
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO 

KATOLICKOU TEOLOGII, dne 9. 2. 2023 

Termín a místo konání: 9. 2. 2023; 10:00 – 15:00 hod. na KTF UK v Praze 

Přítomni (bez titulů): Veronika Blažek Iňová, Anna Dudová, Petr Jandejsek, Michal 

Kaplánek, Denisa Klemscheová, Mariusz Kuźniar, Dominik Opatrný, Libor Ovečka, Jan 

Polák, Mireia Ryšková, Zuzana Svobodová, František Štěch, Petr Jan Vinš. 

Hlavní téma: "Evropa: Duchovní zdroje pro budoucnost" (stejné téma bylo stanoveno i 

pro příští kongres Evropské společnosti pro katolickou teologii (pphf.hu/esct2023/; 30. 8. – 2. 

9. 2023 Maďarsko, Pécz). 

Předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii, Zuzana Svobodová, v úvodu setkání 

přivítala všechny přítomné členy a zahájila zasedání. Seznámení členů s programem valného 

shromáždění1 a výzva ke schválení programu a uvedení podnětů do bodu „Různé“. Všichni 

přítomní s programem schůze souhlasili. Seznámení s Výroční zprávou o činnosti2 za rok 2022. 

Předsedkyně zopakovala výzvy k činnosti z diskuze o synodalitě, která proběhla na podzimním 

zasedání ČSKT, které se uskutečnilo on-line dne 22. 9. 2022, kde přednesl příspěvek prof. 

Mons. Tomáš Halík. Dále přednesla otázku, jakým způsobem chce společnost dále působit a 

jak by měla být změněna přihláška do ČSKT v souladu s námitkami k přihlášce do Rady 

vědeckých společností ČR, které ČSKT obdržela; položena otázka, zda o členství v Radě nadále 

usilovat a zda ochota změnit formulář přihlášky v reakci na námitky Rady a také ve snaze 

přiblížit se formuláři přihlášky do ESCT. Rozvinula se diskuze k tématu. Zásadní podnět 

z diskuze: Pokud má mít ČSKT budoucnost, musí se více otevřít i těm, kteří pěstují teologii ve 

veřejném prostoru, nejen na akademické půdě, přihláška musí být v souladu s právními 

úpravami a kompatibilní s ESCT. 

Předsedkyně ČSKT uzavřela diskuzi a přislíbila zveřejnění nového formuláře přihlášky na 

základě podnětů z proběhlé diskuze a srovnání s formulářem ESCT. Radě vědeckých 

společností ČR bude oznámena tato změna. Členům nabídnuta možnost připojit se do pracovní 

skupiny pro náboženskou a etickou výchovu a katechezi, případně založení dalších pracovních 

skupin dle oborů, zájmů o teologické oblasti. Byl představen dosavadní plán činností ČSKT na 

rok 2023 a proběhla diskuze k činnosti v roce 2023. Informace členů o vědecké a publikační 

činnosti – lze k tomu využít i profily na webu cskt.cz. 

Navržena kniha na ocenění za publikační počin v oblasti teologie za rok 2022 (RYŠKOVÁ, M., 

ŠMÍDOVÁ, L. Ke kněžství ženy. Korespondence Josefa Zvěřiny a Mireii Ryškové (1980 – 

1986). Praha: Karolinum 2022). 

Rozvinula se diskuze o díle a odkazu Josefa Zvěřiny. Jako téma podzimního setkání ČSKT 

určeno „Teologie Josefa Zvěřiny“. 

Tajemník ČSKT, Dominik Opatrný, představil zprávu o hospodaření společnosti za rok 2022 

schválenou revizorem společnosti, Petrem Jandejskem. Valné shromáždění jednohlasně 

schválilo a odhlasovalo Zprávu o hospodaření ČSKT za rok 2022. 

 
1 Program Valného shromáždění ČSKT ze dne 9. 2. 2023 je uveden v příloze tohoto zápisu. 
2 Výroční zpráva o činnosti za období únor 2022 – únor 2023 je uvedena v příloze tohoto zápisu. 



Následující program zasedání byl věnován bezprostřední přípravě na nadcházející kongres 

Evropské společnosti pro katolickou teologii, který se má uskutečnit ve dnech 30. 8. až 2. 9. 

2023 v maďarském městě Pécs. Jako hlavní téma tohoto mezinárodního setkání bylo 

formulováno nalézání duchovních pramenů vycházejících z židovsko-křesťanské tradice jako 

zásadních momentů pro budoucnost evropského kontinentu. Tohoto kongresu se plánují 

zúčastnit někteří členové ČSKT. Ti také na valném shromáždění představili své chystané 

příspěvky. 

