo dvanáct let a předpokládalo dosaže-
ný mistrovský titul z artistické fakulty – mezi studenty tedy patřili muži spíše pokro-
čilejšího věku. Pro získání akademických hodností byl nutný nižší stupeň svěcení, 
manželský původ a oproštěnost od nápadných tělesných vad. Po šesti letech studia 
bylo možné dosáhnout nejnižšího akademického titulu – bakalaureátu. V navazují-
cím studiu měl student kromě získávání dalších akademických titulů také vykonávat 
přednášky. Prvním krokem bakaláře k dalším titulům bylo dosažení licenciátu. Stu-
dent již neskládal žádné zkoušky, neboť jeho znalosti prokazoval dokončený baka-
laureát – o udělení licenciátu rozhodoval kancléř a souhlas musela vyslovit dvoutře-
tinová většina fakultních mistrů. Teprve tehdy se nový licenciát stával plnoprávným 
členem teologické fakulty. Chtěl‑li licenciát získat také titul mistra či doktora teolo-
gie, stačilo už jen vykonat slavnostní promoci sestávající z dvou velkých disputací.

Na začátku 15. století pražští kazatelé, kteří působili zároveň na univerzitě, stále 
častěji vystupovali ve veřejném prostoru, získávali ohlas u pražského měšťanstva 
a na své kazatelny vynášeli vnitřní univerzitní problémy – zejména spory o církví 
odsouzené spisy oxfordského profesora Jana Viklefa. Jedním z  těchto kazatelů 
byl i Jan Hus, který zásadně ovlivnil chod teologické fakulty. Na pražské univerzitě 
dosáhl roku 1396 titulu magistra svobodných umění, byl vysvěcen na kněze a ná-
sledně započal studium na teologické fakultě, které však nakonec nedokončil. Hus 
psal teologické spisy a zásadně ovlivnil chod teologické fakulty, nicméně nebyl jejím 
řádným členem. Od roku 1402 přitom působil jako správce Betlémské kaple, kde 
intenzivně kázal. Na univerzitě se začal spolu s dalšími mladými mistry aktivně zají-
mat o dílo Jana Viklefa. Učení anglického teologa sice pražská univerzita odsoudila, 
spory o jeho učení však pokračovaly, a to i mimo univerzitu. Univerzitní problémy se 
tak stále více stávaly věcí veřejnou. 



6 Panovníci po celé 14. století nezasahovali do autonomie univerzity a nevměšovali 
se do jejích vnitřních problémů. Zásadní změna ve vztahu mezi panovníkem a uni-
verzitou nastala vydáním Dekretu kutnohorského v roce 1409. Jednalo se o bezpro-
střední zásah do univerzitní samosprávy, který obrátil dosavadní poměr hlasů na 
univerzitě a vedl k secesi mnoha zahraničních mistrů a studentů a k nesmírné ztrátě 
prestiže pražského obecného učení. Král Václav IV. vydáním Dekretu kutnohorské-
ho patrně reagoval na odmítavé stanovisko německých mistrů k jeho požadavkům 
ohledně Pisánského koncilu, od něhož si sliboval znovuzískání říšské koruny. Ve 
svém důsledku ale královo působení podpořilo reformní viklefiánské křídlo pražské 
univerzity, které využilo aktuální politickou situaci a spory mezi univerzitními národy 
ve svůj prospěch. S odchodem německých mistrů a studentů (odhaduje se, že jich 
odešlo okolo 800) padly zábrany stojící v cestě šíření Viklefova učení. Pod vlivem 
turbulentních událostí roku 1409 se pražské obecné učení přeměnilo z univerzalis-
tické instituce s evropským věhlasem na zemský ústav, vystavený napospas útoku 
krále, šlechty a měst. 

Zásahy panovníka do vnitřních záležitostí univerzity v dalších letech pokračovaly. 
Jednou ze základních úloh profesorů teologie bylo zakročit proti každé herezi, jež by 
se v dosahu jejich působnosti objevila. Jednání Václava IV. však tuto činnost syste-
maticky mařilo. Král zamezil soudu nad Janem Husem a zboření Betlémské kaple 
a jeho zásahy vedly mimo jiné i k vyhnání části pravověrných profesorů teologické 
fakulty z království, včetně jejího děkana Štěpána z Pálče. Závěr Václavova panování 
se stal již jen ponurým epilogem pražského bohosloví. Jan Hus, proti kterému na 
Kostnickém koncilu svědčil i bývalý děkan pražské teologické fakulty Štěpán z Pál-
če, byl koncilem odsouzen jako kacíř a roku 1415 upálen. V roce 1417 se pražská 
univerzita Deklarací o pravověrnosti kalicha vzepřela autoritě Kostnického koncilu 
a opustila tak ekumenu evropských univerzit. Vyučování na univerzitě bylo oficiál-
ně zakázáno papežem Martinem V. následujícího roku. Po rozpadu obou pražských 
univerzit si husitský klérus vytvořil vlastní artistickou fakultu, a ačkoliv papež Miku-
láš V. roku 1447 zákaz Martina V. anuloval, pražské bohosloví de facto (nikoliv de 
iure) zaniklo a obnoveno bylo až roku 1622.



7Bohosloví na jezuitské akademii

Studium bohosloví v Praze se začalo znovu rozvíjet až s příchodem jezuitů. Utrakvi-
stická artistická fakulta v  Praze neumožňovala studium katolíkům, neboť všichni 
členové univerzitní obce museli přísahat věrnost na kompaktáta. Ta byla přijata jako 
kompromisní usnesení mezi husity a Basilejským koncilem a umožňovala přijímá-
ní pod obojí; jejich platnost byla později papežem Piem II. odmítnuta, a proto byla 
taková přísaha pro katolíky nepřípustná. Zároveň se jevila jako nepravděpodobná 
možnost rekatolizace starého pražského učení, a proto zvolil Ferdinand I. prozíravé 
řešení, jak na katolické vysoké školství v Čechách znovu navázat. Roku 1556 povolal 
do Čech Tovaryšstvo Ježíšovo – nový dynamicky se rozvíjející řád, kterému orien-
taci na vysokoškolskou pedagogickou činnost vložil do vínku sám jeho zakladatel 
Ignác z Loyoly. 

Ten také osobně dohlížel na výběr jezuitů, kteří směřovali do Čech. Prvních dva-
náct jezuitů přišlo do Prahy roku 1556. V jejich čele stál Loyolův věhlasný spolupra-
covník Petr Canisius – katolický reformátor a účastník Tridentského koncilu, který 
měl s organizováním jezuitských kolejí bohaté zkušenosti z říšského prostředí. Pří-
slušníci řádu byli na svůj úkol dobře připraveni – již před odchodem do Čech museli 
umět německy a  na místě se pak měli naučit i  česky. K  užívání si jezuité vybrali 
dominikánský klášter sv. Klimenta u staroměstského mostu a zanedlouho po svém 
příchodu začali učit. Záhy vznikla v Praze jezuitská kolej, u které byla vyšší studia 
(fakulty) filozofická a teologická. Ačkoliv jezuitskou akademii povýšil na obecné uče-
ní až císař Matyáš roku 1616, mohli ji jezuité za plnohodnotnou univerzitu považovat 
již předtím, jelikož od roku 1561 disponovali papežským privilegiem udělovat všeo-
becně platné učenecké tituly, které pro pražské jezuity potvrdil i Ferdinand I. 

