
Název:    Úvod do Písma 1 

 

Kód č.:    1149 

 

Garant – vyučující:  Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. 

 

Typ kurzu:   zájmový kurz CŽV 

 

Fakulta/součást:   Katolická teologická fakulta 

 

Obsah kurzu: 

 

1. Program celoživotního vzdělávání „Úvod do Písma 1“ uskutečňuje Katedra biblických věd Katolické 

teologické fakulty Univerzity Karlovy. 

Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty 

 

2. Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke 

správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby 

a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Úvod do Písma 1 

(KBIB003) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie: 

1. Bible a její vztah k Božímu zjevení, Bible a Tradice, Starý a Nový zákon  

2. Stručný přehled zemí Úrodného půlměsíce (Egypt, Mezopotámie, Malá Asie, Sýrie)  

3. Geografie Kanaánu a situace v zemi před příchodem Izraele  

4. Období patriarchů, exodus a sinajská smlouva, obsazení Kanaánu, doba soudců  

5. Počátky izraelské monarchie, rozdělené království až do pádu Samaří, judské království až do pádu 

Jeruzaléma  

6. Babylónské zajetí a návrat, poexilní období, helénismus, vláda Hasmonejců  

7. Dějinné pozadí Nového zákona (politická a náboženská situace v Palestině v době Ježíšově a v 

období rané církve)  

8. Základní instituce a jejich význam (chrám, synagoga, Tóra a její interpretace, velerada atd.)  

9. Každodenní život v Izraeli; vývoj státního zřízení a sociální poměry  

10. Biblické jazyky (hebrejština, aramejština, řečtina), písmo a psací materiál (kámen, hliněné tabulky, 

ostraka, papyrus, pergamen, forma svitku a kodexu)  

11. Dějiny hebrejského textu Starého zákona (činnost sóferím a masoretů) a příslušné rukopisy 

(podrobněji Kumrán)  

12. Starověké překlady Starého zákona (řecké, latinské, syrské, koptské, aramejské targumy) a 

nejvýznamnější rukopisy  

13. Typy novozákonního textu a jeho rukopisy, hlavní zásady textové kritiky  

14. Stručná historie českých překladů Bible 

 

3. Frekvence: úterý 8,30 –10,05 (2 hod./týdně) 

 

4. Místo: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P6 

 

5. Termíny: 2.10.2012/9.10.2012/16.10.2012/23.10.2012/30.10.2012/6.11.2012/13.11.2012/27.11.2012/4.

12.2012/11.12.2012/18.12.2012/8.1.2013 

 

6. Přihláška se podává na přiloženém formuláři Studijnímu oddělení (e-mail: studijni@ktf.cuni.cz, tel. 

220 181 383) do 5. 10. 2012 

 

7. Program je zakončen zápočtem a všem úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení.  

 

8. Poplatek: 500,- Kč. Tato částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 

32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). 

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. 

 

Jazyk výuky: čeština  

 

Pevný studijní plán: ne  



Název:   Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1 

 

Kód č.:   1052 

 

Garant – vyučující: Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. 

 

Typ kurzu:  zájmový kurz CŽV 

 

Fakulta/součást:  Katolická teologická fakulta 

 

Obsah kurzu: 

 

1. Program celoživotního vzdělávání „Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1“ uskutečňuje Katedra 

biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 

Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty 

 

2. Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke 

správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby 

a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Synoptická evangelia a 

Skutky apoštolů 1 (KBIB005) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie: 

1. Pojem "evangelium": významy řeckého slova euaggelion a slovesné formy, teologický obsah ve 

Starém zákoně, v Ježíšově působení, apoštolském kázání a cesta k literárnímu druhu "evangelium".  

2. Tři etapy vznikání novozákonních evangelií (viz Dei Verbum 19). Jak se při jejich studiu uplatňuje 

literární kritika, kritika forem a redakční kritika?  

3. Synoptická otázka a její řešení.  

4. Úvod do evangelia podle Marka: literární struktura, přehled o obsahu, literární a teologické 

charakteristiky ("mesiášské tajemství"), otázka závěru evangelia, údaje o autorovi, adresátech, místě a 

době vzniku.  

5. Novozákonní podobenství: terminologie, princip jejich působení, jejich tématika, jejich funkce 

Ježíšově postavení, jejich úloha v rané církvi a v psané formě evangelií. 6. Četba a exegeze Mk 12,1-12. 

7.  

Vyprávění o zázracích: terminologie a typologie, hlavní charakteristiky jednotlivých typů zázraků, kde 

se vyskytují v Novém zákoně.  

8. Četba a exegeze Mk 10,46-52.  

