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1. Odborný životopis
Narodil jsem se dne 4. 3. 1958 v Trnavě, kde v té době pracoval můj otec MUDr.
Ctirad Pospíšil, narozený dne 7. 9. 1927 v Praze, jako obvodní lékař. Moje matka Helena
Pospíšilová rozená Ročková se narodila v Praze dne 5. 10. 1931. Základní školu jsem do roku
1969 navštěvoval v Lochovicích a poté v Praze 4 na Spořilově ve škole na Jižní. V období od
1. 9. 1973 do 30. 6. 1977 jsem frekventoval Střední všeobecně vzdělávací průmyslovou školu
elektrotechnickou v Praze Na příkopech 16, kde jsem získal úplné střední odborné vzdělání
zakončené maturitní zkouškou. Po bezmála dvouleté přípravě jsem dne 4. 10. 1977 vstoupil
do České provincie svatého Václava Řádu menších bratří. Vzhledem k tomu, že příslušníci
mužských institutů zasvěceného života byli v tehdejší ČSSR nejen emargimalizováni, ale
také fakticky perzekvováni, byl můj řeholní život a moje duchovní a filozoficko-teologická
formace oficiální pouze před církevními institucemi, nikoli před institucemi tehdejší ČSSR.
O mém životě v letech 1977 - 1989 proto musím pojednat na dvou rovinách.
Po skončení středoškolského studia jsem od 14. 10. 1977 do 31. 3. 1980 pracoval jako
vývojový technik v ČKD Polovodiče v Praze 4 na Budějovické. V této době jsem také
vykonal povinnou dvouletou vojenskou službu. V období od 14. 4. 1980 do 10. 10. 1981
jsem pracoval jako ošetřovatel v LDN Roztoky. Poté mne řádoví představení poslali do
Liberce, kde jsem nejprve působil jako osvětlovač ve Státním divadle F. X. Šaldy (od 16. 11
1981 do 31. 3. 1982). Poté, co jsem z důvodu mého přesvědčení odmítl spolupracovat na
jednom představení, zanikl pracovní poměr výpovědí. V době od 9. 4. 1982 do 30. 6. 1986
jsem pracoval jako projektant elektrozařízení v podniku Montážní závody Liberec. Po
návratu do hlavního města jsem nalezl uplatnění jako revizní technik elektrozařízení v
podniku Stavba Praha (od 1. 7. 1986 do 31. 1. 1990). Po pádu totalitního režimu se otevřela
možnost veřejného působení v duchovní správě při farním kostele Panny Marie Sněžné v
Praze 1 (od 1. 2. 1990 do 30. 6. 1990).
Nyní o druhé rovině mého curriculum v letech 1977 - 1989. Po ukončení vstupní
formace jsem v letech 1980 - 1987 získal základní teologické vzdělání na z hlediska
bezpečnostních struktur tehdejší STB tajném interním studijním institutu Provincie sv.
Václava Řádu menších bratří v Čechách a na Moravě. V letech 1984 - 1989 jsem působil na
tomto institutu zároveň jako asistent. V roce 1984, po více než dvouletém vyšetřování
spojeném s řadou výslechů a s několika domovními prohlídkami, jsem byl orgány činnými ve
vyšetřovacím řízení obviněn ve věci organizování tajného teologického studia a maření
státního dozoru nad církvemi. Soudně jsem však, stejně jako ostatní spoluobvinění, stíhán
nebyl zejména proto, že celý případ vyvolal silnou reakci veřejného mínění v zahraničí.

V červnu roku 1990 jsem ve shodě s příkazem tehdejšího generálního ministra Řádu
menších bratří Johna Vaughna ze dne 11. 1. 1990 odcestoval do Říma, abych na papežské
univerzitě Antonianum studoval dogmatickou teologii se zvláštním zaměřením na christologii
a ekleziologii. Moje předchozí studia v provincii byla touto zahraniční univerzitou na základě
zkoušky před tříčlennou odbornou komisí v říjnu 1990 uznána, a tak jsem mohl začít
navštěvovat přednášky PG cyklu teologického studia v dané specializaci. Po úspěšném
složení všech zkoušek jsem dne 28. 10. 1992 obhájil před tříčlennou komisí licenciátní práci
s názvem L'obbedienza di Ges Cristo secondo Fil 2,8 e nell'ambito della teologia della croce
(154 stran) a obdržel příslušný diplom. V témže školním roce jsem zahájil studium na vyšším
cyklu PG studia k doktorátu a po absolvování předepsaných kursů dne 27. 11. 1995 veřejně
obhájil před tříčlennou komisí dizertační práci s titulem La teologia della croce di San
Bonaventura (Romae: Pontificium Athenaeum Antonianum - dissertationes ad lauream n.
