
 

CHARAKTERISTIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍCH 
 

 

Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. (*1974)  

Studoval klasickou filologii na FF MU, KU Eichstätt a LMU München, teologicky zaměřené studium pak na CMTF 
UP, kde od r. 1998 vyučuje latinu a řečtinu. Zaměřuje se na latinskou medievistiku, častěji spolupracuje např. na 
překladech církevních dokumentů. V r. 2016 přijal jáhenské svěcení pro službu v olomoucké arcidiecézi. 

Výběrová bibliografie: 

PIUS, POSPÍŠIL, Ctirad Václav, Eduard KRUMPOLC a Pavel ČERNUŠKA, eds. Antitotalitní encykliky. Praha: Krystal 
OP, 2015. ISBN 978-80-87183-74-8. 

OTTO. Historie, aneb, O dvou obcích. Praha: Argo, 2017. Memoria medii aevi. ISBN 978-80-257-2291-6. 

PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka (*1958)  

V letech 1993–1999 studoval teologii v Namuru (Belgie) a na CMTF v Olomouci. Od roku 2000 působil jako kaplan 
a farář v duchovní správě ve farnostech brněnské diecéze (Tišnov, Šlapanice, Bílovice nad Svitavou, Kuřim). 
Doktorát filozofie získal v roce 2001 a licenciát teologie v roce 2002. Od roku 1999 vyučuje na CMTF UP vybraná 
témata z pastorální teologie a spirituality (dary Ducha svatého, charismata, charismatická obnova církve, 
evangelizace, nové komunity a hnutí v církvi, modlitba růžence, pobožnost křížové cesty, pastorační práce laiků). 

Výběrová bibliografie: 

Oltářní obraz svatého Václava. In: Cesta. Tišnov: Římskokatolická farnost Tišnov, září 2001, č. 4, s. 3–4. 

Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. 224 s. ISBN 80-86292-05-3. 

Vznik katolické charismatické obnovy v Brně a cesta některých jejích společenství k založení provincie komunity 
Emmanuel na Moravě. Brno: Knihař, 2003. 112 s. ISBN 978-80-86292-10-X. 

Předmluva. In MENŠÍKOVÁ, Dana, aj. Riczmanici na poutní cestě ležící. Řícmanice: Ora et labora, 2010. 92 s. 

Pozvedají člověka k Bohu a propojují nebe se zemí: lidová zbožnost očima pastorálního teologa. In: Katolický 
týdeník, roč. 21 (2010), č. 8, s. 4. 

Zázraky v kontextu mariánské úcty. In: SPERÁT, Ivo (ed.). Thaumaturga Brunensis – Divotvůrkyně brněnská. Brno: 
Ivo Sperát, 2011. 102 s. ISBN 978-80-904312-4-9. 

Obřanská farní kronika [ed.]. Brno: Ivo Sperát, 2013. 142 s. ISBN 978-80-87542-11-8. 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou: kapitoly ze stoleté historie kostela a farnosti [kap. 4, 7, 8, 9 
a ed.]. Brno: Ivo Sperát, 2014. 134 s. ISBN 978-80-87542-15-6. 

Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou [ed.]. Brno: Ivo Sperát, 2019. 232 s. ISBN 978-80-87542-24-8. 



doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Franc, Th.D. (*1976) 

Dlouhodobě se zabývá studiem spirituality křesťanského Východu a světových náboženství v religionistice. Je 
členem IIMEVD a pracovníkem KSV a také KST CMTF. Absolvoval CMTF v oboru teologie, kde také obhájil 
disertační práci na téma života a díla Aloise Musila. Mimo jiné v letech 2006–2007 studoval na Káhirské univerzitě 
v Káhiře. Absolvoval také obor religionistiky na Karlově Univerzitě v Praze. Přednášel mimo jiné na Evropských 
univerzitách v Opolí nebo v zahraničí na Firdúsího univerzitě v Mašhadu. Aktuálně se věnuje arabsky psané 
teologii koptských autorů Matouš Chudý (1919–2006) a Šenut III. (1923–2012). 

Účast v grantových projektech: 

2016 – 2018, Recepce teologických tradicí křesťanského Východu (GAČR, 16-26213S), spoluřešitel; 

2012 – 2015, Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu 
(CZ.1.07/2.3.00/20.0154); spoluřešitel. 

Výběrová bibliografie: 

Nemohu říct, že jsem šťastný, ale nyní cítím pokoj: Matouš Chudý – kapitola z arabské křesťanské teologie. 
Olomouc: Univerzita Palackého 2018. 

Qui unum Deum, licet diverso modo, credimus et confitemur papeže Řehoře VII. v kontextu současných vztahů 
křesťanství a islámu. Studia Theologica. 2018. 

