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V co věří křesťané? II.

Číslo kurzu: 6215 (CŽV), 6223 (senioři)

Vyznání víry, tzv. Krédo (lat. credo – věřím) představuje základní souhrn víry, 
kterou křesťané vyznávají a ve které jsou pokřtěni. Přednášky budou tento rok 
věnovány jeho druhé části, tedy osobě Ježíše Krista. Posluchači se dozví, co 
o něm říká Bible, jak se jeho obraz vyvíjel v prostředí rané církve, jak to bylo se 
vzkříšením, proč vlastně přišel a jestli se ještě vrátí.

Přednášky volně navazují na kurz V co věří křesťané? I. Výuka je rozdělena do 
tří let s tím, že každý rok se do kurzu posluchači hlásí samostatně a není nutné 
absolvovat všechny tři části celého cyklu.

Vyučující: jednotlivé přednášky připravují různí vyučující oboru Katolická teologie

Počet hodin: 32 h; 8 setkání

Výuka: sobota 9.00–12.00 
16. 10., 27. 11., 18. 12. 2021, 
15. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5. 2022

Cena: 1000 Kč; sleva pro seniory 900 Kč
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Bibliodrama

Číslo kurzu: 6250

Nejde o hraní divadla! Bibliodrama je jedna z interaktivních metod práce s bib-
lickým textem za použití kreativních technik doprovázených reflexí (slovní, 
gestická, písemná) a společnou diskusí. Posluchači se budou moci na rovině 
zkušenosti osobně setkat s biblickým poselstvím a s biblickým textem pra-
covat pomocí dramatických, pohybových, gestických, hudebních, výtvarných, 
literárních a verbálních technik. Ve skupině pak budou konfrontovat vlastní 
zkušenosti se zkušenostmi ostatních a s hodnotami uloženými v biblickém 
textu. Metoda je využitelná v pastorační, pedagogické i sociální praxi. 

Vyučující: doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.; 
   Bc. Radka Zemanová

Počet hodin: 16 h; 2 dny

Výuka: Dva celodenní workshopy o sobotách, jejichž termíny v rámci zimního 
semestru (říjen – prosinec 2021) budou upřesněny.

Cena: 1000 Kč 
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Cesta ke křesťanství  
podle C. S. Lewise

Číslo kurzu: 6205

Kurz představí základní myšlenková východiska C. S. Lewise, která pro něj 
byla podstatná při jeho vlastní konverzi ke křesťanství a později zásadním 
způsobem ovlivnila jeho tvorbu. Na základě společného čtení Lewisových textů 
budeme sledovat dvě hlavní linie: Lewisův důraz na racionalitu a imaginaci. 
Pokusíme se najít mezi těmito dvěma důrazy vztah a budeme společně uvažo-
vat nad tím, jak nám mohou představené podněty pomoci mluvit o křesťanské 
víře v dnešní době.

Vyučující: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.

Počet hodin: 10 h; 5 setkání

Výuka: duben – červen 2022; úterý 17.30–19.00

Cena: 500 Kč
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Etika politiky a lidských práv 

Číslo kurzu: 7209

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D., někdejší místopředseda vlády, ministr, poslanec 
Parlamentu ČR a předseda KDU-ČSL uvede účastníky kurzu během čtyř setkání 
do základů etiky politiky s důrazem na lidská práva a jejich místo ve fungování 
právního státu.  

1.  Čím se máme řídit a čím se řídíme? (4. 2. 2022)
2.  Právo žít, právo být svobodný a právo vlastnit majetek.  

Křesťanské a univerzální pojetí lidských práv (11. 2. 2022)
3.  Na jakých principech stojí právní stát? (18. 2. 2022)
4.  Co nebo kdo nás ohrožuje? (25. 3. 2022)

Počet hodin: 8 h; 4 setkání

Výuka: pátek 15.00–16.30 

Cena: 500 Kč
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Fratelli tutti. Bratrství očima  
papeže Františka

Číslo kurzu: 7207 (CŽV), 7206 (senioři)

Encykliku Fratelli tutti podepsal papež František v předvečer svátku světce, jehož 
jméno nosí. Především se však papež opírá o výzvu sv. Františka ke „způsobu 
života vyznačující se chutí evangelia.“ Papež v encyklice vychází z mnoha svých 
dřívějších projevů ať slovem či symbolickým gestem a zapracovává mnoho dalších 
podnětů. Tematický záběr textu a komplexnost probíraných otázek může čtená-
řům ztížit snadný přístup k papežovu poselství. Vyučující Katolické teologické 
fakulty UK vás provedou jednotlivými kapitolami encykliky Fratelli tutti. Každé 
kapitole bude věnováno jedno setkání pod vedením jednoho přednášejícího.

