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Úvod včetně zhodnocení současného stavu řešené problematiky 

v českém i zahraničním prostředí 

 

Disertační práce „Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých 

zemích v letech 1918-1989“ si klade za cíl zmapovat veškerou výuku církevně-právních předmětů, 

která se u nás uskutečnila na teologických a právnických fakultách od roku 1918 do roku 1989, 

s nástinem rozvoje této výuky i v budoucím období, přičemž vychází z několika důležitých 

východisek. Jedním z nich jsou archivní materiály jednotlivých univerzit a vysokých škol, které 

výuku předmětů s církevně-právní tematikou realizovaly. V neposlední řadě je také zapotřebí zmínit 

životopisné materiály mapující osudy, životní zvraty, úspěchy, akademické a jiné posty i publikační 

činnost kanonistů věnujících se výuce církevně-právní problematiky v námi sledovaném období. 

 

Práce je ohraničena roky 1918 a 1989. Rok 1918 byl zvolen také proto, že v našich zemích 

dochází k výrazné změně ve státním upořádání, ale především proto, že v květnu roku 1917 je 

vyhlášen komplexní církevní zákoník pro katolíky západního obřadu – Codex Iuris Canonici, který 

vstupuje v platnost právě v roce 1918. Rok 1989 byl zvolen naopak z důvodů ryze politicko-

společenských, protože v našich zemích dochází po čtyřiceti letech k pádu komunistického režimu a 

v nově nabyté svobodě se rovněž nabízí nové možnosti pro další rozvoj novodobé kanonistiky u 

nás. Tento dějinný zlom je také důvodem, proč práce stručně pojednává i o době bezprostředně 

následující po roce 1989. Z tohoto nástinu je zřejmé, že k rozvoji oboru ve svobodné společnosti 

skutečně dochází. 
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Cíle bádání 

 

Práci na toto téma jsem se rozhodl zpracovat proto, že její téma není komplexně postiženo 

v dosavadní literatuře, což je dáno jednak útlumem působení kanonistiky během dvou totalit 20. 

století, jednak ale také faktem, že církevně-právní zaměření není majoritní specializací mezi 

studujícími ani na dnešních právnických a teologických fakultách. S výjimkou publikací Záboje 

Horáka „Právnická fakulta Univerzity Karlovy a výuka církevního práva za první Československé 

republiky“, která mapuje meziválečnou výuku církevního práva na pražské české právnické fakultě, 

a publikace „Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990“ (Novotný, 

Vaňáč, Kunštát) a několika menších prací, je výuka církevně-právních předmětů z větší části 

systematicky nezmapována a zůstává uzavřena v archiváliích podobně jako materiály ke studiu 

detailních profesních i životních okolností působení většiny kanonistů v námi sledovaném období. 

Cílem bádání je tak nejen postihnout jednotlivé výukové předměty, jejich zaměření, vývoj a období 

určitých stabilizací i hledání nových vhodných způsobů realizace, ale především vystihnout tyto 

změny na pozadí zmíněných legislativních, životopisných a dějinných proměn. 

 

 

Metodika bádání 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavními prameny pro zpracování této práce jsou právě zmíněné 

archiválie, konkrétně seznamy přednášek jednotlivých univerzit a jejich fakult a osobní složky těch, 

kteří těmto předmětům vyučovali. Metodologicky se pak práce opírá především o sběr dat, 

heuristiku pramenů, komparaci údajů vytěžených a jejich následnou systemizaci v textové podobě i 

v tabulkových přílohách. Dalším cenným zdrojem dokreslujícím poznání proměn předmětových 

skladeb výuky církevního práva jsou také různé předpisy, nařízení a zákony, které určovaly 

zaměření a obsahovou proměnu církevního školství u nás. V tomto ohledu si všímáme jak výtvorů 

ryze profánního zákonodárství, tak legislativy konfesně-právní i čistě kanonické. 
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Teoretický a praktický přínos disertační práce 

 

Práce má za cíl analýzu výuky církevního (tj. kanonického a konfesního) práva na českých 

právnických a teologických fakultách od vzniku samostatné československé republiky až do 

nedávné současnosti. Práce zpracovává téma doposud dějinami české kanonistiky neuchopené, je 

tedy původní a přináší vědecké novum v podobě nových poznatků o výuce církevně-právní vědy na 

vysokých školách v Českých zemích v uvedeném časovém období. Teoreticky může být práce 

výchozím bodem pro pokračování zpracování tématu v  následujících časových obdobích a může 

sloužit také jako zdroj orientačních přehledů pro všechny zájemce o následné bližší zpracování 

konkrétní výuky na konkrétní vysoké škole, nebo jako významné usnadnění badatelům v oblasti 

zájmu o bližší zpracování portrétu konkrétního vyučujícího-kanonisty. Práce rovněž ukazuje, že 

není možné promýšlet dějiny výuky církevního práva odděleně od proměn vnějšího prostředí a na 

něj návazné životní osudy konkrétních vyučujících, což je závěre který je jistě možné zobecnit. 
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Závěrečné shrnutí přeložené do některého ze světových jazyků 