Místopředseda doc. Michal Kaplánek zahájil část s prezentací příspěvků k tématu svým 

referátem „Inkulturace jako východisko dialogu církve a kultury v Evropě“. Bezprostředně 

proběhla diskuze (inkulturace, enkulturace, péče o duši, dialog, generační vztahy, …). 

Účastníkům rozdán vytištěný příspěvek Zdeňka Emingera Budoucnost jazyka je budoucností 

křesťanského člověka, zdůrazněna potřeba kultivace řeči víry, rozvoj dialogu. 

Po společném obědě pokračovaly prezentace příspěvků k tématu: 

Dominik Opatrný přednesl příspěvek Porciunkulový zázrak – teologie, umění a zbožnost, Jan 

Polák představil svůj chystaný příspěvek Modlitba lékaře v židovské tradici, Petr Jandejsek 

hovořil o antropologických důrazech papeže Františka. Po každém příspěvku následovala 

krátká diskuze. Podněty a připomínky zaznívaly nejen k obsahu jednotlivých příspěvků, ale 

také k tomu, jak tyto příspěvky více provázat s tématem kongresu. 

Dále vystoupil se svým referátem František Štěch. Na příkladu konkrétního projektu (ETF UK 

a ČVUT) představil téma propojování teologie a oblasti umělé inteligence. Následovala krátká 

diskuze. 

Poslední referát přednesla Zuzana Svobodová. Ve své prezentaci s názvem Vůle: výchova a 

proměna. Příspěvek ke společné cestě se věnovala Augustinovu pojetí teologie výchovy a 

filozofie výchovy. Rovněž i po tomto referátu proběhla podnětná diskuze. 

Zápis připravily: Veronika Blažek Iňová, Anna Dudová 

Zkrácení, doplnění a kontrola: Zuzana Svobodová (stenografická forma zápisu na vyžádání 

k dispozici) 

 

Následuje: Příloha:  

Program valného shromážďění ČSKT, 9/2/2023, KTF UK 

Výroční zpráva za období únor 2022–únor 2023 

  



Program valného shromážďění ČSKT, 9/2/2023, KTF UK: 
1) Zpráva o činnosti za rok 2022. Diskuze k činnosti ČSKT v roce 2022, 
schválení zprávy za rok 2022. 
2) Plán činnosti na rok 2023. Diskuze k činnosti ČSKT v roce 2023.  
3) Příspěvky k tématu "Evropa: Duchovní zdroje pro budoucnost" 
4) Diskuze k příspěvkům 
5) Různé 
  



Česká společnost pro katolickou teologii („ČSKT“, cskt.cz) 

Výroční zpráva za období únor 2022–únor 2023 

Celkem členů ČSKT ke dni 9.2.2023: 40 (seznam členů přiložen, je aktualizován na: 

https://www.cskt.cz/o-nas/Clenove) 

Proběhlé akce: 

10/2/2022 Valné shromáždění (on-line) 

11/2 Webinář Vývoj a stav náboženské výchovy, vzdělávání budoucích učitelů náboženské výchovy v 

ČR a na Slovensku (z členů ČSKT přítomní: Veronika Blažek Iňová, René Milfait, Zuzana Svobodová 

16/2 Debata o synodalitě na půdě ČKA v rámci kolokvia Kdo je člověk? (představení knihy) (za ČSKT 

přítomni: Petr Jandejsek, František Štěch, Alois Křišťan, Mirei Ryšková, Libor Ovečka, Tomáš Halík – 

hostitel, proběhla v pražských Emauzích)  

19/2 Setkání kuratoria Evropské společnosti pro katolickou teologii v Lucemburku (účast za ČSKT: 

Dominik Opatrný) 

10/3 Kuratorium společně se sekcí pro mladé (problematika typů členství, nové webové stránky) – on-

line setkání, za ČSKT: Zuzana Svobodová 

25/3 Jednání předsednictva ČSKT (on-line) – přítomni všichni členové předsednictva (Michal 

Kaplánek, Petr Mareček, Petr Nohel, Dominik Opatrný, Zuzana Svobodová); plánování podzimního 

setkání ČSKT, čestné členství (Karel Skalický, Tomáš Halík). 

30/3 Předáno čestné členství prof. Karlu Skalickému (na Teologické fakultě v Č. Budějovicích) – 

přítomní: Michal Kaplánek, František Štěch, Zuzana Svobodová. 

20/6 Jednání pracovní skupiny pro Náboženskou a etickou výchovu a katechezi (on-line) – Veronika 

Blažek Iňová, Jan Polák, Zuzana Svobodová; 

5/9 Podána přihláška ČSKT do Rady vědeckých společností. Oznámení o evidenci, k projednání duben 

2023. 

