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Proþ studovat Náboženskou výchovu?
Odpovídají nČkteĜí vyuþující z Ĝad diecézních knČží
a absolventi oboru
Tomáš Petráþek
vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií
PdF UHK
Studium oboru Náboženská výchova na
Pedagogické fakultČ Univerzity Hradec
Králové má pro uchazeþe z naší diecéze
všechny myslitelné výhody: studium
probíhá jen o sobotách, nemusí si brát
dovolenou, odehrává se pĜímo v Hradci
Králové, student získá titul, který je
státem uznávaný a umožĖuje pĜípadným
zájemcĤm pokraþovat v navazujícím magisterském studiu
na teologických fakultách v Praze þi Olomouci, a zároveĖ
je výuka garantována diecézí Hradec Králové, jejíž knČží
na KatedĜe kulturních a náboženských studií pĤsobí. Velký
pĜínos vidím v tom, že výuka vČtšiny teologických disciplín
a oborĤ je svČĜena šesti knČžím, kteĜí mají nejen výteþné
teologické vzdČlání a pedagogické schopnosti, ale rovnČž
vlastní bohaté pastoraþní zkušenosti. Je radost sledovat, jak
se tĜíleté studium v každém novém roþníku stane pro studenty
životním dobrodružstvím a možností potkat nové lidi. ZvláštČ
v souþasnosti musí kĜesĢané þelit mnoha otázkám ohlednČ
své víry a pĜíslušnosti k církvi, studium oboru Náboženská
výchova dokáže studenty vést k hledání adekvátních
odpovČdí, nikoliv jen je vybavit argumenty pro obhájení své
víry, ale vést k schopnosti pĜemýšlet a formulovat. ZároveĖ
díky velikosti katedry nabízí katedra lidský a individuální
pĜístup ke studentĤm, jak by to pro studium posvátné teologie
mČlo být samozĜejmostí. PĜijćte a vyzkoušejte to. TČšíme se
na vás.
JiĜí Heblt
vyuþující na KatedĜe kulturních a náboženských studií
PdF UHK
Uþím v rámci oboru Náboženská
výchova od poþátku. Za tČch nČkolik let
jsem se zde setkal s Ĝadou otevĜených
a inspirujících studentských osobností.
VzájemnČ jsme se obohatili. ZpČtná
vazba k našemu studijnímu programu
bývá z jejich strany vČtšinou velmi
pozitivní. OtevĜelo se jim poznání nových
vČcí a vytvoĜili pČkné studijní i lidské spoleþenství. Studium
tohoto oboru mohu doporuþit všem, kdo chtČjí dát hlubší
základ své víĜe a službČ v církvi, ale také všem hledajícím.

David Bouma
vyuþující na KatedĜe kulturních a náboženských studií
PdF UHK
Anglický spisovatel Chesterton na
jednom místČ píše: „Jen šĢastný þlovČk
se mĤže vČnovat neužiteþným vČcem.“
A takovou vČcí je jistČ i teologické
studium o sobotách, ve dnech, kdy je
pĜeci možné vykonávat a zaĜizovat tolik
užiteþných vČcí – úklid domu, práci na
zahradČ, dohánČní restĤ v zamČstnání
atd. Studium teologie je namáhavé a zdánlivČ k niþemu:
nenabízí žádný mČĜitelný efekt, ani víkendovou pohodu,
natož zábavu. MĤžete však s týmem pedagogĤ Katedry
kulturních a náboženských studií nastoupit na tĜíletou cestu
systematického vzdČlávání a pĜemýšlení a ujít s námi
spoleþnČ kus cesty za poznáním a hlubším pochopením
kĜesĢanské víry.
ZbynČk a Marika Pavienští
absolventi studia Náboženské výchovy, v souþasnosti
fotograf a obrazový redaktor þasopisu IN! a Tarsicius
a produkþní þasopisu Tarsicius
Škola nám dala pĜedevším
velmi
silnou
motivaci,
a to nejen k získávání
znalostí, ale pĜedevším
k rozvíjení myšlení. Byli
jsme motivování k þetbČ
složitých textĤ a k jejich
kritickému hodnocení. Tento
stálý pozitivní tlak nás nutil pĜekraþovat a pĜehodnocovat
navyklé vzorce myšlení, a to je nejvČtší pĜínos, co nám
studium do praktického života dalo.
Pavel Kavalír
absolvent studia Náboženské výchovy, v souþasnosti
úĜedník státní správy
BČhem tĜí nezapomenutelných let
jsem se vedle vČdomostí nauþil
Ĝadu dovedností, dodnes využívaných
v praktickém životČ – cílevČdomost,
trpČlivost, umČní naslouchat i odvážnČji
diskutovat a logicky pĜemýšlet. Když jsem
se po státnicích se skupinou spolužákĤ
rozhodl pokraþovat ve studiu na KTF UK
v Praze, shodli jsme se, že studium na UHK bylo dobrou
pĜípravou a vČĜím, že jsme tu svým hradeckým pedagogĤm
ostudu nedČlali.