Transgender issue in contemporary Iran: A theological reflection. Family Forum. 2017.  

Kněz a teolog Alois Musil, Refugium, Olomouc, 2015, 215 s. 

Anthropological paradigm of the Koran as a theme for European academic sphere, in Religion and Common Good, 
Refugium, Olomouc, 2015, s. 87–101. 

ThLic. Lukáš Jambor (*1984) 

V letech 1998–2004 studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. V letech 2004–2010 studoval magisterský 
obor Katolická teologie v prezenčním studiu na CMTF UP v Olomouci s ročním studijním pobytem na St. Patrick’s 
College v Maynoothu v Irsku. V akademickém roce 2015–2016 prošel jednoletým kurzem v Teologickém ateliéru 
kardinála Špidlíka v Římě, na který následně navázal studiem Nové evangelizace na katedře misiologie na 
Gregoriánské univerzitě. Zde v roce 2017 obhájil licenciátní práci s názvem Spezzato ma non diviso: Riflessione 
sulla visione di Ioannis Zizioulas dell’unità e della missione ecclesiale nel mondo frantumato. Téhož roku nastoupil 
na téže univerzitě do doktorského studia. V připravované disertaci se specializuje se na liturgickou vizi Alexandra 
Schmemanna a význam liturgie pro rozvoj křesťanského rozlišování. Od roku 2019 také vyučuje předmět 
pastorální teologie na CMTF UP v Olomouci. 

Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh (*1963) 

Studoval v letech 1981–83 a 1985–1988 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, kde získal titul 
Mgr., v roce 1991–1992 absolvoval postgraduální specializační studium Psychologie na Filozofické fakultě MU 
v Brně, dále studoval v letech 1994–1996 na Catholic Institute of Sydney pastorální teologii, v roce 1997–1999 
na Fordham University v New Yorku duchovní doprovázení a v roce 2002 – 2007 v Římě na Gregoriánské 
univerzitě psychologii s psychoterapeutickým výcvikem. Věnuje se pastorační službě, psychologickému a 
duchovnímu doprovázení. 



Publikační činnost: 

ZEMAN, Josef, Jindřich ŠRAJER a Jindřich KOTVRDA. Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu: úvod do 
metodiky : teologicko-spirituální a psychologicko-pastorální studie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2015. ISBN 978-80-7195-578-8. 

ThLic. Vojtěch Karel Koukal (*1968)  

Vyučen na Střední škole nábytkářské v Rousínově u Brna s maturitou, začal studovat na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, studium přerušil a vykonal si dvouletou základní vojenskou službu, vstup do 
Komunity Blahoslavenství, pokračoval ve studiu teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci, studium dokončil v roce 1995, následoval rok studia ve Francii v Lisieux, na kněze vysvěcen 
v roce 1997, dále 2007–2009 studium spirituální teologie na Teresianu v Říme. V tento čas je představeným 
Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce a v Arcidiecézi olomoucké zodpovědný za evangelizaci a 
evangelizační buňky. 

Mgr. ThLic. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D. (*1971) 

Narozen v roce 1971 v Brně. Po studiích historie – archivnictví na FF MU v Brně (Mgr., 1994) a katolické teologie 
na Papežské lateránské univerzitě ve Vatikánu (kanonický bakalaureát, 2003) a Cyrilometodějské teologické 
fakultě UP v Olomouci (Mgr. 2005) získal doktorát v oboru historie na FF MU v Brně (Ph.D., 2010), licenciát 
z praktické teologie (2016) a doktorát z téhož oboru (Ph.D., 2019) na CMTF UP v Olomouci. Od roku 2014 je 
předsedou redakční rady časopisu Studia theologica, od r. 2015 působí na CMTF UP jako proděkan. Zabývá se 
církevními dějinami raného novověku se zaměřením na dějiny moravské církve, se zvláštním důrazem na 
komunikační strategie církevního prostředí.  

Výběrová bibliografie: 

Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského. Olomouc 2020. 

La lente réception du Concile de Trente en Moravie. in: WIm F. – Soen V. (Eds.), The Council of Trent: Reform and 
Controversy in Europe and Beyond (1545–1700) 2. Between Bishops and Princes. Göttingen 2018.  

Černušák T., Hledíková Z., Jonová J., Kalous A., Pánek J., Parma T., Šebek J., Žemlička J. The Papacy and the Czech 
Lands. A History of Mutual Relations. 2016. 

Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The 
Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400–1750. Roma  2015.  

František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a metody politické komunikace ve 
službách moravské církve. Brno 2011.  

"Modernus Olomucensis dioecesis meae status". Le visite ad limina del Francesco cardinale Dietrichstein, vescovo 
di Olomouc (1570-1636) e le sue relazioni sullo stato della diocesi. Römische Historische Mitteilungen 50 (2008) 
335–382. 

