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Vážení kolegové!
Zdravíme vás v posledním „zkouškovém“ týdnu. Pár dní nás dělí nejen od
letního semestru, ale také od konce období evaluace. Takže pokud jste ještě
nehodnotili, neváhejte a v SISu si otevřete menu „Anketa“.
O něco více dní zbývá do našeho 8. reprezentačního plesu na téma „Twisting
Sixties“, nezdráhejte si tedy zapsat do kalendářů pátek 28. února a zakoupit
si lístek ve fakultní knihovně.
za SK AS KTF UK
Marie Benáková a Klára Nechvílová

Co se děje na fakultě
Evaluace
Zbývá už jen posledních pár dní k vyjádření Vašich postojů k výuce v ZS 2013!
Evaluace předmětů se uzavřou v sobotu 16. února – nepropásněte možnost vyjádřit se.
Hodnocení naleznete v SISu v kolonce Anketa.
Fakultní PLES – Alea iacta est!
Přijďte se společensky vyžít (na téma Twisting Sixties) 28.února do Arcibiskupského paláce.
Plakát ZDE. Program ZDE. Deatily týkající se vstupného ZDE.
Organizační tým stále hledá pomoc! Prosím tedy, pokud máte chuť přispět k tomu, aby se dobrá věc podařila, kontaktujte kol. Markétu Žákovou na mailu: zakovam@centrum.cz.
Změny v zápisu pro LS 2013/14
Znovu si dovolujeme připomenout nové podmínky zápisu. Pro LS bude SIS otevřen pro dodatečné změny po začátku semestru. Podrobnosti ZDE.
Prof. Royt
Pozor, v LS 2013/14 pan prof. Royt nebude z důvodu svých nových prorektorských povinností
vyučovat předmět Česká desková malba 14.–15. století. Počítejte s tím při plánování rozložení
kreditů.
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Co se děje na fakultě
Fakultní mše svatá
Po zahájení letního semetru vás srdečně zveme na studentskou fakultní mši svatou ve středu
19. února ve 12.00 do boční kaple sv. Vojtěcha. (Vchod ze zadní strany budovy.) celebrovat
bude fakultní kaplan David Vopřada. Pokud chcete pomoci s přípravami, ozvěte se na mail
mia.benakova@seznam.cz.
Těm, kterým nevyhovuje čas se omlouváme, je obtížné stanovit vyhovující termín.

Z Karolinky
V období zápisů si vám dovolujeme představit některé* povinně-volitelné nebo volitelné předměty.
Nejen pro katolickou teologii (Mgr.)
1. V druhém čísle bulletinu jsme vás upozorňovali na předmět Kontexty teologie, který spočívá
v návštěvě minimálně osmi vybraných přednášek. I když jste ho začali plnit v ZS, je třeba si
ho do SISu zapsat právě nyní! Podrobnosti ZDE.
2. Mezi volitelné předměty je zařazen i sborový zpěv v rámci fakultního sboru ACANT
Podrobnosti k předmětu naleznete ZDE, informace o činnosti sboru ZDE.
3. „Milovníkům“ latiny a všem, kteří si chtějí procvičit latinu a ocenit její krásu doporučujeme
seminář Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonoční pod vedením doktorky
Koronthályové. Podrobnosti ZDE.
4. Aktuálních témat se týká seminář Etika válečného konfliktu pod vedením Mons. ThLic.
Tomáše Holuba, Th.D. Podrobnosti ZDE.
5. Etickými otázkami se zabývá také seminář docenta Libora Ovečky Etika a film. V letošním
roce budou sledovány a následně diskutovány filmy s náboženskou tématikou, např. Muž
zázraků, Vražda v Orient expresu, Hříšnice, Sansára. Podrobnosti ZDE.
6. Nejen pro ty, kdo žijí v manželství, je zde zajímavý seminář Manželské problémy z pohledu
morální teologie a psychologie, který společně povedou ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
a MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková. Seminář bude probíhat blokově, a to ve dvou termínech:
8. 3. a 5. 4. od 9 do 17 hodin. Podrobnosti ZDE.
7. Kněžství v patristických textech bude věnován seminář doktora Davida Vopřady Kněžství
v patristice. Určeno nejen seminaristům! Podrobnosti ZDE.
8. Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše Špidlíka, seminář pod vedením doc. Sládka bude
věnován tomuto nedávno zesnulému českému kardinálovi, teologovi, který se věnoval také
východní spiritualitě a jejímu bohatství. Podrobnosti ZDE.
Seminářů je samozřejmě mnohem více,
pro Katolickou teologii (Mgr.) je najdete ZDE od strany 44.
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Z Karolinky
Nejen pro obory ÚDKU
1. Doktor Buben nabízí mimo jiné seminář Základy heraldiky (KDKU058). Přednášky budou
zaměřeny obecně, tj. nikoliv na rozpoznávání konkrétních znaků, pečetí či řádů, ale na smysl
symbolů, jejich vývoj a obsah. Další podrobnosti ZDE.
2. Dovolujeme si upozornit také na seminář doktora Záruby Středověké hrady v Čechách
(KDKU261). Do SISu ještě nedorazila anotace, dovolujeme si tedy malou ochutnávku
obrazového materiálu nalezenou ve facebookové diskuzní skupině Ústavu dějin křesťanského
umění. Fotogalerie ZDE.
3. Doktorka Sylva Ondrejíčková otvírá v tomto semestru kurz Dějiny židovské kultury
(KVAR203). Kurz poskytne základní orientaci ve zdrojích evropské kultury se zaměřením
na vliv hebrejského písemnictví, synagogálního ritu, interpretaci výtvarného vyjádření
v hmotné hebrejské kultuře se zaměřením na specifika aškenázských obcí. Více informací
ZDE.
4. V kurzu docenta Zlatohlávka Renesanční a barokní Itálie (KDKU267) budou probrána
některá dílčí témata zahrnující průnik výtvarného umění a literatury jak se projevovala od
konce 15. století a prorůstala ve svých obměnách až do století osmnáctého. Takovým je např.
otázka portrétu, zátiší nebo krajiny. Podrobnosti ZDE.
Seznam dalších předmětů naleznete roztroušený v Karolince: ZDE.
* Vyučujícím, jejichž semináře jsme neuvedli, se omlouváme, šlo o víceméně náhodný výběr ve
snaze poukázat na pestrou nabídku seminářů.

