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doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.   

 

narozen:  5. prosince 1978 v Praze 

rodinný stav:  ženatý, 3 děti 

zařazení:  děkan fakulty, docent na Katedře teologických věd 

 

Studium: 

1997–2002  Teologická fakulta JU, magisterské studium 

obory: Pedagog volného času, Učitel náboženství a etiky  

1998–2004 Pedagogická fakulta JU, magisterské studium 

obor: Dějepis 

2002–2008 Teologická fakulta JU, postgraduální doktorské studium 

 obor: Teologická antropologie a etika 

2004–2006 Katholisch-Theologische Universität Linz, postgraduální doktorské studium  

obor: Teologie/Církevní dějiny 

 

Dosažené vědecké hodnosti a tituly: 

2008 ThDr. – Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy 

2008 Th.D. – Teologická fakulta JU 

2012 Docent – Teologická fakulta JU 

 

Pedagogická praxe:  

od 2007  Teologická fakulta JU (Katedra církevních dějin, od 2012 Katedra teologických věd) 

2007–2014 Česko-anglické gymnázium, České Budějovice, Dějepis/Základy společenských věd 

od 2012 vyučující v doktorském studijním programu Teologie 

od 2013  školitel doktorandů 

 

Praxe v oblasti řízení: 

2009–2012  proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj Teologické fakulty Jihočeské univerzity 

2012- 2016  proděkan pro rozvoj Teologické fakulty Jihočeské univerzity 

od 2016 děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity  

 

Aktuální členství v odborných komisích, radách a grémiích:  

od 2016  Vědecká rada Jihočeské univerzity 

od 2016  Oborová rada doktorského studia Teologie, Evangelická teologická fakulta UK 

od 2016 konzultant Komise pro katolickou výchovu České biskupské konference, 
Vysokoškolská subkomise 

 

od 2016   Oborová rada doktorského studia Teologie, Teologická fakulta JU 

od 2016  Oborová rada doktorského studia Charitativní práce, Teologická fakulta JU – 
předseda, garant oboru 
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od 2014   Oborový a verifikační hodnotící panel pro společenské a humanitní vědy (OVHP) při 
Radě pro výzkum vývoj a inovace 

od 2013   Evaluační komise SCIEX , Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 

od 2012  Rada pro celoživotní vzdělávání JU 

od 2012  Vědecká rada Teologické fakulty JU 

od 2012  Akreditační komise Teologické fakulty JU 

od 2010  Redakční rada odborného časopisu Cornova 

od 2009 Česká společnost pro výzkum 18. století 

od 2008  Česká sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii 
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