9. Matoušovo evangelium: literární struktura, přehled o obsahu, literární a teologické charakteristiky, 

údaje o autorovi, adresátech, místě a době vzniku.  

10. Výklad a Mt 1 - 2 a význam pro celé evangelium; otázka historičnosti uvedených událostí.  

 

3. Frekvence: úterý 12,00 –13,35 (2 hod./týdně) 

 

4. Místo: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P1 

 

5. Termíny: 2.10.2012/9.10.2012/16.10.2012/23.10.2012/30.10.2012/6.11.2012/13.11.2012/27.11.2012/4.

12.2012/11.12.2012/18.12.2012/8.1.2013 

 

6. Přihláška se podává na přiloženém formuláři Studijnímu oddělení (e-mail: studijni@ktf.cuni.cz, tel. 

220 181 383) do 5. 10. 2012 

 

7. Program je zakončen zápočtem a všem úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení.  

 

8. Poplatek: 500,- Kč. Tato částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 

32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). 

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. 

 

Jazyk výuky: čeština; doporučuje se základní znalost biblické řečtiny.  

 

Pevný studijní plán: ne  

 



Název:   Novozákonní epištoly 1 

 

Kód č.:   1153 

 

Garant – vyučující: Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. 

 

Typ kurzu:  zájmový kurz CŽV 

 

Fakulta/součást:  Katolická teologická fakulta 

 

Obsah kurzu: 

 

1. Program celoživotního vzdělávání „Novozákonní epištoly 1“ uskutečňuje Katedra biblických věd 

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 

Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty 

 

2. Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke 

správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby 

a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Novozákonní epištoly 

(KBIB007) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie: 

1. Život a apoštolská a literární činnost apoštola Pavla.  

2. Antická a novozákonní epistolární literatura.  

3. Otázka pseudoepigrafie v raném křesťanství.  

4. Úvody do pavlovských listů (obsah, situace církevních obcí a autora, otázky autenticity a integrity, 

hlavní teologická témata, exegeze vybraných textů) 

a. 1. a 2. list Soluňanům (Thesalonickým) 

b. Korintská korenspondence (1 a 2 Kor a další možné listy)  

c. List Galaťanům  

d. List Římanům 

 

3. Frekvence: středa 10,15 –11,50 (2 hod./týdně) 

 

4. Místo: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P2 

 

5. Termíny: 3.10.2012/10.10.2012/17.10.2012/24.10.2012/31.10.2012/7.11.2012/14.11.2012/28.11.2012/5

.12.2012/12.12.2012/19.12.2012/9.1.2013 

 

6. Přihláška se podává na přiloženém formuláři Studijnímu oddělení (e-mail: studijni@ktf.cuni.cz, tel. 

220 181 383) do 5. 10. 2012 

 

7. Program je zakončen zápočtem a všem úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení.  

 

8. Poplatek: 500,- Kč. Tato částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 

32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). 

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. 

 

Jazyk výuky: čeština; doporučuje se základní znalost biblické řečtiny.  

 

Pevný studijní plán: ne  

 



Název:   Novozákonní listy a janovské spisy 

 

Kód č.:   1154 

 

Garant – vyučující: Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. 

 

Typ kurzu:  zájmový kurz CŽV 

 

Fakulta/součást:  Katolická teologická fakulta 

 

Obsah kurzu: 

 

1. Program celoživotního vzdělávání „Novozákonní listy a janovské spisy“ uskutečňuje Katedra 

biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 

Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty 

 

2. Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke 

správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby 

a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Novozákonní listy a 

janovské spisy (KBIB011) v navazujícím magisterském studijním programu Teologie, obor Teologické 

nauky: 

1. Úvod do pavlovské teologie a etiky 

2. Listy Soluňanům: teologie vyvolení 

3. Listy Korinťanům: teologie kříže a vzkříšení a etika posvěcené komunity 

4. List Galaťanům a Římanům: teologie ospravedlnění 

5. List Filipanům: teologie z vězení, etika společenství 

6. List Efesanům: teologie církve 

7. Prolog Janova evangelia (1,1-18): exegeze a teologická témata 

8. Ježíšovo vzkříšení v janovské teologii: exegeze Jan 20,1-18 

9. Křesťanská naděje podle Zjevení sv. Jana: exegeze Zj 21,1-8 

 

3. Frekvence: sobotní bloky, celkem 20 hodin. 

 

4. Místo: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P1 

 

5. Termíny: 8.12.2012 (2hod.: 13,55-15,30)/15.12.2012 (4 hod.: 9,00-10,35; 13,55-15,30)/5.1.2012 (2 

hod.: 13,55-15,30)/19.1.2012 (2 hod.: 13,55-15,30)/2.2.2012 (2 hod.: 13,55-15,30)/2.3.2012 (4 hod.: 

11,35-15,30)/9.3.2012 (4 hod.: 9,00-12,20) 

 

 

6. Přihláška se podává na přiloženém formuláři Studijnímu oddělení (e-mail: studijni@ktf.cuni.cz, tel. 

220 181 383) do 5. 10. 2012 

 

7. Program je zakončen zápočtem a všem úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení.  

 

8. Poplatek: 500,- Kč. Tato částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 

32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). 