Narozdíl od utrakvistické artistické fakulty, která vyšla z podpory protihabsburské-
ho povstání roku 1547 finančně oslabena a jíž se zásadně nedostávalo finančních 
příspěvků od nekatolických stavů, jezuitská kolej u  sv. Klimenta rychle vzkvétala. 
Oporu našla jak v osobě panovníka, tak mezi četnými katolickými mecenáši – šlech-
tici i měšťany. Bylo to dáno také tím, že jí nekonkurovaly jiné katolické vzdělávací 
instituty. Za této finanční podpory pro vzdělávací účely tak mohli jezuité v Praze po-
stupně vybudovat rozsáhlý komplex (dnešní Klementinum), který byl však dokončen 
až krátce před zrušením řádu v 18. století. 

Nové vysoké učení se svou strukturou mírně lišilo od středověkých univerzit. Je-
zuité čerpali z osvědčených metod a vzorů a jejich systém se vyznačoval pevným 
řádem. V čele akademie stál rektor, jemuž podléhal studijní prefekt, a společně do-
hlíželi na profesory a učitele. Členové vysokého učení však již netvořili autonomní 
obec se specifickými právy, jak tomu bývalo u středověkých obecných učení. Jezuité 
za vzdělávání nevybírali žádné poplatky, a bylo tedy dostupné zdarma zájemcům ze 
všech sociálních vrstev. Náplní studia teologické fakulty byla zejména scholastická 



8 teologie, církevní právo a výklad Písma svatého, přičemž důraz byl kladen na zevrub-
nou jazykovou průpravu. Činnost jezuitů se neomezovala jen na prostor samotné 
akademie, zvláště vynikala jejich činnost kazatelská a divadelní. Zatímco Karolinum 
za utrakvistů představovalo zemsky a konfesně uzavřené učení a postrádalo stu-
denty ze zahraničí, jezuitské Klementinum bylo od počátku institucí univerzální, kde 
se vzdělávali i zahraniční studenti. Jedním ze zahraničních studentů, kteří absolvo-
vali jezuitskou akademii v Praze, byl například Vilém Lamormain, který později půso-
bil jako zpovědník a důvěrný rádce Ferdinanda II. Z četných vyučujících bohosloví je 
třeba zmínit alespoň svatořečeného mučedníka Edmunda Kampiána, jenž v Praze 
vyučoval v letech 1574–1580, či literárně plodného Václava Šturma. V Klementinu 
se na svou službu také připravovali katoličtí kněží, a to až do zřízení samostatného 
arcibiskupského semináře kardinálem Harrachem v roce 1629.

Poté, co se provoz jezuitské akademie v Praze ustálil a panovnická privilegia upev-
nila její postavení, došlo k náhlému zlomu, který znamenal okamžité přerušení čin-
nosti. S  vypuknutím stavovského povstání roku 1618 museli jezuité opustit zemi 
a navrátit se směli až za dva roky. Jelikož utrakvistická univerzita se stavovského 
povstání opět účastnila (jedním z čelných představitelů povstání byl ostatně její rek-
tor Jan Jessenius), bylo po následném jednání s Ferdinandem II. dohodnuto předání 
Karolina do správy jezuitů a cesta k obnovení čtyřfakultního obecného učení v Praze 
byla otevřena. 

Pražská teologie mezi osvícenstvím a absolutismem

Tovaryšstvo Ježíšovo převzalo Karlovu akademii v  roce 1622. Správa jezuitů nad 
celou univerzitou však vyvolala řadu sporů, mimo jiné i s tehdejším pražským arci-
biskupem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu, jenž chtěl mít nad univerzitou kontrolu. 
Přestože roku 1638 odebral Ferdinand III. jezuitům Karolinum a obnovil právnickou 
a  lékařskou fakultu, spory pokračovaly. Jednání o  sloučení vzdělávacích ústavů 
urychlilo až společné vystoupení karolinských a klementinských studentů při obraně 
Prahy před Švédy roku 1648. Následujícího roku pak studenti společně sepsali pro 
panovníka petici, ve které žádali sjednocení pražských vysokých škol. Výsledkem 
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10 byla dohoda z  roku 1654 o vzniku jednotné Karlo‑Ferdinandovy univerzity (jména 
panovníků v názvu měla uchovat památku na zakladatelský počin Karla IV. a na zá-
sluhu Ferdinanda III. o obnovení univerzity) se všemi čtyřmi fakultami, přičemž sprá-
va fakulty filozofické a teologické byla svěřena do výhradní péče jezuitů. 

Dohodou nastolený stav vydržel bez větších změn takřka sto let. Pražský arcibis-
kup byl sice formálně hlavou univerzity z titulu kancléře, o výkon povinností spjatých 
s jejím řízením se však prakticky starali jednotliví rektoři. Po ukončení třicetileté vál-
ky se pražské vysoké učení ocitlo pod silným vlivem panovníka, který na něj dohlížel 
za pomoci úředníků. Zastřešujícím orgánem univerzity byl akademický magistrát 
složený ze zástupců všech fakult. Na univerzitě byla také zavedena povinná přísaha 
na Neposkvrněné početí Panny Marie (imakulační přísaha), což omezovalo vstup na 
univerzitu například dominikánům. Mezi fakultami univerzity byla i v 17. století stále 
nejvíce ceněna fakulta teologická. Vyučovali zde pouze jezuité a výuka i promoce 
pražských bohoslovců probíhaly v Klementinu. Správa bohosloví Tovaryšstvem Je-
žíšovým znamenala výhodu především v tom, že se fakulta mohla spolehnout na 
podporu celého řádu, takže se jezuitští rektoři dokázali účinně postavit na obranu 
vysokoškolských práv a svobod a čelit snaze císařských úředníků přeměnit vysoké 
učení v líheň byrokratů. Za jednoznačně negativní aspekt však lze považovat ome-
zování vzdělávací činnosti ostatních řádů, zejména dominikánů. 

