
 

 
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/69927/2020                        Vyřizuje: Matisovská                        V Praze dne 25.2.2020   
 

Věc: Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání „V co věří křesťané? (I.)“ 

    Číslo kurzu (dle SIS): 6215 

Vztah k akreditovaným programům:1 
Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF. (Jedná se o nehospodářskou činnost.) 

Název: V co věří křesťané? (I.) 
Název (AJ):  
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový 
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy  
Součást: Děkanát KTF 
Způsob výuky programu: Prezenční 
Jazyk, v němž je program uskutečňován: čeština 
Charakteristika programu: Vyznání víry, tzv. Krédo (lat. credo - věřím) tvoří 

základní souhrn víry, kterou vyznávají křesťané. 
Dělí se na tři části tak, že postupně mluví o 
třech božských osobách a díle stvoření, 
vykoupení a posvěcení (srov. KKC 190). Tento 
kurz je věnován výkladu jednotlivých článků 
víry, v níž jsou křesťané pokřtěni a která 
proměňuje celý jejich život.  

Látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let 
s tím, že každý rok se do kurzu hlásí samostatně 
a není nutné absolvovat všechny tři části. 

Charakteristika programu (AJ):  
Profil absolventa:  
Profil absolventa (AJ):  
Časový a obsahový plán programu: Termín výuky:  

1. 10.10.2020 – Úvod: 
   9.00–10.25: Co je Vyznání víry? 
   10.35–12.00: Víra jako odpověď člověka na 
Boží zjevení 
2. 21.11. – Jeden Bůh: 
   9.00–10.25: „Já jsem“ - Bůh Abraháma, Izáka a 
Jákoba  
   10.35–12.00: Kontinuita a novost obrazu Boha 
v Novém zákone 

                                                           
1 Položku „Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF“ zvolte v případě, že se kurz obsahově 
překrývá s předměty, které se v rámci platných akreditací na KTF vyučují. Kurz CŽV/U3V přitom nemusí být 
přesně shodný s některým z předmětů prezenčního studia. Jedná o většinu nabízených kurzů. 
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3. 5.12. – Obraz Boha: 
   9.00–10.25: Boží atributy 
   10.35–12.00: Teodicea – Bůh a problém zla 
4. 16.1.2021 – Bůh jako Trojice: 
   9.00–10.25: Biblická nauka o Trojici  
   10.35–12.00: Formulace trinitárního dogmatu, 
trinitární hereze 
 5. 27.2. – Trojice a my: 
   9.00–10.25: Imanentní a ekonomická Trojice  
   10.35–12.00: Praktický význam nauky o Trojici  
6. 13.3. – Bůh Stvořitel: 
   9.00–10.25: Proč a jak Bůh tvoří svět? 
   10.35–12.00: Stvoření světa u církevních otců  
7. 27.3. – Člověk jako vrchol stvoření: 
   9.00–10.25: Člověk jako Boží obraz 
   10.35–12.00: Milost a hřích  
8. 22.5. – Svět viditelný i neviditelný: 
   9.00–10.25: Angelologie 
   10.35–12.00: Víra a přírodní vědy 

Časový a obsahový plán programu (AJ):  
Podmínky přijímání zájemců: Podání přihlášky a složení poplatku.  
Podmínky přijímání zájemců (AJ):  
Podmínky účasti na programu:  
Podmínky účasti na programu (AJ):  
Sponzor2 Ne 
Podmínky absolvování programu: Jiná 
Získaná kvalifikace: získání dalších odborných znalostí v oboru 
Komentář k získané kvalifikaci:  
Garant programu: Mgr. Zuzana Matisovská 

 

Místo konání: KTF UK (Thákurova 3, Praha 6) 
Pracoviště garantující program: Děkanát KTF 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Děkanát KTF 
Otevírán v akad. roce: 2020/2021 
Zahájení: semestr nebo měsíc: semestr: zimní i letní měsíc: říjen 
Datum začátku konání programu: Klikněte sem a zadejte datum. 
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): 2 
Rozsah: v hodinách celkem 32h 
Upřesnění délky programu:  od 9:00 do 12:00 hodin. 
Upřesnění délky programu (AJ):  
Dny uskutečňování výuky: od: sobota  do: Zvolte položku. 
Datum uskutečnění (seznam dat výuky):  
Výše úplaty:3 1000 KČ 
Poplatek za přihlášku:  
Upřesnění:  
Adresa pro doručení přihlášky: Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení 

                                                           
2 Jedná se o případné sponzory, kteří by chtěli podpořit Váš kurz. Konkrétní podobu podpory je nutné projednat 
s proděkanem pro trvalou formaci. 
3 Finanční otázky je nutné projednat s proděkanem pro trvalou formaci. Případně nechce položku nevyplněnou 
a kurz bude poskytován za běžnou cenu dle zvyklostí KTF. 
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Pracoviště, kam doručit přihlášku: Děkanát KTF (26-KTF) 
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Matisovská 
E-mail: u3v.czv@ktf.cuni.cz 
Telefon: 220181649 
Termín podání přihlášky do:4 13.09.2020 
Podrobnosti k přijímání do programu:  
Podrobnosti k přijímání do programu (AJ):  
Další informace  
Webová stránka: www.ktf.cuni.cz  

 

 

 

 

 

Datum: 25. února 2020     

    Tomáš Benedikt Mohelník, OP., Th.D. 
proděkan pro trvalou formaci 

                                                           
4 Nejzazší termín podání přihlášky je nejméně 14 dní před začátkem semestru či faktickým začátkem kurzu, 
pokud kurz není vázán na semestr. 