8/9 Jednání pracovní skupiny pro Náboženskou a etickou výchovu a katechezi (on-line) – Veronika 

Blažek Iňová, Jan Polák, Zuzana Svobodová; 

22/9 Podzimní setkání ČSKT k tématu synodality (on-line) – přítomní: Tomáš Halík, Veronika Blažek 

Iňová, Tomáš Halík, Petr Jandejsek, Josef Mikulášek, Libor Ovečka, Jan Polák, Mireia Ryšková, Zuzana 

Svobodová, František Štěch, Petr Jan Vinš. 

17/10 Jednání předsednictva ČSKT (on-line) – přítomni všichni členové předsednictva (Michal 

Kaplánek, Petr Mareček, Petr Nohel, Dominik Opatrný, Zuzana Svobodová); shrnutí hlavních impulzů 

vzešlých z podzimního setkání k tématu synodality (22. 9. 2022): zhodnotit zkušenosti kněží-dělníků 

(příklady: vypsání témat bakalářských a magisterských prací, oslovit historiky). Medializace tématu 

synodality (příklady možností: TV Noe, Proglas, KT, přednášky pro ČKA, panelová diskuze, čas. 

Universum, Christnet, Český rozhlas). 

31. 10. 2022 od 16 hod. Rozvoj náboženského vzdělávání (organizovala Veronika Blažek Iňová), on-line 

4.–5. 11. 2022 Seminář o přivádění dětí k víře „Nebraňte jim jít ke mně“: uvádění dětí do křesťanství 

(pořadatel: Institut ekumenických studií v Praze, Vyšší odborná škola Jabok a Ekumenický institut 

Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy – 54. víkendový seminář pro zájemce o teologii; 



prezenčně na VOŠ Jabok, organizoval Petr Jandejsek), z členů ČSKT se účastnili Mariusz Kuzniar: 

Katecheze dětí ve světle posledních církevních dokumentů, Zuzana Svobodová: Výzvy v náboženské 

výchově. O přínosech akce informoval prostřednictvím časopisu Universum Petr Jandejsek. 

30/11 Kolokvium Školní vyučování náboženství a katecheze. Rozlišování a vzájemné vztahy – Nitra, 

Pastorační centrum; 

19/1/2023 Jednání pracovní skupiny pro Náboženskou a etickou výchovu a katechezi (on-line) – 

Veronika Blažek Iňová, Jan Polák, Zuzana Svobodová; organizační detaily plánované konference. 

27/1/ 2023 Konference Náboženská a etická výchova a katecheze (on-line) – přednášející členové 

ČSKT: Anna Dudová, Tomáš Halík, Veronika Blažek Iňová, Mariusz Kuzniar, Jan Polák, René Milfait, 

Barbora Šmejdová, Zuzana Svobodová; býv. členka: Ludmila Muchová , dále Michal Kaplánek jako 

účastník. Celkem se konference zúčastnilo 35 osob. K 8/2/23 shlédlo nahrávky z konference na 

internetu 735 diváků – dostupné na: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMnRq4jk4CrFYeHaY8CZW2LOL2gCokM8d  

Ostatní: 

23/9/2022 Webové stránky ČSKT – zajištěno vyskakovací okno na webu k souborům cookies (provedl 

webmaster, zaplaceno) – ze zákona vyplývající povinnost upozornit návštěvníky webu na sběr dat 

(soubory cookie). 

26/10/2022 Dopis předsedy Rady vědeckých společností 

 

Plán na rok 2023:  

Změna textu přihlášky (na základě jednání na valném shromáždění 9/2 a na základě přihlášky na 

webu ESCT (kompatibilita) - na webu cskt.cz změněno 11/2/2023. 

11/2/2023 Odeslán dopis o změně přihlášky do Rady vědeckých společností 

12/2/2023 Zřízena a nastavena datová schránka "Česká společnost pro katolickou teologii, z. s." 

(htwwjcn) 

13/2/2023 On-line setkání skupiny pro náboženskou a etickou výchovu a katechezi 

16.–18. 2. 2023 setkání kuratoria ESCT v Maďarsku (Veszprém): Visions of Europe (za ČSKT pojede Z. 

Svobodová) 

23.–26. 4. 2023 setkání členů ESCT s římskou kurií (Vatikán, za ČSKT pojede Michal Kaplánek) 

30. 8. – 2. 9. 2023 Maďarsko, Pécz kongresu ESCT – Evropa: Duchovní prameny pro budoucnost 

pphf.hu/esct2023/ (účast zvažují: Zuzana Svobodová, František Štěch, Michal Kaplánek, Petr 

Jandejsek, Dominik Opatrný, Jan Polák 

Jednání předsednictva: jarní, podzimní (přítomní: Michal Kaplánek, Petr Mareček, Petr Nohel, 

Dominik Opatrný, Zuzana Svobodová) 

Podzimní setkání ČSKT: září 2023, téma: Teologie Josefa Zvěřiny 

 

 