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. 

 

Jazyk výuky: čeština. 

 

Pevný studijní plán: ne  

 



Název:   Starozákonní postavy v Koránu  

 

Kód č.:   1155 

 

Garant – vyučující: Mlada Mikulicová, Ph.D.  

 

Typ kurzu:    zájmový kurz CŽV 

 

Fakulta/součást:  Katolická teologická fakulta 

 

Obsah kurzu: 

 

1. Program celoživotního vzdělávání „Starozákonní postavy v Koránu“ uskutečňuje Katedra biblických 

věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 

Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty. Paralelní četba vybraných příběhů ze Starého 

zákona a Koránu reflektuje tematické shody i rozdílná pojetí prototypických postav v křesťanském a 

muslimském kontextu. Kanonické texty jsou doplněny výběrem z apokryfní literatury a klasických 

komentářů. 

 

2. Jednotlivá témata: Adam, Noe, Abrahám, Izmael a Jakub, Josef, Mojžíš, Áron, David, Šalomoun, 

královna ze Sáby, Jonáš, Job. Program je uskutečňován formou přednášek, komentované četby, 

samostatného studia a studentských prezentací. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu volitelnému 

semináři Starozákonní postavy v Koránu (KVAR127) pro magisterský studijní program Teologie, obor 

Katolická teologie: 

 

3. Frekvence: úterý 17.10-18.45 (2 hodiny týdně) 

 

4. Místo: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P3 

 

5. Termíny: 2.10. – 9.10. - 16.10 -  23.10 – 30.10. – 6.11. – 13. 11. – 20.11. – 27.11. – 4.12. - 11.12. - 

18.12. - 8.1. - 15.1.   

 

6. Přihláška se podává na přiloženém formuláři Studijnímu oddělení (e-mail: studijni@ktf.cuni.cz, tel. 

220 181 383) do 5. 10. 2012. 

 

7. Program je zakončen zkouškou/zápočtem a všem úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení.  

 

8. Poplatek: 500,- Kč. Tato částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 

32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). 

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. 

 

Jazyk výuky: čeština 

 

Pevný studijní plán: ne 

 



 

Název:   Religion in the Arab World 1 - Islam 

 

Kód č.:   1156 

 

Garant – vyučující: Mlada Mikulicová, Ph.D.  

 

Typ kurzu:  zájmový kurz CŽV 

 

Fakulta/součást:  Katolická teologická fakulta 

 

Obsah kurzu: 

 

1. Program celoživotního vzdělávání „Religion in the Arab World 1 - Islam“ uskutečňuje Katedra 

biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 

Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty. Program probírá hlavní věroučné a etické teze 

islámu na základě jeho normativních zdrojů (Korán, hadíth, výklady) a historických i aktuálních 

skutečností. V prezentacích bude předveden život islámské společnosti na citacích zdrojů a 

komentovaném obrazovém materiálu (fotografie z arabských zemí). Některá témata zpracují 

frekventanti samostatně formou referátů a prezentací. 

 

2. Jednotlivá témata zahrnují pět pilířů islámu (vyznání, modlitba, půst, pouť, džihád), pojem ummy, 

rodinné a společenské instituce a zvyklosti. Program je uskutečňován formou přednášek, komentované 

četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu volitelnému semináři Religion in 

the Arab World 1 - Islam (KVAR 129) pro magisterský studijní program Teologie, obor Katolická 

teologie: 

 

3. Frekvence: pondělí 17.10-18.45 (2 hodiny týdně) 

 

4. Místo: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P3 

 

5. Termíny: 1.10. – 8.10. - 15.10 -  22.10 – 29.10. – 5.11. – 12. 11. – 19.11. – 26.11. – 3.12. - 10.12. - 

17.12. - 7.1. - 14.1.   

 

6. Přihláška se podává na přiloženém formuláři Studijnímu oddělení (e-mail: studijni@ktf.cuni.cz, tel. 

220 181 383) do 5. 10. 2012. 