Univerzita přerušila výuku mezi lety 1740–1743 v době začínajících válek o dědic-
tví rakouské, nicméně zásadní změna přišla až poté, v podobě školské reformy Ma-
rie Terezie. Jejím cílem bylo proměnit vzdělávací systém celé monarchie a podřídit 
ho státním zájmům. Strůjcem tereziánské školské reformy byl Gerhard von Swieten, 
osobní lékař panovnice. Univerzita byla postupně podřízena státní správě, zásadně 
byla omezena pozice pražského arcibiskupa jakožto kancléře, do čela fakult byli do-
sazeni státní úředníci, kteří zde působili paralelně s děkany, a vznikl tak správní dua-
lismus. Následovaly státní zásahy do výuky, proti nimž se jezuité bránili s pramalým 
úspěchem, a zrušena byla taktéž povinnost imakulační přísahy pro dominikány. Vý-
razný zlom nastal roku 1773 se zrušením Tovaryšstva Ježíšova papežem Klimen-
tem XIV., kdy se život na pražské univerzitě a zejména na teologické fakultě rázem 
zcela proměnil. Na filozofické a teologické fakultě proběhla prakticky kompletní ob-
měna profesorského sboru. Již roku 1774 byla univerzita vyčleněna z církevní sféry 
a následně pevně zabudována do správních struktur absolutistického státu. Zanikly 
zbývající univerzitní svobody a autonomie, včetně soudních pravomocí, které přešly 
pod městské soudy, a samostatného hospodaření, jež bylo převedeno pod státem 
kontrolovaný studijní fond. Univerzita měla generovat zejména státní úředníky, a to 
identicky ve všech částech monarchie. Reformy pokračovaly i za Josefa II., napří-
klad vydáním tolerančního patentu, který umožnil studium na univerzitě i nekatolí-
kům, úplným zrušením imakulační přísahy a vydáním nového studijního řádu v roce 
1784, kdy němčina jako povinný vyučovací jazyk nahradila latinu a byly stanoveny 



11předepsané učebnice. Pro teologickou fakultu znamenaly všechny tyto zásahy vel-
kou ránu – proměnily ji v provinciální učiliště kněží, čímž ji fakticky degradovaly na 
úroveň biskupských kněžských seminářů.

Za doby působení jezuitů na univerzitě se na teologické fakultě běžně vyskytovala 
řada zahraničních studentů i profesorů. Z význačných vyučujících je třeba jmeno-
vat především čelního představitele jezuitské scholastiky Rodriga de Arriagu, který 
působil na teologické fakultě od roku 1625 až do své smrti roku 1667 a svým věhla-
sem získával pro pražské bohosloví studenty z celé Evropy. Jeho kolegou byl další 
věhlasný jezuita, Karel de Grebendonecque, který proslul jako autor politicko‑filozo-
fických spisů. Grebendonecque přitom nezůstal jen u politické teorie a úspěšně hájil 
pražské vysoké učení proti rostoucímu panovnickému absolutismu. Po zrušení řádu 
už byli cizinci na teologické fakultě spíše výjimkou. 

Systém výuky na teologické fakultě pod vedením jezuitů po roce 1622 se až 
do příchodu tereziánských reforem nijak zásadně neměnil. Studium bylo čtyřleté 
a obsah studia se soustředil na Písmo svaté, scholastickou teologii, morální teologii 
a výuku jazyků. Kromě mladých jezuitů studovali bohosloví převážně absolventi fi-
lozofické fakulty, kteří se cítili povoláni k výkonu kněžského úřadu. Mezi studenty 
byli jednak posluchači spekulativní teologie, u nichž se předpokládalo pokračování 
ve vědecké kariéře, jednak posluchači morální teologie, u kterých se počítalo zejména 
s působením ve farnostech. Výraznější změny nastaly právě až s příchodem tere-
ziánských školských reforem. Tehdy přibyly nové předměty – církevní právo a církevní 
dějiny – a zavedly se přednášky z orientálních jazyků. Z pedagogického hlediska lze 
za pozitivní novinku pokládat zavedení povinnosti pro vyučující sepisovat učebnice, 
podle kterých vedli přednášky. Tato inovace však přišla nakonec vniveč, neboť za 
Josefa II. obdrželi učitelé jednotné učebnice z Vídně. 

Teologická fakulta v 17. století představovala vrchol celé univerzity, avšak její vý-
znam v rámci pražské univerzity postupně klesal s probíhajícími tereziánsko‑jose-
finskými reformami, které kladly důraz na praktické znalosti a přírodní vědy. Odchod 
jezuitů z pražského bohosloví tento sestupný trend razantně prohloubil a dopady 
reforem v zásadě podtrhl. Bývalí jezuité, poté co byli nuceni odejít z univerzity, ná-
sledně vyučovali na jiných, nižších školách či šlechtických rodinách, kázali, působili 
jako zpovědníci či katecheté a snažili se prospěšně zapojit do společnosti.



12 Dlouhé 19. století na teologické fakultě

Se smrtí Josefa II. se vzedmula nesmírná vlna odporu proti jeho radikálním refor-
mám. Leopold II. se proto během své krátké vlády snažil důsledky josefinských 
reforem korigovat. Panovník se ve svém reformním počínaní řídil zásadou, že na 
školách by měli rozhodovat zejména ti, kdo na nich vyučují, a zřídil k tomuto účelu 
nový orgán – studijní konsens. V průběhu francouzské revoluce se však poměry 
rychle měnily a s  tím i postoj panovníka k vysokým školám a náplni jejich výu-
ky. Definitivní odmítnutí josefinských reforem přinesl až františkovský režim na 
počátku 19. století, který v rámci boje proti revolučním idejím vzdoroval všemu 
novému a svobodomyslnému. Středověká podoba univerzity tak nadobro zmize-
la, avšak novým funkčním modelem nahrazena nebyla. Moderní podoba univer-
zitního systému přišla do Prahy až v polovině 19. století s recepcí Humboldtovy 
univerzitní reformy. 

Francouzská revoluce znamenala přelom pro univerzitní život jen částečně. Ačko-
liv pražští studenti museli vytvořit oddíl známý jako Studentská legie, války s revo-
luční Francií pro studenty neznamenaly opakování situace z roku 1648 – studenti 
do bojů v zásadě nezasáhli. Ozvuky myšlenek francouzské revoluce sice postup-
ně pronikaly i na univerzitní půdu, tam však nebyly nikterak hojně rozvíjeny, neboť 
univerzita byla pod silným státním dozorem. Za františkovského režimu nebyl na 
Karlo‑Ferdinandově univerzitě prostor pro rozvoj svobodného ducha či vědy, jejím 
posláním byla výchova státního úřednictva. Studentům mocnářství bylo zakázáno 
studovat v cizině a stejně tak i cizinci se jen velmi obtížně mohli stát posluchači 
rakouských univerzit. Jednou z  obětí tohoto až paranoidního konzervativního do-
hledu se stal oblíbený vzdělaný katolický osvícenec Bernard Bolzano, kterému bylo 
znemožněno na univerzitě působit. Teprve ve čtyřicátých letech 19. století se tato 
tíživá atmosféra lehce uvolnila.

