Č. j.: UKKTF/144253/2021

Vyřizuje: Matisovská

V Praze dne 29. 3. 2021

Věc: Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání „Pootevřený prostor – přednášky o
současné sakrální architektuře“
Číslo kurzu (dle SIS): 6255
Vztah k akreditovaným programům:1
Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF. (Jedná se o nehospodářskou činnost.)
Název:
Název (AJ):
Zaměření programu:
Uskutečňovatel:
Součást:
Způsob výuky programu:
Jazyk, v němž je program uskutečňován:
Charakteristika programu:

Pootevřený prostor - přednášky o současné
sakrální architektuře
Program CŽV - zájmový
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Ústav dějin křesťanského umění
Prezenční
čeština
Řada přednášek mapuje základní otázky
moderní a současné sakrální architektury.
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. Neopominutelné jsou
liturgické hnutí, reforma II. vatikánského koncilu
a její dodnes diskutovaná adekvátní aplikace
nebo radikální návrhy multifunkčního kostela či
interreligiózního chrámu. Stranou nezůstanou
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 Nejsvětějšího
Srdce Páně, nebo aktuální intervence u
Nejsvětějšího Salvátora.

Charakteristika programu (AJ):
Profil absolventa:
Profil absolventa (AJ):
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.
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

Časový a obsahový plán programu:

Časový a obsahový plán programu (AJ):
Podmínky přijímání zájemců:
Podmínky přijímání zájemců (AJ):
Podmínky účasti na programu:
Podmínky účasti na programu (AJ):
Sponzor2
Podmínky absolvování programu:
Získaná kvalifikace:
Komentář k získané kvalifikaci:
Garant programu:
Místo konání:
Pracoviště garantující program:
Pracoviště zajišťující uskutečnění:
Otevírán v akad. roce:
Zahájení: semestr nebo měsíc:
Datum začátku konání programu:
Délka programu (v semestrech/krátkodobý):
Rozsah: v hodinách celkem
Upřesnění délky programu:
Upřesnění délky programu (AJ):
Dny uskutečňování výuky:
Datum uskutečnění (seznam dat výuky):
Výše úplaty:3
Poplatek za přihlášku:
Upřesnění:
Adresa pro doručení přihlášky:

1. Co je kostel?
2. Čtyři kostely a jeden antikostel v Praze roku
1930
aneb architektura jako zrcadlo teologie a
společnosti
3. Rudolf Schwarz 01
4. Rudolf Schwarz 02
5. Marie-Alain Couturier OP, L´Art Sacré aneb
„Duch vane, kam chce“
6. exkurze / přednáška hosta
7. Umění, koncil, papežské magisterium po roce
1945
8. „Křesťanství musí být něco kreativního“ aneb
„Dějiny křesťanské ikonografie definitivně
skončily“
9. Kříže umělců a architektů 20. a 21. století
10. Peter Zumthor, Stefan Kraus – dějiny ve
věcech
11. Místa liturgie a současná vitraj
12. exkurze / přednáška hosta
Podání přihlášky a složení poplatku.

Ne
Jiná
získání dalších odborných znalostí v oboru
Mgr. Ing. arch. Norbert Schmidt
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
2021/2022
semestr: letní měsíc: únor
Klikněte sem a zadejte datum.
1
24h
18:00 – 19:20
od: pondělí do: Zvolte položku.
1000 KČ

Thákurova 3, 160 00 Praha 6

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.
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

Pracoviště, kam doručit přihlášku:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Termín podání přihlášky do:4
Podrobnosti k přijímání do programu:
Podrobnosti k přijímání do programu (AJ):
Další informace
Webová stránka:

Studijní oddělení
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
06.02.2022

www.ktf.cuni.cz

Datum: 29. března 2021
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.
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