Název:

Fundamentální teologie

Kód č.:

1157

Garant – vyučující:

Th.Lic. Mgr. Denisa Červenková ThD.

Typ kurzu:

zájmový kurz CŽV

Fakulta/součást:

Katolická teologická fakulta

Obsah kurzu:
1.

Program celoživotního vzdělávání „Fundamentální teologie“ uskutečňuje Katedra fundamentální a
dogmatické teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty

2.

Program poskytuje uvedení do některých základních kategorií teologické reflexe, zkoumání
fundamentu-základu teologie s jeho vazbou na dějiny spásy a v dialogu se současným myšlením. Je
uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá
jednosemestrálnímu předmětu Fundamentální teologie (KSTE 002) v bakalářském studijním programu
Teologické nauky, obor Teologické nauky:
1) Úvod do teologie – co je teologie, její cíl, předmět a metoda
2) Dějiny teologického bádání
3) Přehled vývoje fundamentální teologie
4) Fundament teologie a jeho strukturace
5) Zjevení – konstitutivní a interpretační moment
6) Zjevení – systematický moment
7) Víra – pojetí víry v Písmu, v tradici, v současné teologické reflexi
8) Tradice – předávání zjevení

3.

Frekvence: viz níže podle rozvržených dat

4.

Místo: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P5

5.

Termíny: 6.10. — 20.10. — 2.2. — 16.2. — 20.4 . – 18.5. – 1.6.

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: ano

Název:

Ekleziologie

Kód č.:

1158

Garant – vyučující:

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Typ kurzu:

zájmový kurz CŽV

Fakulta/součást:

Katolická teologická fakulta

Obsah kurzu:
9.

Program celoživotního vzdělávání „Ekleziologie“ uskutečňuje Katedra fundamentální a dogmatické
teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty

10. Program poskytuje základní vědomosti z nauky o církvi v dějinné perspektivě i systematickém pohledu.
Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá
jednosemestrálnímu předmětu Ekleziologie (KSTE020) v magisterském studijním programu Teologie,
obor Katolická teologie:
1. Úvodní otázky
2. Dějinná ekleziologie
1) Biblické prameny
2) Církev v době církevních otců
3) Církev ve středověku a Byzanc
4) Církev a ekleziologie reformy
5) Katolická církev v 17. a 18. století
6) J. A. Möhler a J. H. Newman
7) Obnova 19. století
8) Základní pojetí Církve na 2. vatikánském koncilu (LG)
9) Závěr: ekleziogenese
3. Systematická ekleziologie
1) Ecclesia de Trinitate
2) Sanctorum communio
3) Ecclesia viatorum - Ecclesia missa
11. Frekvence: čtvrtek 10.15 –12:30 (3 hod./týdně)
12. Místo: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P7
13. Termíny:
4.10.2012/11.10.2012/18.10.2012/25.10.2012/1.11.2012/8.11.2012/15.11.2012/22.11.2012/29.11.2012/
6.12.2012/13.12.2012/20.12.2012/3.1.2013/10.1.2013
14. Přihláška se podává na přiloženém formuláři Studijnímu oddělení (e-mail: studijni@ktf.cuni.cz, tel.
220 181 383) do 5. 10.2012
15. Program je zakončen zkouškou/zápočtem a všem úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení.
16. 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:

Ekumenismus

Kód č.:

1159

Garant – vyučující:

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Typ kurzu:

zájmový kurz CŽV

Fakulta/součást:

Katolická teologická fakulta

Obsah kurzu:
1.

Program celoživotního vzdělávání „Ekumenismus“ uskutečňuje Katedra fundamentální a dogmatické
teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty

2.

Program poskytuje základní vědomosti z ekumenismu. Je uskutečňován formou přednášek,
komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu
Ekumenismus (KSTE036) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie:
1. Teologická východiska ekumenismu
2.Mapa rozděleného křesťanstva
3.Ekumenické hnutí
4.Ekumenismus jako dialog
5.Věroučná stránka ekumenismu: pravoslaví (př. Filioque)
6.Věroučná stránka ekumenismu: křesťanství Reformace (př. Nauka o ospravedlnění)
7.Ekumenismus v českých zemích

3.

Frekvence: čtvrtek 10.15 –11:45 (2 hod./týdně)

4.

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

5.

Termíny: 21.2. – 28.2. – 7.3. – 14.3. – 21.3. – 11.4. – 18.4. – 25.4. – 2.5. – 9.5. – 16.5. –23.5.

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:

Úvod do teologie

Kód č.:

1160

Garant – vyučující:

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Typ kurzu:

zájmový kurz CŽV

Fakulta/součást:

Katolická teologická fakulta

Obsah kurzu:
1.

Program celoživotního vzdělávání „Úvod do teologie“ uskutečňuje Katedra fundamentální a
dogmatické teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty

2.

Program poskytuje seznámení s dějinným vývojem chápání teologie, jejích metod, způsobu uvažování,
s cíli, kterých se snažila a snaží teologie dosáhnout a také s tím, jakým způsobem své cíle realizovala a
realizuje. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň
odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Úvod do teologie (KSTE008) v magisterském studijním
programu Teologie, obor Katolická teologie:
1. Konstitutivní prvky teologie (úvodní část)
a) Poznání ve své celistvosti, b) Zjevení a jeho živé recipování, c) Ucelený teologický projekt
2. Modely teologie
a) Patristický model, b) Středověká teologie, c) Počínající novověk, d) Obnova teologie 19. a
20. století
3. Současná teologická perspektiva
a) intellectus fidei, spei et caritatis (analysis fidei), b) nauka (v rámci Písma a Tradice) jako
součást ekleziálního celku (společně s kultem a institucionální uspořádaností), c) teologie a její
epistemologický statut, d) teologická metoda na katolické teologické fakultě

3.

Frekvence: např. čtvrtek 8:30 – 10:05 (2 hod./týdně)

4.

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

5.

Termíny:
4.10.2012/11.10.2012/18.10.2012/25.10.2012/1.11.2012/8.11.2012/15.11.2012/22.11.2012/29.11.2012/
6.12.2012/13.12.2012/20.12.2012/3.1.2013/10.1.2013

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 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:

Teologická antropologie

Kód č.:

1161

Garant – vyučující:

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Typ kurzu:

zájmový kurz CŽV

Fakulta/součást:

Katolická teologická fakulta

Obsah kurzu:
1.

Program celoživotního vzdělávání „Teologická antropologie“ uskutečňuje Katedra fundamentální a
dogmatické teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty

2.

Program poskytuje metodické seznámení s tématy teologické antropologie, jež vycházejí jak ze staleté
teologické tradice, tak z nejnovějších přístupů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby
a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Teologická antropologie
(KSTE021) v magisterském navazujícím studijním programu Teologie, obor Teologické nauky:
1. Úvod: plán teologického pojednání o člověku
2. Stvoření jako dílo Trojjediného Boha
3. Člověk stvořen k Božímu obrazu a podobě
4. Prvotní stav a hřích
5. Tajemství křesťanské spravedlnosti
6. Závěr: Nový život v Kristu, v církvi, pro svět

3.

Frekvence: např. jednotlivě zvolené soboty kombinované výuky, celkem 14 kontaktních hodin

4.

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

5.

Termíny:
6.10. (13:55–15:30) – 20.10. (13:55–15:30) – 3.11. (13:55–15:30) – 10.11. (13:55–15:30) – 24.11.
(10:45–13:10) – 16.2.2013 (10:45–13:10)

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