Studium na teologické fakultě bylo v první polovině 19. století v podstatě orga-
nizováno na základě studijního řádu z  roku 1791. Důraz byl kladen na intenzivní 
jazykovou průpravu, potřebnou pro práci s biblickými texty, dále na církevní dějiny, 
církevní právo, dogmatickou teologii a praktické pastorální problémy. Studium zů-
stalo čtyřleté, přičemž se změnila jeho koncepce. V prvním ročníku byl student obe-
známen se Starým zákonem, orientálními jazyky a církevními dějinami. Ve druhém 
ročníku přišel na řadu Nový zákon, studium řečtiny a církevní právo. Ve třetím roč-
níku následovalo studium dogmatické teologie a vzdělání bylo završeno ve čtvrtém 
ročníku pastorální teologií a ostatními praktickými znalostmi. Novinkou pak byly od 
roku 1826 povinné přednášky ze zemědělství. Spádová oblast fakulty se v průběhu 
první poloviny 19. století v podstatě omezila na pražskou arcidiecézi.

Mezi známé absolventy tohoto období patří například svatořečený Jan Nepomuk 
Neumann či pozdější děkan filozofické fakulty, Augustin Smetana, který zprostřed-



13kovával českému prostředí německou idealistickou filozofii. Z  významných osob-
ností spjatých s dějinami pražské teologie první poloviny 19. století zcela jistě nelze 
pominout již zmíněného Bernarda Bolzana. Ačkoliv přednášel náboženskou vědu na 
fakultě filozofické a nepatřil tedy do profesorského sboru teologické fakulty, svou 
pedagogickou činností nasměroval mnoho svých studentů ke studiu teologie, resp. 
ke kněžské dráze. Běžně se samozřejmě stýkal s profesory bohosloví a  formační 
vliv měla nepochybně i  jeho služba univerzitního kazatele v kostele Nejsvětějšího 
Salvátora v Praze v letech 1805–1819. Bolzano značně ovlivnil celou generaci čes-
kých teologů a o vážnosti a úctě, jíž se na teologické fakultě těšil, svědčí i to, že se 
její studenti, absolventi a profesoři, v čele s rektorem opatem Jeronýmem Zeidlerem, 
zúčastnili v prosinci 1848 jeho pohřbu.

Sám o sobě nepředstavoval františkovský režim pro teologickou fakultu zásadní 
změnu. Co bylo pro vývoj pražského bohosloví podstatnější než přímé státní zásahy, 
byly děje odehrávající se v pozadí. Procesy modernizace, které přetvářely společ-
nost, se přirozeně nevyhnuly ani univerzitnímu prostředí. Po celé 19. století lze po-
zorovat postupný, leč trvalý přesun těžiště univerzity. Hlavní pozornost se stále více 
soustředila na přípravu právníků, lékařů, státních úředníků a přírodovědných odbor-
níků, zatímco teologická fakulta přestávala hrát na univerzitě prim, což se projevilo 
i klesajícím počtem jejích studentů. Zatímco v roce 1784 tvořili 50 % všech univerzit-
ních studentů, v roce 1789 to byla již jen jedna pětina a v roce 1841 tvořili bohoslovci 
pouze 8 % všech studentů. Studium na teologické fakultě postupně ztrácelo svou 
společenskou prestiž a fakulta nebyla schopna reagovat na měnící se společenský 
vývoj, přestože určité kroky směrem k měnící se společnosti byly učiněny, například 
když se na kurzech pastorální teologie začalo přednášet v českém jazyce.

Karlo‑Ferdinandova univerzita po několik let chystala oslavu velkého jubilea 
500. výročí založení pražského obecného učení Karlem IV. Přípravy měly vyvrcholit 
v dubnu 1848, mezitím se však univerzitní studenti přidali k revoluční bouři, která 
veškeré ostatní dění v  Praze zastínila. Revoluce 1848–1849 se účastnili pražští 
studenti v samém čele. Jedním z jejích smutných výsledků bylo trvalé rozkmotření 
českého a  německého studentstva a  poprava sedmi německých a  čtyř českých 
studentů. Reakcí státu na neutěšenou situaci ve vysokoškolském vzdělávání byla 
tzv. Thunova reforma, která umožnila obrodu pražské Karlo‑Ferdinandovy univerzi-
ty podle úspěšného vzoru Humboldtova. Rektora univerzity napříště volili zástupci 
jednotlivých fakult a univerzitu řídil akademický senát složený z rektora, prorektora 
a děkanského sboru. Odpovědnost za vedení jednotlivých fakult připadla profesor-
ským sborům, které do čela fakulty volily děkana. Thunova reforma znamenala ob-
novu univerzitní autonomie a zejména prohloubení vědeckého charakteru univerzi-
ty, výrazně se také zlepšilo postavení profesorů. Karlo‑Ferdinandova univerzita díky 
ní přestala zaostávat za měnící se dobou a postavila se do čela vědeckého a my-
šlenkového života. Profesorský sbor rozšířili nově příchozí odborníci z německých 



14 zemí a univerzita tak získávala německý ráz, což naráželo na odpor sílící majority 
českého studentstva. 

Ani na teologické fakultě nezůstala Thunova reforma bez odezvy, avšak její dopad 
nebyl tak razantní jako na ostatních fakultách. Ze strany státu byl brán ohled na 
specifičnost bohoslovecké fakulty a  reforma respektovala její úzký vztah s církví. 
Na fakultu pronikaly některé německé teologické proudy a modernistické myšlenky, 
jejich recepce se však nestala dominantním prvkem na pražské teologické fakultě 
a obsah výuky byl určován zejména cílem studia – tedy profilem absolventa, jímž 
byli v drtivé většině případů kněží, katecheté a státní úředníci. Studijní plán zůstal až 
na drobné úpravy nezměněn. 

Změny pro pražskou teologickou fakultu nastaly po rozdělení univerzity roku 
1882 na dva právně samostatné subjekty, a  to na c. k. českou univerzitu Karlo‑
Ferdinandovu a  c. k. německou univerzitu Karlo‑Ferdinandovu. V  rámci Rakous-
ko‑Uherska se nejednalo o  žádnou výjimku. Vzhledem k  řadě dlouhodobých ná-
rodnostních sporů přišel s  tímto kompromisním řešením předseda předlitavské 
vlády Taaffe. Myšlenku rozdělení nesl nelibě arcibiskup Schwarzenberg, který byl 
přesvědčen, že absolventi teologické fakulty by měli být schopni působit kdekoliv 
v zemi a měli by ovládat oba jazyky, a proto vyvíjel velkou snahu o zachování jedno-
ty pražského bohosloví. K rozdělení teologické fakulty dal nakonec souhlas až nový 
arcibiskup Schönborn. Byl to již nutný a pragmatický krok, který zamezil možnému 
vyčlenění teologické fakulty ze svazku Karlo‑Ferdinandovy univerzity. Z  instituci-
onálního společenství obou teologických fakult zůstal společný jen úřad velkého 
kancléře fakulty – pražského arcibiskupa.