Mgr. Vladimír Schmidt (*1974) 

V letech 1994–1999 studoval teologii na CMTF UP v Olomouci. Kněžské svěcení přijal v roce 2000. Nejdříve 
působil jako prefekt v Teologickém konviktu v Litoměřicích. V roce 2001 nastoupil jako kaplan do farnosti Odry, 
kde pak působil i jako farář až do roku 2010. Poté byl devět let farářem ve farnosti Ostrava – Mariánské Hory. 
V roce 2019 byl pověřen službou spirituála v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. 



Karel Skočovský, Ph.D., Th.D. (*1980)  

Dlouhodobě se zabývá teologií manželství a rodiny s přesahy do bioetiky, sexuální etiky a teologické antropologie. 
Absolvoval nejdříve jednooborovou psychologii na FF MU v Brně, kde obhájil disertační práci zaměřenou na 
psychologické aspekty odpovědného rodičovství. Teologii studoval na CMTF v Olomouci a na papežské 
Lateránské univerzitě v Římě. Tam také na Institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny obhájil licenciát 
i doktorát (věnovaný tématu kojící Madony – Maria lactans – v písemné tradici a ikonografii). 

Výběrová bibliografie: 

Skočovský, K., Dal latte materno all’Eucaristia: Maria lactans nella prospettiva della Teologia del corpo. Siena: 
Cantagalli 2021 (v tisku). 

Skočovský, K., „Prospettiva psicologica sui Metodi naturali,“ in Noriega, J., Ecochard, R., Ecochard, I. (a cura di), 
Dizionario su sesso, amore e fecondità, Siena: Cantagalli; Roma: Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per 
le Scienze del Matrimonio e della Famiglia 2019, 785–790. 

Skočovský, K. (ed.), Enchiridion dokumentů církve o manželství, rodině a důstojnosti lidského života I.–III. Brno: 
Akademie kanonického práva, 2018–2019 (3 sv.). 

Skočovský, K., „Stručná historie encykliky Humanae vitae: klíčové osobnosti a události,“ in Nováková, J. (ed.), 50 
let Humanae vitae. Sborník z konference k 50. výročí vydání encykliky Humanae vitae papeže Pavla VI. Červený 
Újezd: Liga pár páru ČR; Zlaté Moravce: Liga pár páru SR; Olomouc: Centrum pro rodinný život, 2018, 23–46. 

ThLic. Pavel Stuška, Ph.D. (*1979)  

V letech 1993–1997 studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, v roce 1997–1998 absolvoval Teologický 
konvikt v Litoměřicích, teologii studoval v letech 1998–2004 na CMTF UP v Olomouci, kde získal titul magistra 
teologie ve studijním oboru Katolická teologie. V roce 2001–2002 si vykonal základní vojenskou službu. Na jáhna 
Římskokatolické církve byl vysvěcen v roce 2003, na kněze v roce 2005. Jako jáhen a kněz působil v církevních 
školách olomoucké arcidiecéze (Stojanovo gymnázium, Velehrad, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži), 2013–
2016 ve farnostech Nová Hradečná, Libina a Oskava, v letech 2010–2013 studoval na Katolícke univerzite v 
Ružomberku na Teologicke fakulte v Košiciach, studijní program Katolícka teológia, na školícím pracovišti Katedra 
systematickej teologie, pod vedením prof. Jozefa Jurka. V roce 2013 obhájil licenciátní práci s názvem Duchovní 
doprovázení mládeže na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, v roce 2015 obhájil disertační práci s názvem 
Duchovní doprovázení mládeže na církevních gymnáziích v olomoucké arcidiecézi a dosáhl doktorátu teologie v 
oboru Katolícka teológia. V akademickém roce 2016 – 2017 prošel jednoletým kurzem v Teologickém ateliéru 
kardinála Špidlíka v Římě, od roku 2017 je rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a od roku 
2019 je pověřen vedením Katedry pastorální a spirituální teologie na CMTF UP v Olomouci. Dále je biskupským 
delegátem pro trvalé jáhny, členem kněžské, pastorační rady a sboru konzultorů arcibiskupa olomouckého, 
kanovníkem Metropolitní kapituly Olomouc.    

