
 

 

Studijní oddělení 
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 
tel: +420 220 181 402, +420 220 181 383, fax: +420 220 181 234, studijni@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz  

Č. j.: UKKTF/172329/2018  V Praze dne 4. 12. 2018 

Věc: Dodatečné vyhlášení kurzu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2018/2019 

Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické 

teologické fakulty tímto dodatečně vyhlašuji pro akademický rok 2018/2019 níže uvedený kurz a 

stanovím podrobnosti o jeho konání. 

 

Název: Ars celebrandi pro jáhny 

Název (AJ):  

Zaměření programu:  

Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy  

Součást: Katedra/ústav 

Způsob výuky programu:1 Prezenční 

Jazyk, v němž je program uskutečňován: čeština 

Charakteristika programu: Ars celebrandi pro jáhny je kurz věnovaný 
praktické stránce jáhenské službě v liturgii 
církve. Náplní bude zejména osvojení a 
vysvětlení gest, postojů, rétoriky, zpěvu, 
porozumění nuancím bohoslužeb s různým 
stupněm slavnostnosti či modelové řešení 
různých nečekaných situací. 

Charakteristika programu (AJ):  

Profil absolventa:  

Profil absolventa (AJ):  

Časový a obsahový plán programu: 9. března 2019, celodenní. 
Mše svatá krok za krokem z hlediska jáhenské 
služby  
Úkoly jáhna dle typu mše  
Gesta a postoje 
Rétorika  
Zpěv aklamací a evangelia 

Časový a obsahový plán programu (AJ):  

Podmínky přijímání zájemců: Podání elektronické přihlášky a složení 
poplatku. Maximální počet: 40 studentů.  

Podmínky přijímání zájemců (AJ):  

Podmínky účasti na programu:  

Podmínky účasti na programu (AJ):  

Podmínky absolvování a kvalifikace  

                                                           
1 Některá z těchto možností: 
Prezenční 
Distanční 
kombinovaná 
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Podmínky absolvování programu:2 nejsou stanoveny 

Získaná kvalifikace: získání dalších odborných znalostí v oboru 

Komentář k získané kvalifikaci:  

Garant programu: Radek Tichý  

Místo konání:  

Termín a délka  

Otevírán v akad. roce: 2018/19 

Zahájení: semestr nebo měsíc: LS 

Datum začátku konání programu: 9. března 2019. 

Délka programu (v semestrech/krátkodobý): krátkodobý 

Rozsah: v hodinách celkem 8 

Upřesnění délky programu:  

Upřesnění délky programu (AJ):  

Dny uskutečňování výuky:  

Datum uskutečnění:  

 Výše úplaty: 500,- Kč 

Poplatek za přihlášku:  

Upřesnění:  

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Děkanát KTF (26-KTF) 

* Kontaktní osoba: Bc. Eva Roškotová 

* E-mail: studijni@ktf.cuni.cz 

* Telefon: 220181383 

* Termín podání přihlášky do:  

Komentář k termínu podání přihlášky:  

Komentář k termínu podání přihlášky (AJ):  

Termíny přijímání do programu:  

Podrobnosti k přijímání do programu:  

Podrobnosti k přijímání do programu (AJ):  

Ověřování podmínek přijímání do programu 
se nestanoví: 

 

Další informace  

Webová stránka:  

 

           Tomáš Benedikt Mohelník, OP, Th.D. 

                 proděkan pro trvalou formaci 

 

                                                           
2 Některá z těchto možností: 
jiná 
nejsou stanoveny 
obhajoba závěrečné práce 
písemný test 
prezentace projektu 
ústní zkouška 
závěrečná písemná práce 
závěrečná praktická zkouška 
závěrečná zkouška 