Teologická fakulta byla rozdělením silně zasažena. Zatímco většina profesů teo-
logie si zvolila za své působiště německou univerzitu, mezi studenty tvořili většinu 
Češi. Německá teologická fakulta se ocitla v srdci české metropole v izolaci. Výuku 
započala s 94 studenty, avšak i tento počet dále klesal. Roku 1900 bylo na němec-
kém bohosloví už pouze 25 studentů. Česká teologická fakulta, která zahájila čin-
nost roku 1891, se naopak potýkala s počátečním nedostatkem kvalifikovaných vy-
učujících. Nový profesorský sbor byl sestaven z učitelů diecézních a řádových škol 
a úspěšně se postaral o vzdělání zakladatelské generace české teologické fakulty, 
která připravila vhodné předpoklady pro vědecký vzestup teologické fakulty za první 
republiky. Studium zůstalo čtyřleté a k povinným předmětům přibyly dějiny umění, 
sociologie a křesťanská archeologie. Česká teologická fakulta si po rozdělení také 
musela hledat nové sídlo. Její umístění do pronajatých seminárních prostor Klemen-
tina bylo zcela nevyhovující a provizorním řešením tohoto stavu bylo přestěhování 
fakulty do Clam‑Gallasova paláce. 



15Teologická fakulta ve století běsů a nadějí

Vznik samostatného československého státu roku 1918 znamenal pro univerzitu 
řadu změn. České univerzitě byla v  rámci tzv. Marešova zákona přiznána pozice 
pokračovatelky Univerzity Karlovy a mohla se tedy honosit jak tímto pojmenováním, 
tak historickými insigniemi. Německá univerzita existovala nadále až do roku 1945 
pod názvem Německá univerzita v Praze. Se vznikem republiky však začaly pro čes-
kou teologickou fakultu těžké časy, ve kterých musela dokonce bojovat o udržení 
svého místa v rámci Univerzity Karlovy, když se v kulturním výboru Národního shro-
máždění otevřela otázka oprávněnosti existence bohoslovecké fakulty ve státním 
vzdělávacím systému. Ačkoliv se podobné diskuse ohledně setrvání fakulty v rámci 
univerzity objevovaly i v následujících letech, fakulta zůstala právoplatnou součástí 
Univerzity Karlovy a  státem bylo uznáno i  její postavení církevní fakulty (facultas 
ecclesiastica). Fakulta se tak nadále řídila světským i kanonickým právem, což re-
flektovalo její papežské založení. 

Kromě zápasu o státem uznávanou existenci čelila česká teologická fakulta dra-
matickému konfliktu uvnitř církve, když Karel Farský – sám absolvent české teo-
logické fakulty – po odmítnutí svých reformních požadavků Římem založil spolu 
s dalšími radikálně smýšlejícími duchovními jádro budoucí Církve československé 
husitské. Tuto situaci nakonec zvládl stabilizovat nový pražský arcibiskup František 
Kordač. Ten také fakultě jako její kancléř zajistil vhodnější prostory k výuce. Teolo-
gická fakulta se totiž za 1. světové války přestěhovala do značně neuspokojivých 
prostor ve Spálené ulici, a právě z rozhodnutí pražského arcibiskupa se od roku 1928 
sídlem fakulty stala novostavba v Dejvicích, která zároveň sloužila jako arcibiskup-
ský seminář. 

Relativně slabé postavení teologické fakulty v rámci Karlovy Univerzity bylo též 
odrazem nízkého počtu studentů bohosloví v poměru k ostatním fakultám. Ačkoliv 
byl zájem o studium větší než na fakultě německé, sestupný trend v počtu poslucha-
čů pražského bohosloví pokračoval i po první světové válce. Ještě roku 1914 studo-
valo na fakultě 161 studentů, roku 1918 jich bylo již jen 44 a v roce 1925 pouhých 
30. Z finančních důvodů se objevily i úvahy o sloučení teologické fakulty s Husovou 
československou bohosloveckou fakultou. Poté, co fakulta přečkala těžký vstup do 
nového státu, došlo v době svatováclavského milénia ke zvratu a roku 1933 měla 
fakulta již 142 studentů.

Za první republiky se na teologické fakultě těšily vážnosti především historické 
disciplíny – křesťanská archeologie, církevní dějiny a dějiny církevního umění. Vě-
decké bádání v těchto oborech se ukázalo jako zvláště dynamické a dodnes je vy-
soce hodnoceno. Z mnohých osobností této doby je třeba jmenovat byzantologa 
a profesora církevních dějin Františka Dvorníka, který svými pracemi o koncilních 
dějinách a historii velkého schizmatu vytrvale podporoval ekumenismus a vyvracel 
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17zažité fámy ohledně církevního rozkolu. Po druhé světové válce získal místo profe-
sora Harvardské univerzity a jeho mezinárodní věhlas odborníka na koncilní dějiny 
byl plně doceněn, když se stal konzultantem během Druhého vatikánského koncilu. 
V oboru křesťanské archeologie a dějin církevního umění vynikal Josef Cibulka, je-
hož práci nemohla přehlížet ani pozdější marxistická historiografie. O rozvoj bádání 
v oblasti staroslovanských literárních památek se postaral Josef Vajs a jeho přímý 
pokračovatel Josef Vašica, který českou slavistiku obohatil o komplexní rozbor li-
terárních památek doby velkomoravské. Mezinárodního ohlasu dosáhl také biblis-
ta, dogmatik a orientalista Vojtěch Šanda. Významným dílem byly jeho komentáře 
k Pentateuchu a Knihám královským, proslul také jako editor orientálních rukopisů 
a jeho dvoudílnou latinsky psanou dogmatiku vydalo prestižní nakladatelství Herder.

První léta Německé univerzity v  novém státě sice byla provázena mnoha těž-
kostmi, nicméně na rozdíl od českého bohosloví nemuselo to německé čelit oba-
vě o vlastní existenci. Pro německé obyvatelstvo a osazenstvo německé univerzity 
nepředstavovala existence teologické fakulty žádný problém, naopak byla vnímána 
jako tradiční součást univerzity. Německé bohosloví mělo relativně dostatek vyuču-
jících a v případě potřeby přicházeli na fakultu profesoři litoměřického semináře; tr-
vale se však potýkalo s nízkým počtem studentů. Mezi vyučujícími na německé teo-
logické fakultě lze spatřit řadu význačných jmen jako Augusta Naegleho, jenž jako 
rektor provedl celou univerzitu těžkými počátky v československé republice a kan-
didoval i na úřad prezidenta republiky. Z dalších významných osobností spjatých 
s touto fakultou stojí za zmínku politik a vědec Edmund Hilgenreimer, který se podí-
lel na tvorbě Lexikon für Theologie und Kirche, stál u zrodu Německé křesťansko‑soci-
ální strany a pro svou politickou činnost byl v roce 1944 zatčen gestapem. Na půdě 
německé teologické fakulty též vzniklo jedno z nejvýznamnějších kompendií kato-
lické dogmatiky – osmisvazková Katholische Dogmatik z pera Michaela Schmause.

