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č.j  UKKTF/32697/2018                               V Praze dne 12. 04. 2018  

 

Název: Katecheze Dobrého Pastýře 

Stav programu: běží přijímací řízení 

Zaměření programu: Program CŽV - zájmový 

Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta 

Součást: Katedra pastorálních oborů a právních věd [26-KPAO] 

Způsob výuky programu: prezenční 

Jazyk, v němž je program uskutečňován: čeština 

Charakteristika programu: Uvedení do konceptu katechetické metody Katecheze 
Dobrého Pastýře, která je určena dětem ve věku od 3 
do 12 let. Tento kurz je zaměřen na věkovou skupinu 
dětí 3 - 6 let a jeho absolvování je podmínkou pro 
uvedení do katecheze starších dětí. Kurz je určen 
studentům bakalářských nebo magisterských studijních 
programů, kněžím, katechetům, rodičům, 
vychovatelům, učitelům mateřských škol, zařízení pro 
rodiče s dětmi apod. Cílem kurzu je připravit 
absolventy na moderování katechezí dětí předškolního 
věku ve farnostech a na výchovu víry dětí v rodinách. 
Absolventům kurzu nevzniká automaticky nárok na 
udělení kanonické mise pro katechezi dětí. 

Studijní obor: Didaktika katecheze 

Časový a obsahový plán programu: 3 bloková setkání po osmi vyučovacích hodinách ve 
dnech, které budou oznámeny do června 2018. 
Součástí výuky jsou přednášky, praktické ukázky a 
nácvik a diskuse. 
 
1. setkání: teologický a pedagogický koncept 
programu, tematické bloky Mše svatá, Advent a 
Vánoce 
2. setkání: tajemství dítěte, spiritualita dítěte; tematické 
bloky: Tajemství Božího Království, Podobenství o 
dobrém pastýři  
3. setkání: kérygmaticko-liturgický model katecheze a 
jeho význam pro výchovu víry, tematické bloky: 
Velikonoce a Křest; reflexe kurzu 

Předpokládaný počet účastníků: 15 

Podmínky přijímání zájemců: Podání přihlášky a složení stanoveného poplatku 
 

Podmínky absolvování a kvalifikace 

Podmínky absolvování programu: Závěrečné kolokvium 

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu 

Počet kreditů: není stanoveno 

Informace o závěrečné zkoušce na osvědčení:  
 

Garant a místo 

Garant programu: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 

Pracoviště garantující program: Katedra pastorálních oborů a právních věd 

Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra pastorálních oborů a právních věd 

Místo konání: Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6 
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Termín a délka 

Otevírán v akad. roce: 2018/2019 

Zahájení: zimní semestr 

Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé 

Rozsah: 24 (v hodinách celkem) 

Datum uskutečnění: Bude upřesněno 

Podrobnosti v rozvrhu 

Poplatky a financování 

Výše úplaty: 1350 Kč / program 

Upřesnění: Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu 
převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol 
prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol 
4119. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. 

Sazba DPH: osvobozeno 

Přihláška 

Adresa pro doručení přihlášky: Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení 

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Děkanát KTF 

Kontaktní osoba: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 

E-mail: zimmermannova@ktf.cuni.cz 

Telefon: 220 181 394, 737 215 335 

Termín podání přihlášky do: 31.8.2018 

Termíny přijímání do programu: 1.4.2018-31.8.2018 

Ověřování podmínek přijímání do programu se nestanoví:   

Další informace 

Webová stránka: www.katechezedobrehopastyre.cz  

 

 

 

         

 

 prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

 děkan 
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