 

Subjects with religious-legal topics have been taught in the Czech lands continuously for several 

centuries, except for several periods caused by important historical twists. In the monitored era the 

first major breakthrough was closure of Czech universities 1939-1945, when canon law was taught 

only at the Theological Faculty and at the Faculty of Law of Charles University (German). The 

second important event is the abolition of German university, respectively its affiliation to the 

Czech one. In 1945-1948, there is a gradual revival of teaching, but the events of 1948, above all 

exclusion of Theological Faculty from Charles University cause that the Law Faculty of Charles 

University gives up teaching of canon law. During following forty years this subject was lectured 

only at the Theological faculty that was displaced to Litoměřice. 

 

After 1990, the Theological Faculty returns into the university union, the same happens in Brno and 

Olomouc. Thus, teaching of canon law is restored. New universities are founded in České 

Budějovice and Plzeň, later the Prague branch of the Slovak Pan-European College emerges in 

Prague. At all these universities religious-legal subjects are taught. 

 

As for the Czech lands, in the years 1918-1989 there were implemented more than 2,500 lessons of 

lectures and seminars in the field of canon law (including more than 700 at the German University 

of Prague), lectured on the whole by 30 lecturers. Teaching canon law used to be divided into 

numerous different subjects referring to all the sub-canonical-disciplines. Today, to the contrary, we 

prefer one unifying name for lectures given in several semesters. 

 

Each university is obliged to archive not only information about organized lectures, but also 

personal and professional information about its teachers. Despite that, I discovered during the 

preparatory work on this paper the absence of some data that may cause incompleteness in the 

domain of church-taught legal subjects. Apart from missing volumes of some archival documents, 

the work was complicated by extremely heterogenous publishing practice.  Above all, this concerns 

number of lessons of each subject and recommendation of courses for concrete years of study. Thus 

we get only disunited information not only about each university in different periods, but also about 

different universities in comparison. 

 

Also, personal and professional data of individual teachers do not correspond to each other. This is 

not always due to the absence of such data. This type of information is often incomplete, since not 
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all teachers giving lectures on canon law, considered this subject their primary specialization.  

Certainly, however, there are professional canonists among them whose lives deserve to be studied 

in detail. 

 

Today canon law is taught at all universities that include a theological or legal faculty, i.e. in 

Prague, Olomouc, Brno, Plzeň and České Budějovice. Thus, teaching of canon law currently runs at 

the same time at all the three theological faculties and all the five faculties of law. Moreover, 

doctoral candidates can decide for church law as their area of interest. Church law is also a 

scientific discipline including within which organizing many conferences, lectures and expert 

panels, usually open to both professionals and laics interested in this ancient, yet current discipline 

dealing with the law in force. 
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Anotace v českém a anglickém jazyce v maximální délce 25 řádek, 

klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

 

Anotace 

Disertační práce se zabývá historií výuky církevně-právních předmětů na teologických a 

právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-19895. Zkoumá strukturu předmětové 

skladby veškerých předmětů vztahujících se tematicky k církevnímu právu a její změny v závislosti 

na legislativním a dobovém kontextu v jednotlivých časových periodách. Práce dále mapuje 

působení jednotlivých vyučujících na univerzitách, které výuku církevně-právních předmětů 

realizovaly, přičemž stranou nezůstává ani jejich významná publikační činnost. Práce ve svém 

závěru předkládá strukturované medailonky vyučujících mapující dobu jejich studia, následného 

působení na jednotlivých univerzitách, publikační činnost, popř. další relevantní působení v 

církevních strukturách. Kompletní soupisy vyučovaných církevně-právních předmětů jsou pak 

obsaženy v samostatných chronologicky členěných přílohách zvlášť pro každou univerzitu. 

 

Klíčová slova 

církevní právo, kanonické právo, konfesní právo, výuka na teologických fakultách, výuka na 

právnických fakultách, kanonistika, dějiny české teologie, dějiny teologie 

 

Abstract 

The work deals with the history of teaching religious-legal subjects of theology and law in the 

Czechlands in the years 1918-1989. The author examines the structure of all subjects thematically 

related to canon law and describes changes depending on the legislative and historical contexts of 

individual time periods. The work also maps the roles of different lecturers at universities that have 

been providing religious-legal subjects. Moreover, the author mentions major publications of those 

teachers. In its conclusion the thesis presents structured medallions of the teachers mapping their 

studies, subsequent exposure to individual universities, their publishing and other relevant activities 

in ecclesiastical structures. Complete lists of religious-legal subjects are then included in separate 

annexes chronologically grouped separately for each university. 
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