 

7. Program je zakončen zkouškou/zápočtem a všem úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení.  

 

8. Poplatek:500,- Kč. Tato částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 

32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). 

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. 

 

Jazyk výuky: angličtina 

 

Pevný studijní plán: ne.  

 

 

Název:   Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1 

 

Kód č.:   1151 

 

Garant – vyučující: Ing. Pavel Větrovec, Th.D. S.S.L. 

 

Typ kurzu:  zájmový kurz CŽV 

 

Fakulta/součást:  Katolická teologická fakulta 

 

Obsah kurzu: 

 



9. Program celoživotního vzdělávání „Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1“ uskutečňuje 

Katedra biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Studijní agendu spravuje 

Studijní oddělení fakulty. 

 

10. Program poskytuje základní informace o příslušných knihách Písma svatého Starého Zákona s příklady 

exegeze relevantních perikop. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného 

studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 

1 (KBIB006) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie:  

 

1. Uspořádání SZ knih z hlediska literárních druhů, bližší specifikace poetických a sapienciálních knih.  

2. Poetické knihy - základní charakteristika spisů Pláč, Píseň písní a Žalmů. (Pozn.: od 2. přednášky 

bude její součástí rozbor celého či části žalmu v pořadí Ž 1; 19; 22; 23; 42; 51; 63; 83; 144). 

3. Sapienciální knihy a sapienciální fenomén. 

4. Přísloví - charakteristika, kompozice, exegeze Př 8,1-9,6. 

5. Jób - moudrost v existenciální krizi; úvod; základní obsah, exegeze Job 28. 

6. Kazatel - moudrost v krizi smyslu; úvod, struktura, exegeze Kaz 3. 

7. Deuterokanonické knihy - kniha Moudrosti. 

8. Kniha Sirachovcova - úvod, exegeze vybraných míst (4,1-10; 16,24-17,14; 24,1-34; 33,1-6). 

 

3. Frekvence: pátek 9:20-10:55 (2 hod./týdně) 

 

4. Místo: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P2 

 

5. Termíny: 5. 10. – 12. 10. – 19. 10. – 26. 10. – 2. 11.  – 9. 11. – 16. 11. – 23. 11. – 30. 11. – 7. 12. – 14. 

12. – 21. 12. –  4. 1. – 11. 1.  

 

6. Přihláška se podává na přiloženém formuláři Studijnímu oddělení (e-mail: studijni@ktf.cuni.cz, tel. 

220 181 383) do 5. 10. 2012 

 

7. Program je zakončen zkouškou/zápočtem a všem úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení.  

 

8. Poplatek: 500,- Kč. Tato částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 

32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). 

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. 

 

Jazyk výuky: čeština  

Pevný studijní plán: ne 

 

 

Název:   Pentateuch a dějepisné knihy 1 

 

Kód č.:   1150 

 

Garant – vyučující: doc. Josef Hřebík, Th.D. S.S.L. 

 

Typ kurzu:  zájmový kurz CŽV 

 

Fakulta/součást:  Katolická teologická fakulta 

 

Obsah kurzu: 

 

1. Program celoživotního vzdělávání „Pentateuch a dějepisné knihy 1“ uskutečňuje Katedra biblických 

věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 

Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty 

 

2. Program poskytuje základní vědomosti o historických, literárních a teologických aspektech Pěti knih 

Mojžíšových (Pentateuchu). Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného 

studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Pentateuch a dějepisné knihy 1 (KBIB004) 

v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie: 

a) Literární sonda do dějin formace Pentateuchu 



b) Historické pozadí Pentateuchu 

c) Teologické poselství Pentateuchu 

d) Knihy Genesis a Exodus (introdukce a exegeze vybraných částí) 

e) Knihy Leviticus a Numeri  

f) Kniha Deuteronomium   

 

3. Frekvence: pátek 9:20-11:00 (2 hod./týdně) 

 

4. Místo: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P1 

 

5. Termíny: 5.10.2012 – 12.10.2012 – 19.10.2012 – 26.10.2012 – 2.11.2012 – 9.11.2012 – 16.11.2012 – 

23.11.2012 – 30.11.2012 – 7.12.2012 – 14.12.2012 – 21.12.2012 – 4.1.2013 – 11.1.2013 

 

6. Přihláška se podává na přiloženém formuláři Studijnímu oddělení (e-mail: studijni@ktf.cuni.cz, tel. 

220 181 383) do 5. 10. 2012 

 

7. Program je zakončen zápočtem a všem úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení.  

 

8. Poplatek: 500,- Kč. Tato částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 

32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). 

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. 

 

Jazyk výuky: čeština  

 

Pevný studijní plán: ne 

 