Slibně se rozvíjející pedagogickou a vědeckou činnost českého i německého bo-
hosloví násilně ukončily události roku 1939. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava 
se stala Německá univerzita centrem NSDAP, v  srpnu přešla pod říšskou správu 
a  Univerzita Karlova jí musela předat insignie a  historické prostory. Pražští stu-
denti pak byli mezi nejaktivnějšími účastníky demonstrací 28.  října 1939. Demon-
strace byla rozehnána i  za pomoci střelby, na jejíž následky zemřel 11.  listopadu 
student medicíny Jan Opletal, jehož pohřeb 15. listopadu se stal příležitostí k další 
studentské demonstraci. Tyto události poskytly říšským úřadům vhodnou záminku 
k plánovanému uzavření českých vysokých škol. Dne 17. listopadu bylo v Ruzyni 
popraveno devět studentských představitelů, vysokoškolské koleje i arcibiskupský 
seminář byly přepadeny a stovky studentů byly zbity a zatčeny. Uzavření českých 
vysokých škol, teologickou fakultu nevyjímaje, trvalo do konce protektorátu. Mnozí 
vyučující i studenti byli v průběhu války internováni. Na ukončení činnosti teologické 
fakulty reagoval kardinál Karel Kašpar vytvořením Arcidiecézního bohosloveckého 



18 učiliště v Dolních Břežanech, které mezi lety 1940‑1945 zajišťovalo alespoň přípravu 
ke kněžství. Německá univerzita včetně německé teologické fakulty zůstala v čin-
nosti, většina studentů však byla v průběhu války povolána na frontu. Oficiálně byla 
existence Německé univerzity v Praze ukončena prezidenským dekretem vydaným 
18. října 1945, se zpětnou platností k 17. listopadu 1939.

Konec druhé světové války a počátky mírové obrody začaly pro teologickou fakul-
tu nadějně. Prvorepublikové diskuse o jejím vyčlenění z korpusu Univerzity Karlovy 
se tentokrát neopakovaly a do mimořádného letního semestru se zapsalo více než 
300 studentů. Oficiální aprobace vyslovující papežský souhlas se statuty fakulty 
a studijním řádem dorazila roku 1949, a tedy nedlouho předtím, než se měla situa-
ce pražského bohosloví razantně proměnit. Tvrdá represe, provázející zakladatelské 
období komunistického režimu, dopadla po likvidaci jiných církevních učilišť i na teo-
logickou fakultu. Roku 1950 byla teologická fakulta vyčleněna ze svazku Univerzity 
Karlovy a nově se musela nazývat Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká 
fakulta v Praze. Během léta 1950 bylo studium kompletně reorganizováno, fakultě 
byla vnucena nová statuta a  studijní řád odporující církevním předpisům. Někte-
ří profesoři byli zatčeni, internováni či odsouzeni. Nově uspořádanou fakultu vedl 
nejdříve Vojtěch Šanda a pak režimu poplatný děkan Josef Hronek. Přes všechny 
těžkosti se nakonec podařilo vytvořit alespoň kompetentní učitelský sbor vedený 
mnoha osobnostmi prvorepublikové teologické fakulty. Chod fakulty však kompliko-
vala řada praktických problémů – od absence skript, přes nejasnosti ohledně studij-
ního řádu, po redukci počtu studentů. Další ranou bylo nucené přestěhování fakulty 
v roce 1953 do nevyhovujících prostor v Litoměřicích, které mimo jiné znemožnilo 
práci s univerzitním knihovním fondem. Dejvická budova byla později využita pro 
Vojenskou politickou akademii.

Nová etapa začala poté, co byl děkanem Římskokatolické Cyrilometodějské bo-
hoslovecké fakulty zvolen Jan Merell, profesor Nového zákona a autor významné 
papyrologické studie. Nový děkan nebyl zdaleka tak loajální ke komunistickému re-
žimu a jeho volba byla překvapivá. Vzhledem k jeho neutuchajícímu autentickému 
zájmu o fakultu a její blaho, nekonfliktnosti jeho postojů a snahy o uspokojení zá-
jmů církve i státu, byl Jan Merell opakovaně volen děkanem mezi lety 1954–1974. 
Zpočátku se musel potýkat s těžkostmi spojenými s přesunem fakulty do Litoměřic 
a zejména s pasivitou ze strany vyučujících. V šedesátých letech došlo k oživení 
fakultního života, přičemž zásadním impulzem byl Druhý vatikánský koncil, o nějž 
se profesorský sbor intenzivně zajímal a sám Merell se ho účastnil jako teologický 
poradce v rámci československé delegace. Během pražského jara vzrostl počet stu-
dentů, na fakultu mohli přijít vyučovat dosud režimem pronásledované osobnosti 
jako Jaroslav Kadlec či Josef Zvěřina. Děkan Jan Merell se snažil situace využít 
a  usiloval o  návrat fakulty do Prahy, její opětovné včlenění do korpusu Univerzity 
Karlovy a revizi fakultních statut. Mezi lety 1968–1974 též existovala při Římskoka-



19tolické Cyrilometodějské fakultě poměrně progresivní pobočka v Olomouci. Jednalo 
se o prozatímní krok, který měl směřovat k obnovení teologické fakulty v tomto mo-
ravském městě. Všem nadějím na změnu učinil rázný konec nástup normalizace. 
Fakulta zůstala pouze jedna, a to v nezměněné podobě v Litoměřicích, olomoucká 
pobočka byla zrušena, obnovu v duchu Druhého vatikánského koncilu nebylo umož-
něno rozvíjet a komunistický režim petrifikoval svou předchozí proticírkevní politiku.

V roce 1974 vystřídal Merella ve funkci děkana Ladislav Pokorný. Následné období 
se vyznačovalo rychlým úpadkem v kvalitě výuky. Proběhla výměna řady vyučujících 
a mnozí z těch, kteří byli přinuceni k odchodu, poté organizovali vlastní utajovaná 
studia. Vědecká činnost fakulty se postupně omezila na minimum. Proti normali-
začním praktikám začali protestovat sami bohoslovci. V osmdesátých letech se si-
tuace začala zlepšovat díky intervencím pražského arcibiskupa Františka kardinála 
Tomáška, velkého kancléře fakulty. Jeho aktivita však byla brzděna vedením fakulty, 
jež se jinak o tuto instituci již takřka nestaralo, neboť nový děkan František Vymětal, 
který stál v jejím čele v letech 1978–1989, projevoval o fakultu pouze povrchní zá-
jem. Děkan Vymětal dokonce vstoupil s kardinálem Tomáškem do sporu o to, zda 
pražský arcibiskup užívá titulu velkého kancléře fakulty právem, nebo zda je fakulta 
regionálním teologickým učilištěm diecéze Litoměřice, kde měla tehdy sídlo. Spor 
vyřešil až Svatý stolec, který písemně potvrdil, že z kanonického hlediska jde o tzv. 
církevní fakultu, jež je přímou pokračovatelkou pražského učení, které založil Kle-
ment VI. roku 1347.