Výběrová bibliografie: 

Duchovní doprovázení mládeže na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Brno: Tribun EU s.r.o., 2015. ISBN978-
80-263-1044-0 

O lži. In SEKAN Radovan (ed.). Komentáre k vybraným kapitolám Rebríka do raja od Jána Klimaka. Košice. Vienala, 
2011. 186 s. ISBN 978-80-8126-035-3; s. 82–86 



Rozhovor jako paradigma duchovního doprovázení. In LEŠKOVÁ Lýdia (ed.). Kresťanstvo vo vede, veda v 
kresťanstve. Prešov. Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2011. 280 s. ISBN 978-80-7165-869-6; s. 257–267 

Odraz duchovna v krajině. In MATÁKOVÁ Barbora (ed.). Inovace v rozvoji zahradnických oborů. Brno. Tribun EU 
s.r.o., 2013. 132 s. ISBN 978-80-7375-711-3; s. 99–100 

Duchovní doprovázení. Budoucnost církve. Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s. a Sekce pro mládež 
České biskupské konference, 15/2, s. 7–13. ISSN 1803-8131 

Mgr. Petr Vrbacký (*1964) 

V letech 1983–1990 studoval teologii na CMBF v Litoměřicích. Od roku 1990 působil jako kaplan, farář a děkan v 
duchovní správě ve farnostech brněnské diecéze (Bystřice nad Pernštejnem, Horní Věstonice, Slavkov u Brna a 
posléze farnost u kostela sv. Tomáše v Brně). V letech 2005 – 2015 byl členem kněžské rady a následně Sboru 
konzultorů brněnské diecéze. Od roku 2007 do roku 2013 byl pověřen formací kandidátů trvalého jáhenství. Mezi 
lety 2005 až 2013 byl členem Diecézní komise pro formaci kněží a moderátorem formační skupiny novokněží. Od 
roku 2013 působí jako spirituál Teologického konviktu v Olomouci, v akademickém roce 2019/20 vyučuje 
homiletiku na CMTF UP. 

Výběrová bibliografie: 

Vzhůru k vodám. Adventní a vánoční promluvy. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. 103 s. ISBN 
978-80-7195-479-8. 

Těšit se je nejhezčí. Komentáře k liturgickému roku. Brno: Cesta, 2012. 160 s. ISBN 978-80-7295-156-2. 

Šeptáno do vrby. Úvahy o křesťanském životě. Brno: Cesta, 2014. 147 s. ISBN 978-80-7295-147-5. 

Sedmero bolestí víry. Zamyšlení nad vírou. Brno: Cesta, 2016. 140 s. ISBN 978-80-7295-203-8. 

Cestou milosrdenství. Denní rozjímání nad Božím slovem v duchu poselství sv. Faustyny Kowalské. Zabki, Polsko: 
Apostolicum, 2017. 290 s. ISBN 978-83-7919-049-2. 

 

ThLic. Jiří Brtník (*1985) 

V letech 2007–2012 studoval magisterský obor Katolická teologie na CMTF v Olomouci. Od roku 2015 zde studuje 
pod vedením prof. Pavla Ambrose, Th.D. postgraduální studium v oboru Praktická teologie a specializaci 
Pastorální teologie (z toho byl rok na stáži ve Štrasburku; v r. 2019 získal licenciát). Od roku 2012 zároveň působí 
jako duchovní, nyní jako farář v brněnské diecézi. 

ThLic. Michal Umlauf (*1978) 

Po maturitě studoval teologii na CMTF UP v Olomouci,  bakalářský titul získal na Pontificia Università Lateranense 
v Římě. Magisterský v Olomouci, stejně jako 2005 licenciát z praktické teologie s prací Všednodennost manželství. 
Nebezpečí klišé, fráze a kýče z pohledu spirituální teologie. Od rok 2005 je odborným asistentem Katedry 
pastorální a spirituální teologie a Katedry křesťanské sociální práce CMTF UP v Olomouci, vyučuje také na Caritas 
VOŠ sociální. V praxi se věnuje Maltézské pomoci v Olomouckém a Zlínském kraji. Odborně je zaměřen na 
pastorační činnost církve zvláště na poli charitativně-politické diakonie, na vztahy mezi církví a neziskovými 



organizacemi, zvláště oblast dobrovolnictví, na spiritualitu manželství a rodiny, sociální nauku církve a na etiku 
sociální práce a spirituální dimenze sociální práce. 

Výběrová bibliografie: 

„Sociální nauka církve jako východisko zásad a hodnot Kodexu Charity ČR,“ in Sborník odborných příspěvků z 
mezinárodního odborného semináře Profesionalita Charity, 2011. ISBN-978-80-260-1360-0. 

„Sociální nauka církve – integrální součást křesťanské nauky o člověku,“ in Kompendium sociální nauky církve – 
kurz“, Brno: L. Marek 2009, s. 10–30. 

„Svátost manželství – povolání žít Boží slovo v jedinečném vztahu muže a ženy,“ in Fórum pastorálních teologů 
VII. Jak vykládat Písmo svaté., Olomouc: Refugium Velehrad–Roma 2008, s. 141–153. 

„Podněty sociální nauky církve pro pastoraci manželství a rodiny,“ in Rodina v súčasnom svete. Sociálna služba a 
pastorácia rodin. Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2007, s. 87–100. 
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