
Zápis ze zasedání předsednictva ČSKT v Praze dne 12. 3. 2012 

Přítomni (bez titulů): Kaplánek, Ryšková, Krumpolc, Štěch 
Omluveni (bez titulů): Machula 

1) Tajemník společnosti informoval o aktuálním stavu členské základny, která k březnu čítá 
34 řádných členů. Tajemník zároveň požádal místopředsedy o dodání kontaktů na pražské 
a olomoucké doktorandy, aby je mohl v blízké budoucnosti oslovit s nabídkou mimořádného 
členství v ČSKT. Doktorandi, kteří jsou v současné době čekateli na členství podle dosavadních 
stanov, budou osloveni, zda chtějí ve svém členství v ČSKT pokračovat jako mimořádní 
členové. 

Tajemník navrhl založení centrální emailové adresy, která by sloužila pro komunikaci se členy 
ČSKT. Předsednictvo pověřilo tajemníka, aby zjistil, zda správce webových stránek ČSKT 
poskytuje v rámci stávajícího kontraktu službu emailového klienta. V případě, že ano, bylo 
navrženo zřízení emailu tajemnik@cskt.cz. 

Tajemník připomněl, že se předsednictvo ČSKT zavázalo formulovat vyjádření k současné 
situaci hodnocení vědy a výzkumu v ČR. Předseda vyjádřil nutnost pečlivě prostudovat 
současná kritéria formulovaná Radou vlády pro vědu, výzkum a inovace a stanovisko 
formulovat až poté. Předseda spolu s tajemníkem se tohoto úkolu ujali a o svých zjištěních 
budou předsednictvo informovat. 

2) Hlavním bodem jednání předsednictva byla organizace podzimní konference ČSKT. Zde došlo 
k úpravě termínu, neboť se předsednictvo v diskusi rozhodlo, že vhodnější bude uspořádat 
konferenci ve čtvrtek a pátek, namísto původně navrhovaného pátku a soboty. Nový termín 
konference byl stanoven na 20.-21. 9. 2012. Dále se diskutovalo nad formátem konference 
a jejím programem. Ten je přílohou tohoto zápisu. Předseda informoval o navázání kontaktu 
s prof. Marií Widl z Erfurtu, která přijala pozvání na plánovanou konferenci. Další referující 
jsou uvedeni v přiloženém návrhu programu. Další diskutovaná témata v následujících 
bodech: 

• Konference se bude konat na KTF UK v Praze, která nabídla zdarma prostory pro její 
konání 

• Téma konference: Současné otázky misie a evangelizace. 

• Předseda v součinnosti s tajemníkem zajistí distribuci informací a pozvánek k účasti 
na konferenci. První oznámení a předběžné pozvání proběhne do konce března. Do 
poloviny dubna (15.4.) musí být rozeslány hotové programy spolu s registračními 
formuláři. Tajemník zjistí, zda je možné vytvořit online registrační formulář, který by 
byl umístěn na www.cskt.cz. Do 10.6. se pak budou moci registrovat účastníci. 

• Pro konferenci se počítá s kapacitou cca 60 účastníků. 

• Primární cílovou skupinou konference budou členové ČSKT, studenti teologie 
a příbuzných oborů, kněží, pastorační pracovníci, vyučující náboženství a katecheté. 

• Místopředsedkyně ČSKT M. Ryšková se ujala úkolu zjistit možnosti stravování 
účastníků konference. 

• Účastnické poplatky byly stanoveny takto: Studenti a doktorandi 50,- KČ, členové 
ČSKT 150,- KČ, nečlenové 200,- KČ. Poplatek zahrnuje registraci, čtvrteční oběd 



a občerstvení během konference. Poplatek se bude platit v hotovosti na místě konání 
konference před jejím začátkem. 

3 Termín konání dalšího předsednictva ČSKT byl stanoven na 17. 5. 2012 od 16:00, opět na KTF 
UK. 

Zapsal: František Štěch 

Příloha: 

Česká společnost pro katolickou teologii ve spolupráci s KTF UK v Praze Vás srdečně zve na konferenci 

Současné otázky misie a evangelizace 

Místo konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 

PROGRAM 

Čtvrtek 20. 9. 2012 

08:30 – 09:30 Příjezd účastníků a registrace 
09:30 – 10:00 Úvodní slovo (Předseda ČSKT, děkan KTF UK, kardinál Duka) 
10:00 – 10:30 1. referát (prof. Tichý – pohled biblistiky) 
10:30 – 10:35 prostor pro otázky 
10:35 – 11:05 2. referát (prof. Pospíšil – pohled systematické teologie) 
11:05 – 11:10 prostor pro otázky 
11:10 – 11:40 přestávka 
11:40 – 12:10 3. referát (prof. Widl – pohled současné pastorální teologie) 
12:10 – 12:15 prostor pro otázky 
12:15 – 12:45 4. referát (prof. Filipi – pohled z evangelické strany) 
12:45 – 12:55 prostor pro otázky 
12:55 – 14:30 oběd 
14:30 – 16:30 3 moderované diskusní skupiny 
  moderátoři: 

a) Biblická skupina (doc. Mareček) 
b) Systematicko teologická skupina (Dr. Štěch) 
c) Pastorálně teologická skupina (Dr. Křišťan) 

16:30 – 17:00 přestávka 
17:00 – 17:30 zprávy z diskusních skupin (3x po 10 min.) 
17:30 – 19:00 závěrečná panelová diskuse (Tichý, Pospíšil, Widl, Filipi, Kaplánek, Ambros) 

Pátek 21. 9. 2012 

08:30 – 09:30 mše svatá 
09:30 – 10:00 5. referát (doc. Kaplánek) 
10:00 – 10:05 prostor pro otázky 
10:05 – 10:15 přestávka 
10:15 – 10:45 6. referát (prof. Ambros) 
10:45 – 10:50 prostor pro otázky 
10:50 – 11:15 závěr konference doc. Kaplánek) 