Vyučující: jednotlivé přednášky připravují různí vyučující oboru Katolická teologie

Počet hodin: 16 h; 8 setkání

Výuka: úterý 15.30–17.00 
12. 10.; 19. 10.; 26. 10.; 19. 10.; 9. 11.; 16. 11.; 23. 11.; 30. 11.; 7. 12. 2021

Cena: 800 Kč; pro seniory sleva 600 Kč
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Judaismus včera a dnes

Číslo kurzu: 7191 (CŽV), 7190 (senioři)

Židovská tradice je jedním ze základů evropské kultury. Židovský způsob života, 
pohnuté dějiny židovského národa, slavení židovských svátků, rabínská mou-
drost ve výkladu Písma, židovská spiritualita inspirovaná biblickými žalmy. To 
vše a mnohé další z pokladů židovské duchovní tradice nabízí řadu inspirujících 
podnětů pro všechny hledající, věřící i nevěřící.

Pro zájemce bude možné zúčastnit se bohoslužby vítání šabatu a slavení 
pesachové hostiny.

Vyučující: prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Počet hodin: 14 h; 7 setkání

Výuka: únor – květen 2022; čtvrtek 16.00–17.30 

Cena: 800 Kč; sleva pro seniory 600 Kč
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Katechetický kurz

Číslo kurzu: 5528

Kurz nabízí dvouleté studium jako základní teologickou přípravu primárně pro ty, 
kteří se ve své farnosti věnují, nebo se v budoucnu mají zájem věnovat, kateche-
tické službě. Kurz staví především na zevrubném studiu Katechismu katolické 
církve s odkazy na nejdůležitější církevní dokumenty. Posluchač bude v každém 
předmětu výkladem uveden do dané části KKC a samostudiem se seznámí 
s vlastním textem KKC a s konkrétní stručnou monografií, jež mu umožní lépe 
porozumět příslušnému tématu. Rozvinutím kurzu je série teoretických a prak-
tických předmětů věnovaných různým aspektům katechetické služby.

Vyučující: jednotlivé předměty připravují různí vyučující oboru Katolická teologie

Počet hodin: 200 h

Výuka: říjen 2021 – květen 2023; 
celkem 40 sobot ve zhruba čtrnáctidenním rytmu po dobu 2 let

Cena: 2000 Kč/rok
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Kultura pohřbívání. Pastorační a společenské 
aspekty posledních věcí člověka

Číslo kurzu: 7199

Specializovaný kurz pro všechny, kteří pracují s umírajícími a pozůstalými. 
Účastníci si rozšíří znalosti, prohloubí schopnosti a osvojí některé měkké 
dovednosti pod vedením profesionálního poradce pro pozůstalé.

1.  Pohřebnictví – historické souvislosti (7. 10. 2021)
2.  Kanonické (církevní) právo – minulost a současnost (21. 10. 2021)
3.  Legislativní rámec pohřebnictví v ČR (4. 11. 2021)
4.  Pohřebiště, hřbitovy, hroby (18. 11. 2021)
5.  Duchovní dimenze a vybraná aktuální témata (2. 12. 2021)
6.  Možnost exkurze (leden 2022)

Vyučující: ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Počet hodin: 20 h; 5 setkání + exkurze

Výuka: říjen 2021 – leden 2022; čtvrtek 15.30–19.30

Cena: 1000 Kč
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Liturgická výchova v katechezi 

Číslo kurzu: 7197

Kurz uvádí do konceptu liturgické výchovy jako celoživotního vzdělávání. Je 
určen kněžím, katechetům a dalším spolupracovníkům v pastoraci. Jeho cílem je 
nabídnout přístupy i konkrétní didaktické materiály pro liturgickou výchovu dětí, 
mladých lidí a dospělých, a to nejen v souvislosti s přípravou ke slavení iniciač-
ních svátostí. Kurz bude probíhat z menší části formou přednášek, z větší části 
formou praktických ukázek a workshopů věnovaných tématům jako liturgický 
rok, teologie krásy a teologie symbolů, mše svatá, Bible a liturgie, mimolitur-
gické slavení, kříž a vzkříšení aj.