Teprve s příchodem sametové revoluce byla umožněna obroda pražského boho-
sloví. Iniciativy se bezprostředně po listopadových událostech chopil kardinál To-
mášek a následovala obnova pedagogického sboru a příprava reinkorporace fakulty 
do svazku Univerzity Karlovy. Dohodnuta byla také inkorporace obou pražských ne-
katolických fakult – Husovy a Komenského. K slavnostní inkorporaci teologických 
fakult do svazku Univerzity Karlovy došlo 24. září 1990 v Karolinu. Fakulta tak mohla 
svobodně zahájit svou novou etapu pod názvem Katolická teologická fakulta.
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23NEDÁVNÁ  
HISTORIE  
A SOUČASNOST
Marie Opatrná

Dne 24. září 1990 byla Katolická teologická fakulta přičleněna zpět ke svazku Uni-
verzity Karlovy slavnostním aktem, který se konal v  Karolinu za přítomnosti aka-
demické obce a vrchních představitelů církve a státu. Fakulta i nadále zaštiťovala 
odborné vzdělání bohoslovcům. (Jejich duchovní formaci zajišťoval a doposud tak 
také činí Arcibiskupský seminář.) Nově se však možnost studia Katolické teologie 
rozšířila také na laiky, tedy ty, kteří se nepřipravují na kněžskou službu. Pro stejný 
studijní obor navíc vznikla jeho dálková forma. Studium teologie se tak stalo přístup-
né velké skupině studentů, kteří se kvůli svému zaměstnání či povinnostem v rodi-
ně běžné prezenční výuky účastnit nemohli. Dálkové studium Katolické teologie se 
v 90. letech stalo velkým fenoménem. U nejsilnějších ročníků touto formou studo-
valo v jednom akademickém roce přes 100 studentů. 

Po více než deseti letech od přičlenění zpět k univerzitě začala fakulta rozšiřovat 
nabídku studijních oborů. V akademickém roce 2004/2005 se otevřel obor Dějiny 
křesťanského umění, v roce 2010/2011 Dějiny evropské kultury. Od roku 2010/2011 se 
vyučuje obor Aplikovaná etika. Fakulta v současnosti nabízí nejen pregraduální, ale 
taktéž postgraduální studium, a to v oborech Katolická teologie, Dějiny křesťanského 
umění a Církevní a obecné dějiny.

Za třicet let své novodobé historie fakulta vychovala velkou a rozmanitou sku-
pinu absolventů. Šíři jejich uplatnění a  jejich profesní úspěchy ilustrují připojené 
medailonky. 
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25Mgr. Andrea Fišerová,  
Koordinátor mezinárodních přenosů ČT sport
Ráda vzpomínám na velmi přátelské prostředí fakulty a přeji jí, aby si ho udržela 
i nadále!

Mgr. Anna Kopová,  
archivářka periodik v samizdatové knihovně Libri prohibiti
Své Alma Mater bych popřála hlavně hodně nadšených studentů, obětavých peda-
gogů, a aby si udržela stále to báječné přátelské prostředí, které jsem tam mohla 
zažít. Proč studovat na KTF? Protože tady zdaleka nejde jen o zkoušky a výsledný 
papír. Studovat na KTF znamená především hledat a objevovat nové obzory kolem 
sebe i v sobě, potkat lidi s fantastickým rozhledem a vzděláním a poznat přátele na 
celý život.

ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.  
odborný asistent na katedře Systematické teologie a filosofie KTF UK
Velikou výhodu vidím v tom, že obory nabízené na fakultě nejsou komerční. Lidé 
k nám nechodí studovat s vidinou jistého uplatnění na prestižních pracovních 
pozicích, ale z touhy po poznání, které má hodnotu samo o sobě. Vnímám jako 
hlavní cíl fakulty výchovu samostatně myslících jedinců, kteří v různých povoláních 
a životních stavech umí hledat to, co je krásné, pravdivé a dobré, aniž by se nechali 
zmást lacinými ideologiemi a podezřele přímočarými řešeními.

Mgr. Barbora Vlášková,  
kurátorka Umělecké sbírky Památníku národního písemnictví v Praze
Velice ráda vzpomínám na mnohé osobnosti z řad přednášejících, jejichž působení 
na studenty dalece přesahovalo pouhé předávání faktografických informací. Přála 
bych fakultě, aby si i do budoucna zachovala stejně vřelou a příjemnou atmosféru, 
která tam panovala v dobách mého studia.



26 Mgr. Blahoslav Uhrovič,  
odborný asistent, Diecézní konzervátorské centrum, Arcibiskupství pražské
Studium na KTF byla pro mě jasná volba. Vždyť umění a křesťanství jde dodnes 
spolu ruku v ruce! Fakultě bych přál osvícené a trpělivé vyučující, kteří jsou vždy 
inspirací pro studenty.

Mgr. et Mgr. Eduard Fiedler,  
student doktorského studia (estetika/filosofie) – Masarykova Univerzita  
a Universität Regensburg
Katolické teologické fakultě UK bych především přál, aby v obtížných podmínkách 
dnešního světa nerezignovala na svůj hlavní úkol, jímž je tradice teologického 
vzdělání v kontextu universitního soubytí studentů a učitelů. Touto cestou pak: 
mnohost povolání k oné jediné věrohodné a dostatečně radikální alternativě, totiž 
ke svatosti.

Mgr. Eliška Vrbová,  
lektorka programů Pedagogického centra Arcibiskupství pražského
Na studium dějin křesťanského umění vzpomínám ráda a s určitou nostalgií. Měla 
jsem štěstí na pedagogy, uznávané odborníky ve své specializaci, vyzařující nad-
šení a lásku k oboru. Jako velkou přednost i jako osobní obohacení jsem vnímala 
možnost, ba dokonce nutnost absolvovat několik teologických předmětů, protože 
bez základní znalosti teologie lze křesťanské umění těžko pochopit. Fakultě bych 
přála mnoho studentů dychtivých po poznání, aby si zachovala svou „rodinnou“ 
atmosféru a zároveň byla otevřená výzvám současnosti.

Mgr. Jakub Karafiát,  
IT administrátor na střední škole a v menší firmě zabývající se správou sítě, 
instalací serverů a komplexním zajištěním IT služeb firmám a státním institucím
Přeji celé fakultě i všem studentům a zaměstnancům hodně Boží síly a dobro-
srdečnosti reprezentovat a rozvíjet tuto dokonalou instituci, která mi do života 
přinesla jen dobré a nikdy na ní a lidi v ní nezapomenu.



27Mgr. et Mgr. Jan Bouček,  
kurátor
Přeji své alma mater, aby vzkvétala a nadále poskytovala tak kvalitní vzdělání, 
jakého se tu dostalo mně. Jsem upřímně hrdý, ale i vděčný, že jsem mohl studovat 
právě na KTF.