344) (360 stran). Část této monografie byla publikována, na základě čehož mi byl dne 20. 12.
1995 udělen titul Doctor theologiae a příslušný diplom. Tento diplom byl nostrifikován
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 24. 5. 1996 a byl mi
přiznán akademicko-vědecký titul "Dr". Na základě absolvovaných studií a obhájených
disertačních prací mi dne 22. 11. 1999 rektor UP v Olomouci vydal osvědčení o tom, že mám
nárok používat titul "Th.D." za jménem.
Na začátku roku 1996 jsem se vrátil do České republiky a v únoru téhož roku začal
vyučovat dogmatickou teologii na CMTF UP v Olomouci. Dne 10. 3. 1997 jsem byl
kooptován za člena Teologické komise při ČBK. Ode dne 8. 5. 1997 jsem řádným členem
České sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Do fakultního akademického
senátu CMTF UP jsem byl zvolen dne 16. 4. 1997.
Dne 6. 10. 1997 jsem na CMTF UP v Olomouci veřejně obhájil habilitační práci Ježíš
z Nazareta, Syn Boží a Syn člověka. Olomouc 1997 (170 s.) a přednesl předepsanou veřejnou
habilitační přednášku na téma Světla a stíny Anselmova spisu Cur Deus homo. Na základě
habilitačního řízení mne pak dne 12. 11. 1997 rektor UP v Olomouci jmenoval docentem pro
obor dogmatické teologie.
Od roku 1998 pracuji ve vědecké radě CMTF UP v Olomouci. V období 1998 - 2000
jsem byl členem akademického senátu UP. Dne 1. 3. 1998 jsem byl kooptován za čena
korespondenta Mezinárodní papežské mariánské akademie PAMI (Pontificia Academia
Mariana Internationalis). Děkan CMTF UP mě dne 1. 3. 1999 pověřil vedením oddělení
dogmatické teologie na katedře systematiscké teologie na CMTF UP v Olomouci do února
2000. Dne 4. 11. 1999 mi rektor UP v Olomouci udělil čestné uznání za vědeckou monografii
POSPÍŠIL, CTIRAD V. Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta.
Roma, Olomouc: Refugium 1998. Od října 2000 jsem pověřen vedením oddělením
dogmatické teologie na Kkatedře systematické teologie na CMTF UP v Olomouci. Dne 22.
11. 2000 udělila rektorka UP v Olomouci prof. MUDr. PHDr. Jana Mačáková CSc čestné

uznání za vědeckou monografii POSPÍŠIL, CTIRAD V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha:
Krystal 2000. V prosinci roku 2000 jsem převzal od arcibiskupa Jana Graubnera za tutéž
monografii ocenění za nejlepší moravskou teologickou práci v roce 2000. V lednu 2001 jsem
byl jmenován členem vědecké rady na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, kde jsem pracoval do května 2002. Dne 3. 4. 2001 jsem byl zvolen za člena
vědecké rady Ústavu pro klasická studia AVČR, kde jsem pracoval do června 2002.
Dne 29. 5. 2001 jsem uspěl v konkurzním řízení na HTF UK v Praze a od října téhož
roku vyučuji na uvedené fakultě systematickou teologii. Dne 27. 9. 2001 jsem přednesl před
velkou vědeckou radou UK v Praze přednášku o problematice a rozvoji teologie a po
zodpovězení otázek jsem při hlasování o uděleni titulu profesor obdržel požadovanou
nadpoloviční většinu hlasů. Od února 2002 vyučuji dogmatickou teologii na KTF UK v
Praze, v dubnu téhož roku jsem podstoupil výběrové řízení a byl přijat jako řádný člen
učitelského sboru KTF UK v Praze. Od dubna 2002 do března 2003 jsem byl rovněž členem
vědecké rady KTF UK v Praze.