Vyučující: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.;  
   Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová

Počet hodin: 32 h; 4 setkání

Výuka: únor – květen 2022; sobota

Cena: 1800 Kč
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Pastorace nemocných

Číslo kurzu: 6171

Kurz umožňuje účastníkům vyzkoušet si ve skupině max. 7 studentů reflekto-
vanou pastorační péči nemocných pod vedením nemocničního kaplana. Výuka 
proběhne v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. 
Kurz je složen z pastoračních rozhovorů s pacienty, personálem, návštěvníky 
nemocnice a z následné skupinové reflexe těchto pastoračních rozhovorů, která 
je zakončena jejich teologickou reflexí. V rámci kurzu také proběhnout setkání 
s personálem nemocnice, krátké teoretické vstupy (o vedení pastoračního 
rozhovoru) a psaní verbatimu.

Vyučující: Mgr. Marek František Drábek, DiS.

Počet hodin: 75 h; 10 dní

Výuka: červen 2022

Cena: 1500 Kč
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Dějiny umění (II.)

Číslo kurzu: 5228 (CŽV), 6227 (senioři)

„Cílem umění je dělat člověka šťastným,“ řekl Michelangelo Buonarroti. Tento 
kurz proto nabízí přednášky zaměřené na témata z dějin křesťanského umění.  
Ty jsou do tematických bloků rozděleny tak, aby posluchači načerpali nové 
znalosti napříč historií a seznámili se s pozoruhodnými umělci a jejich tvorbou. 
Přednášky volně navazují na kurz Dějiny umění I. Výuka je rozdělena do tří 
let s tím, že každý rok se do kurzu posluchači hlásí samostatně a není nutné 
absolvovat všechny tři části celého cyklu.

Vyučující: jednotlivé přednášky připravují různí vyučující oboru Dějiny křesťan-
ského umění

Počet hodin: 32 h; 8 setkání

Výuka: sobota 8.30–11.30 
16. 10., 27. 11., 18. 12. 2021, 
15. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5. 2022

Cena: 1000 Kč; sleva pro seniory 900 Kč
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Americké muzea a galerie 

7189 (CŽV), 7188 (senioři)

Účastníci kurzu se virtuálně přenesou přes Atlantský oceán a prozkoumají 
evropské umění ve zcela jiném sociokulturním kontextu amerického kontinentu. 
Posluchači se seznámí se vznikem a vývojem slavných muzejních a galerijních 
institucí na půdě USA (Washington D.C., New York, Boston, Los Angeles aj.). 
Prozkoumají jak architektonickou podobu muzejních a galerijních objektů, tak 
i charakter sbírek v nich uložených. V neposlední řadě poznají zajímavé a mnohdy 
kontroverzní příběhy proslulých amerických sběratelů a obchodníků s uměním. 

Vyučující: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

Počet hodin: 24 h; 2h/týdně  

Výuka: říjen 2021 – leden 2022; středa 17.00–18.30

Cena: 1000 Kč; sleva pro seniory 800 Kč 
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Bible a umělecké dílo

Číslo kurzu: 7183 (CŽV), 7182 (senioři)

Kurz je věnovaný jednotlivým biblickým příběhům, osobám, motivům a jejich 
ikonografickému ztvárnění v průběhu vývoje dějin výtvarného umění. Účastníci 
budou moci během přednášek konfrontovat jednotlivá umělecká díla s biblic-
kými texty a jejich komentáři a díky výkladu a společné diskusi nahlédnut slavná 
díla v nové hlubší perspektivě.   

Vyučující: PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.

Počet hodin: 20 h; 10 setkání 

Výuka: říjen 2021 – leden 2022; pondělí 16.00–17.30 

Cena: 1000 Kč; sleva pro seniory 800 Kč
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Prahou 6 s otevřenýma očima

Číslo kurzu: 7185 (CŽV), 7184 (senioři)

Během šesti procházek se účastníci přímo v terénu seznámí s důležitými stav-
bami a urbanistickými celky této pozoruhodné městské části. Procházky budou 
sestavené tematicky, anebo budou zkoumat konkrétní oblasti, jejich proměny 
a otisky staletí. Zaměříme se na historický a urbanistický vývoj vybraných míst 
a staveb, objevíme jejich uměleckou hodnotu a poukážeme na jejich aktuální 
využití a roli v 21. století. Navštívíme místa jako osada Baba, Hanspaulka, 
Ořechovka, Müllerova vila, Hotel Internacionál, Bubeneč, Břevnov, Dlabačov, 
Strahov, Obora Hvězda nebo Bílá Hora.