Univerzita
Nový rektor UK, profesor Tomáš Zima, jmenoval nové prorektory a rozšířil jejich řady. Přehled
o nových jménech a kompetencích naleznete ZDE. V minulém bulletinu jsme chybně uvedli
oblast činnosti našeho profesora Jana Royta ještě na základě předešlého dělení, omlouváme se.
Profesor Royt je prorektorem pro tvůrčí a ediční činnost.

Zaujalo nás
Rektor UK znovu jmenoval Prokopa Brože děkanem Katolické teologické fakulty
Celý článek ZDE.
Na Lounsku vládl v 19. století čilý společenský život, zjistil Martin Vostřel
Celý článek ZDE.
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Pozvánky
* Křest nových knih v Ústavu dějin umění AV ČR
pondělí 10. 2 .2014, od 16.00
v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, 110 00 Praha 1; FB událost ZDE.
* Anglosaské pojetí První knihy Mojžíšovy (přednáška z cyklu Collegium historiae artium)
středa 12. února 2014 v 15.30, ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, sál 117
Pronesou: PhDr. Lenka Panušková, PhD. z Ústavu dějin umění AV ČR a doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. z Ústavu anglického jazyka a didaktiky, FF UK.
Podrobnosti ZDE.
* Tomáš Akvinský: Výklad vyznání víry a desatera (Debatní večer z cyklu Dominikánský literární salón)
středa 12. února 2014 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
Detaily ZDE.
* Příprava na přijímací pohovor
čtvrtek 13. 2. 2014 od 14.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Detaily a registrace ZDE.
* O školství (Školství je veřejný statek) (diskusní večer)
čtvrtek 13. 2. 2014 od 19:30 ve farním sále u kostela sv. Václava na Smíchově
k debatě přijal pozvání emeritní rektor Karlovy univerzity Prof. RNDr. Václav Hampl, Dr.Sc.
pořádá Česká křesťanská akademie v Praze 5 spolu s farností sv. Václava na Smíchově
a farností sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově, a s komunálními politiky v Praze 5
Více ZDE.
* Christopher Boyd Brown: Zpívání evangelia – Reformace v Jáchymově
čtvrtek 13. února od 18:00
v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1 - Staré Město
Přednese profesor církevních dějin z Boston University (USA) Christopher Boyd Brown
(v angličtině, přednáška bude tlumočena). Informace ZDE a ZDE.
výstavy
* Josef Lada: Co přináší zima
pouze do 16.2. 2014 v Museu Kampa; Web ZDE.
* Jiří John: za obzor
do 23. února 2014 v Museu Kampa; Web ZDE.
* Jan Kotík (1916 - 2002)
do 23.03.2014 ve Veletržním paláci; Web ZDE.
* Salon 2014
Magdalena Bartáková / Peter Buš / Daniel Dlouhý / Dominika Dworoková / Iva Folajtárová
/ Patrik Hábl / Pavel Holeka / Marta Janoušková / Jana Krákorová / Františka Lachmanová /
Peter Reichel / Hana Rysová / Martina Staňková
26. ledna – 4. března 2014
Akademická farnost Praha, kostel Nejsvětějšího Salvátora; Podrobnosti ZDE.
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Pozvánky
Udělejte si výlet do Olomouce!
* Hommage ā Kája Saudek | Retrospektiva krále českého komiksu
6. 2. – 18. 5. 2014
Muzeum moderního umění Olomouc; Detaily ZDE.
* Ludmila Padrtová | První dáma české abstrakce | Dílo 1951–2013
23. 1. — 20. 4. 2014
Muzeum moderního umění Olomouc; Podrobnosti ZDE.
* Muzeum umění Olomouc
Web ZDE.

Odměna pro vytrvalé :-)
Máte rádi antické památky? Prohlédněte si ve virtuální prohlídce slavný římský Oltář míru
(Ara Pacis Augustae)
Odkaz ZDE.
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