Dne 12. 4. 2002 jsem byl jmenován do podoborové komise GAČR č. 401 - filozofie,
religionistika. Dne 10. 5. 2002 mi byl ve staroslavném Karolinu v Praze panem prezidentem
Václavem Havlem a předsedou vlády České republiky Milošem Zemanem udělen titul
univerzitního profesora sytematické teologie Karlovy univerzity v Praze.
V květnu 2002 jsem byl jmenován do Kolegia pro obor teologie na UP v Olomouci.
Dne 21.11.2002 mi paní rektorka UP v Olomouci předala čestné uznání za vědeckou
monografii: POSPÍŠIL, CTIRAD V. Soterologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia,
Brno 2002. Dne 22.1.2003 mi předal Msgr. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký ocenění za
nejlepší moravskou teologickou práci za rok 2002 - oceněná práce: C. V. POSPÍŠIL,
Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia (Nakladatelství L. Marek: Brno
2002) 272 stran, ISBN 80-86263-26-6.
Od června roku 2003 jsem pracoval jako člen oborové rady PG studia pro
systematickou teologii na ETF UK v Praze. Od února 2004 jsem byl pověřen funkcí předsedy
podoborové komise 401 – GAČR, teologie – filosofie – religionistika. Zároveň jsem od února
2004 byl členem velké oborové rady GAČR pro humanitní obory. Funkční období všech
posledně zmíněných funkcí vypršelo s koncem roku 2006. V témže období jsem byl
jmenován členem Akreditační komise Ministerstva školství pro VŠ v oborech: filosofie,
religionistika, teologie.
Dne 14. 11. 2008 byl prof. Pospíšil jmenován ČBK odborným poradcem Tiskového
střediska ČBK pro oblast dogmatické teologie, spirituality a filosofie náboženství. V roce
2009 (prosinec) založil prof. Pospíšil Českou christologickou a mariologickou akademii a byl
jmenován zodpovědným za sekci dogmatické teologie. V únoru 2011 jsem byl přijat za člena
Centra dějin české teologie na KTF UK v Praze. V témže měsíci jsem se stal členem vědecké
rady nakladatelství Vyšehrad v Praze.

V červenci roku 2012 byl prof. Pospíšil jmenován vládou České republiky jako člen
Akreditační komise České republiky pro oblast Filosofie, religionistiky a teologie. Zároveň
byl na první zasedání AK ČR potvrzen do funkce předsedy pracovní skupiny pro stejnou
oblast. V roce 2013 byl prof. Pospíšil kooptován do vědecké redakční rady periodika: Studia
teologiczno-historyczne Slaska opolskiego, 33/ 2013, tiřáž (ISSN0137-3420) – Uniwerytet
Opolski – Wydzial teologiczny.
Dne. 25. 2. 2015 udělil rektor UP prof. Pospíšilovi čestné uznání za monografii: C.
V. Pospíšil, Zápolení o naději a lidskou důstojnost. Česká katolická teologie 1850-1950 a
výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Nakladatelství UP v Olomouci: Olomouc
2014, 281 stran (550 normostran), ISBN 978-80-244-3855-9. Monografie vznikla jako plnění
grantového úkolu: IGA CMTF UP_2013_011_SPP.
Dne 25. 6. udělil děkan HTF UK, prof. J. B. Lášek, prof. C. V. Pospíšilovi nejvyšší
vyznamenání HTF, zlatou medaili Františka Kováře, za monografii „Husovská dilemata“.
Dne 9. 7. předal děkan HTF UK prof. Pospíšilovi jako ocenění jeho publikací
k šestistému výročí Husovy tragické smrti pamětní medaili Univerzity Karlovy vyraženou u
příležitosti zmíněného výročí.
Dne 31. 8. 2016 skončila činnost Akreditační komise, a tím pádem i činnost prof.
Pospíšila v tomto grémiu. Následně jsem v březnu 2017 byl kooptován jako hodnotitel
nového Akreditačního úřadu. Od roku 2017 jsem byl jmenován členem vědecké rady na
Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od 2. 7. 2018 po téměř 23
letech skončil prof. Pospíšil výuku na CMTF UP v Olomouci. Dne 7. 8. se přihlásil jako
uchazeč do výběrového řízení na TF JČU v Českých Budějovicích.
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