Vyučující: Mgr. Magdalena Nerudová, Mgr. Kateřina Turková

Počet hodin: 12 h; 6 setkání

Výuka: říjen 2021 – leden 2022; úterý 15.00–16.30 

Cena: 800 Kč; sleva pro seniory 600 Kč
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Pootevřený prostor.  
Přednášky o sakrální architektuře

Číslo kurzu: 6255 (CŽV), 6256 (senioři)

Jednotlivé přednášky mapují základní otázky moderní a současné sakrální architek-
tury. Pomocí několika sond představí klíčové debaty a problémy a také osobnosti 
mezi teology a architekty, kteří se celoživotně věnovali stavbě kostela a tématu 
sakrality, spirituality v architektuře a umění. Neopominutelná jsou liturgická hnutí, 
reforma II. vatikánského koncilu a její dodnes diskutovaná adekvátní aplikace nebo 
radikální návrhy multifunkčního kostela či interreligiózního chrámu. Stranou nezůsta-
nou přelomové realizace Rudolfa Schwarze, Le Corbusiera, Petera Zumthora a Johna 
Pawsona či nejaktuálnější přemýšlení o hybridních prostorech transcendence.

Součástí je exkurze Staří mistři ve Schwarzenberském paláci, kostel Nejsvětěj-
šího Srdce Páně, nebo aktuální intervence u Nejsvětějšího Salvátora.

Vyučující: Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt

Počet hodin: 24 h; 2h/týdně

Výuka: únor 2022 – květen 2022; pondělí 18.00–19.30 

Cena: 1000 Kč; sleva pro seniory 800 Kč



18

Staří mistři nizozemské malby

Číslo kurzu: 6231 (CŽV), 6233 (senioři)

Díla nizozemských mistrů na první pohled zaujmou mistrovstvím detailu 
a tajemností, která z nich vyzařuje. Umíme ale porozumět obrazům Jana van 
Eyck či Hieronyma Bosche? Byl Bosch příkladný katolík anebo heretik, jak se 
o něm lze dočíst? Účastníci kurzu budou mít možnost prohlédnout si slavná díla 
soudobým pohledem, zamyslet se, jak mohla být vnímány v době svého vzniku 
a naučit se dešifrovat mnohdy složité významy, jež do nich malíři a objednava-
telé ukryli. 

Součástí kurzu je několik exkurzí v Národní galerii v Praze.

Vyučující: PhDr. Olga Kotková, Ph.D

Počet hodin: 24 h; 2h/týdně 

Výuka: únor 2022 – květen 2022; pátek 16.30–18.00 

Cena: 1000 Kč; sleva pro seniory 800 Kč
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Nejen po stopách církve I.

Číslo kurzu: 7177 (CŽV), 7181 (senioři)

Víra a náboženství utvářely život člověka dávno před tím, než se naučil psát. 
Naši církevní historici budou vašimi průvodci v neznámých vodách dějin sahají-
cích od antiky až po dnešek. Výuka je rozdělena do tří let s tím, že každý rok se 
do kurzu posluchači hlásí samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části 
celého cyklu. V prvním roce jsou přednášky věnované období antiky. Zjistěte, 
jak postupně vznikalo a jak se šířilo křesťanství, s jakými se potýkalo problémy 
a nahlédněte hlouběji do fenoménů jako mnišství, inkvizice nebo křižácké 
výpravy.

Vyučující: jednotlivé přednášky připravují různí vyučující Katedry církevních dějin 
a literární historie

Počet hodin: 16 h; 8 setkání

Výuka: sobota 9.30–11.00 
2. 10., 30. 10., 13. 11., 11. 12. 2021,  
29. 1., 26. 2., 12. 3., 23. 4., 21. 5. 2022

Cena: Cena: 800 Kč; sleva pro seniory 600 Kč
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Literatura v čase a prostoru I.

Číslo kurzu: 7179 (CŽV), 7180 (senioři)

Literatura představuje základní kámen lidského poznání. Ve středověké a novo-
věké literatuře to byla církev, kdo mnohdy udával trend, ale podstatnou roli hrál 
také folklór. Výuka kurzu literatury je rozdělena do tří let s tím, že každý rok se 
do kurzu posluchači hlásí samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části 
celého cyklu. Přednášky v prvním roce provedou účastníky historickým vývojem 
literatury od antiky po raný středověk. Dozví se, co říkají literární historici 
o vzniku Starého a Nového zákona, nahlédnou do tajemství středověkých 
rukopisů a ponoří se do počátku historiografie a divadla.