Mgr. Jan Havelka,  
historik na volné noze a pivovarník
Přeji naší fakultě, aby zůstala podobně studijně pestrou a duchovně inspirativní 
jako v době mého studia. Aby na ní dál bujela kreativita a zanícení pedagogů a je-
jich studentů, vznikala přátelství a pevné vazby.

Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL. M.,  
advokát a společník Advokátní kanceláře KF Legal, s.r.o., předseda správní rady 
Nadačního fondu Arnošta z Pardubic
Milá fakulto, upřímně Ti přeji, aby už nikdy nebylo třeba žádné reinkorporace!

Mgr. Luboš Palata,  
EU editor Deník, doktorand historie FF UJEP
Studium aplikované etiky i celé prostředí fakulty pro mě, na počátku studia bez-
věrce, bylo objevem nového, nesmírně zajímavého světa. A jak se ukázalo i cestou 
k Bohu, k víře, ke křtu, k cestě do Říma, setkání s papežem Františkem… Studium 
a víra ale především posílily to dobré ve mně, naučily mě větší toleranci, lásce, po-
mohly mi nahlížet na věci a děje i jinak, než jsem do té doby nahlížel. Děkuji za to.



28 Mgr. Lucie Fexová,  
osobní bankéř
Léta strávena studiem na KTF patří k nejšťastnějším v mém životě. S láskou 
vzpomínám na každou přednášku i seminář, a především na přátelské až rodinné 
prostředí a spoustu báječných lidi, které jsem měla to štěstí díky KTF poznat.

Mgr. Ludmila Petrůj,  
nemocniční kaplanka
Předně děkuji za možnost studia a velký vklad do života. Kéž fakulta dobře plní 
poslání hledat pravdu a učí mnohé v pokoře se před ní sklánět (jako jsem měla 
tu možnost díky inspirativním pedagogům i já), a tak naváže na dědictví předků 
a zachová své dobré jméno.

Mgr. Magdalena Bližňáková,  
muzejní edukátor v oddělení Vzdělávání a kulturních aktivit Národního muzea
Vzpomínám s radostí na celý bakalářský obor, který mi poskytl dostatečný průřez 
všemi třemi spektry mého studijního programu. Do budoucna přeji své Alma mater 
více jazykových a literárních seminářů, které jsem jako student postrádala.

Mgr. Marek Kulhavý, 
ilustrátor
Přeji fakultě do budoucna jen to nejlepší!



29Mgr. PhDr., Marek Pučalík, Ph.D.  
odborný asistent na Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK, duchovní
Fakultě bych rád popřál hojnost dobrých studentů, kteří zde mohou vhodně 
propojit teologii, historii i dějiny umění. Z vlastní zkušenosti se domnívám, že je to 
výborná kombinace.

JUDr. Mgr. Martin Šolc,  
vědecký pracovník a doktorand na Právnické fakultě UK, právník
Jsem velmi rád, že mohu v práci kombinovat oba své obory, právo a aplikovanou 
etiku. Studium na KTF je ale snad ze všeho nejvíce hlubokým osobním obohace-
ním, které spočívá nejen v čerpání podnětů k přemýšlení, ale pochází také ze se-
tkání s mnoha zajímavými a krásnými lidmi, studenty i vyučujícími. Z celého srdce 
fakultě přeji stále nové nadšené studenty – a studentům přeji možnost zažít KTF.

Mgr. Petr Vizina,  
novinář
Rozumná společnost si cení vzdělání. Je pro ni hodnotou samo o sobě. Rozumná 
společnost hájí svůj akademický prostor, jelikož svobodné myšlení a bádání tuto 
společnost kultivuje. S vděčností proto vydávám svědectví o KFT UK jako o prosto-
ru svobodného myšlení a bádání. Nepovažuji jej za samozřejmost.

Mgr. Patrick Diviš,  
kreativní producent, Tvůrčí producentská skupina náboženské tvorby  
v České televizi
Chtěl bych KTF především poděkovat. Nasměrovala mou pracovní kariéru do mé 
současné pozice, kterou považuji s ohledem na své zájmy a zkušenosti za zaměst-
nání snů. Dala mi z hlediska vzdělání velmi pevný základ nejen odborný, ale též 
filozofický a duchovní. A velmi rád vzpomínám na domácí a přátelskou atmosféru. 
Takže přeji budoucím studentům, aby je potkalo to samé.



30 Mgr. Pavel Pola OCD,  
převor kláštera
Přeji fakultě věrnost Pravdě, umění naslouchat současným lidem – věřícím i nevě-
řícím, ekumenickou otevřenost i odvahu k novému.

Mgr. Renata Černá,  
v důchodu, vypomáhá jako zdravotní sestra v ordinaci manžela.
Začala jsem studovat KTF, protože jsem cítila velkou potřebu dovědět se o Bohu 
co nejvíce. Hltala jsem biblistiku, dogmatiku, spirituálku. Opravdu jsem vnímala 
jako Boží dar každý semestr, kterým jsem prošla. Bylo to pro mne krásné a myslím 
i důležité období. Přeji teologické fakultě, aby o ní rozhodovali lidé, kteří žijí v Boží 
blízkosti a touží do ní pozvat i druhé lidi.

Mgr. Rostislav Kadlec,  
místostarosta města Krupka
KTF bych přál mnoho zájemců o studium, kteří budou hájit a šířit křesťanské 
hodnoty a principy sociální nauky církve v naší společnosti. Studium na KTF mi 
otevřelo nové obzory a promýšlení nejen základních kamenů naší křesťanské víry, 
ale také nalézání cest, jak je implementovat v každodenním životě jednotlivce 
i společnosti. Velké díky všem vyučujícím, ale také ostatním pracovníkům fakulty.

Mgr. Štěpán Valecký,  
pracovník v Oddělení památkové vědy v Ústavu teoretické  
a aplikované mechaniky (Akademie věd České republiky)
Rád vzpomínám na některé přednášející, zejména pak na ty, kteří svým tvůrčím 
zápalem dokázali podnítit stejné nadšení pro vědu, a především pro historii u svých 
studentů. Stejně tak rád si připomínám přátelskou atmosféru. Přeji tedy fakultě 
nadále mnoho nadšených aktivních přednášejících a dalších zaměstnanců, protože 
ti jsou spolu se studenty to hlavní, co tvoří život fakulty.



31Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.,  
biskup plzeňský
Přejme Alma mater, aby to vždy v rámci přednášek a seminářů jiskřilo při střetu 
vášnivé víry a kritického rozumu, a to jak u studentů, tak i pedagogů.

Vědu a umění  
jsem chápal jako  
jeden z možných  
přístupů k lidem,  
tedy prostředek  
apoštolátu.

Josef Zvěřina (1913–1990),  
katolický kněz a pedagog KTF UK
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