NáplĖ studia
PĜedmČty s teologickým zamČĜením:

Základní informace
Ɣ vysokoškolské studium s teologickým
a pedagogicko-psychologickým zamČĜením
Ɣ tĜíleté studium v kombinované (tzv. dálkové)
formČ
Ɣ významnou þást vyuþujících tvoĜí knČží
královéhradecké diecéze
Ɣ obor je realizován Katedrou kulturních
a náboženských studií PdF UHK v souþinnosti
s Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním
teologickým institutem
Ɣ Absolvování bc. studia zprostĜedkovává:
o odbornou znalost základĤ katolické teologie
pro pedagogické a katechetické pĤsobení
o schopnost samostatné tvĤrþí þinnosti
v oblasti katechetického
þi nábožensko-pedagogického pĤsobení
o je dostaþující pro rozšíĜení odborné
kvaliÞkace k výuce pĜedmČtu náboženství
(k samostatnému získání této odborné
kvaliÞkace dostaþuje bc. studium v kombinaci
s následným magisterským studiem)
Ɣ Možnost navazujícího magisterského studia
na teologických fakultách: KTF UK v Praze atd.
Ɣ PĜijímací zkouška – ve formČ pohovoru
Ɣ PĜihlášky ke studiu: na adrese Pedagogické
fakulty UHK v Hradci Králové (www.uhk.cz)
PodrobnČjší informace o tematické náplni oboru
þi obsahu pĜijímacího pohovoru:
Jan Hojda, Th.D. (jan.hojda@uhk.cz; hojda@bihk.cz)

Pozitivní a systematická teologie:
o Úvod do teologie
o Úvod do Starého zákona
o Úvod do studia Nového zákona
o Základy fundamentální teologie
o Úvod do církevních dČjin
o KĜesĢanská antropologie a ÞlozoÞe
o Dogmatická teologie I. – metoda a nauka o stvoĜení
o Dogmatická teologie II. – teologická antropologie
a nauka o milosti
o Dogmatická teologie III. – christologie a soteriologie
o Dogmatická teologie IV. – trinitární teologie
a mariologie
o Dogmatická teologie V. – pneumatologie
a ekleziologie
o Dogmatická teologie VI. – nauka o svátostech
a eschatologie
o Otázky morální teologie
o Základy liturgiky
o SemináĜ systematické teologie I., II.
o Vybrané kapitoly z církevních dČjin
Teologie kultury a náboženství:
o KĜesĢanství a ostatní náboženství
o Teologická estetika

Praktická teologie:
o Katechetika I., II.
o Náboženská pedagogika
o Odborná praxe náboženské výchovy

PĜedmČty s pedagogicko-psychologickým
a všeobecným zamČĜením:
o
o
o
o
o
o

Základy pedagogiky
Obecná didaktika
Psychologie obecná a vývojová
Psychologie sociální
Informaþní a komunikaþní technologie 1
BakaláĜská práce 1, 2

PovinnČ volitelné pĜedmČty s teologickým
zamČĜením:
o
o
o
o

Vybrané kapitoly teologické estetiky I., II.
Spirituální teologie
SemináĜ z liturgiky
Úvod do kanonického práva

Další povinnČ volitelné pĜedmČty:
o volba jednoho z cizích jazykĤ: Všeobecný
anglický jazyk; Všeobecný francouzský jazyk;
Všeobecný nČmecký jazyk; Všeobecný polský
jazyk; Všeobecný ruský jazyk; Všeobecný
španČlský jazyk