Vyučující: jednotlivé přednášky připravují různí vyučující katedry církevních dějin 
a literární historie

Počet hodin: 18 h; 9 setkání

Výuka: sobota 11.30–13.00
2. 10., 30. 10., 13. 11., 11. 12. 2021, 
29. 1., 26. 2., 12. 3., 23. 4., 21. 5. 2022

Cena: 800 Kč; sleva pro seniory 600 Kč
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Eucharistická modlitba

Číslo kurzu: 7200 (CŽV), 7223 (senioři)

Kurz v první části podrobným způsobem seznamuje s vývojem eucharistické 
modlitby v rámci křesťanské liturgie od Ježíšových dob až po 21. století. Ve 
druhé části jsou na několika eucharistických modlitbách zařazených do součas-
ného Římského misálu detailně vysvětleny základní aspekty slavení Kristovy 
oběti a jeho velikonoční hostiny. Závěr kurzu je věnován otázce, jakou podobu 
by měla mít eucharistická spiritualita v 21. století. 

Vyučující: PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D.

Forma: ONLINE; platforma ZOOM

Počet hodin: 12 h; 6 setkání

Výuka: říjen 2021 – leden 2022; středa večer

Cena: 800 Kč; sleva pro seniory 600 Kč
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Management (nejen) církve  
a církevních organizací

Číslo kurzu: 7177 (CŽV), 7181 (senioři)

Pro ty, kdo si chtějí zvýšit manažerskou kvalifikaci praktickými zkušenostmi 
z podnikání a řízení úřadů, institucí, firem a rozličných aktivit, zkušenostmi 
zasazenými do kontextu biblické moudrosti a poučení z historie církve, je 
připraven vzdělávací cyklus věnovaný otázkám managementu a řízení. Je složen 
ze čtyř ucelených kurzů:

1.  Management jako cesta k úspěchu – řízení lidí, procesů a zdrojů  
(říjen – listopad 2021) 

2.  Ekonomické řízení a podnikání jako cesta zodpovědnosti –  
základy ekonomického řízení, správy majetku a zodpovědného podnikání 
(prosinec 2021 – březen 2022)

3.  Efektivní řízení jako cesta k prosperitě – specifika řízení církví a církevních 
organizací, s přihlédnutím k odlišným rolím působení v soukromém,  
veřejném i mediálním prostoru (březen – květen 2022)

4.  Šedá je teorie, zelený strom života – setkání se zkušenými manažery  
a vlastníky firem (říjen 2021 – květen 2022)
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Vyučující: Ing. Roman Češka a hosté

Počet hodin: 24 h/kurz

Výuka: 
1. – 3. kurz následují po sobě v období od října 2021 do května 2022;  
středa 15.30–17.45  
4. kurz se koná souběžně jako doplňující seminář v průběhu celého roku;  
středa 18.00–19.00 

Cena: 
1. – 3. kurz 2000 Kč/kurz; 4. kurz 1000 Kč nebo zdarma pro každého účastníka 
alespoň jednoho z třech kurzů 

sleva 50 % pro seniory, studenty ostatních teologických fakult, kněze a trvalé 
jáhny působící v diecézích na území ČR, členy řádů, pracovníky církví, církevních 
škol, charit a zdravotnických zařízení 
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Podrobné informace ke všem kurzům naleznete na fakultním webu celoživotního  
vzdělávání www.czv.ktf.cuni.cz.

Přihlásit se do jednotlivých kurzů můžete vyplněním jednoduchého online formuláře 
na webu, nebo prostřednictvím papírové přihlášky, kterou si vyzvednete a odevzdáte na 
studijním oddělení v úředních hodinách. 

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
letní semestr (říjen 2021 – leden 2022): 12. 9. 2021
zimní semestr (únor – červen 2022): 6. 2. 2022

Platbu je potřebné uhradit 14 dní před zahájením daného kurzu převodem na účet KTF UK 
32034061/0100. Pro rozpoznání platby je nutné zadat VS (prvních 6 číslic rodného čísla) 
a SS (číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.

http://www.czv.ktf.cuni.cz


KONTAKT: 
Mgr. Zuzana Matisovská  
Studijní oddělení KTF UK  
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 
matisovska@ktf.cuni.cz 
+420 220 181 649

Uvítáme Vaše podněty k nabízeným kurzům i náměty na rozšíření jejich nabídky. Pokud byste 
chtěli rozvoj kurzů celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku podpořit, je možné tak 
učinit úhradou sponzorského poplatku (více informací na webu) nebo zaslat dar na účet 
KTF UK 32034061/0100 s variabilním symbolem 777.

Kurzy probíhají v přednáškových místnostech Katolické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy – Thákurova 3, Praha 6.

V případě, že se přednášky nebudou moci z epidemiologických důvodů konat kontaktní for-
mou, budou převedeny do distanční formy nebo bude účastníkům uhrazený poplatek vrácen. 

* Účastník programu CŽV není studentem podle zákona o vysokých školách. 
** Změna jednotlivých přednášek vyhrazena.

mailto:matisovska@ktf.cuni.cz
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