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POSLÁNÍ

KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN

Díky svému multidisciplinárnímu zaměření nabízí
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy přednášky zaměřené na historii a svéráz hlavního města České
republiky především v ohledu duchovním.

Katedra provádí pedagogickou i vědeckou činnost
v oblasti dějin církve od nejstarších křesťanských sborů po současný diverzifikovaný stav církví a denominací. Pracovníci katedry se podílejí na řadě výzkumných
projektů, které zahrnují širokou škálu oblastí církevních
dějin a na šíření výsledků výzkumu veřejnosti formou
popularizačních přednášek, populárně-vědeckých publikací, televizních pořadů a dokumentárních filmů.
Z posledních let lze připomenout dokumentární díla
Druhý život Mistra Jana Husa nebo Mistr a kazatel, jimiž
provázel ThDr. Pavel Helan, Th.D.

ODDĚLENÍ JUDAISTIKY
Jako součást Katedry biblistiky a judaistiky se oddělení judaistiky zaměřuje na duchovní život židovského
národa minulosti i současnosti. Vedle vědecké činnosti vyvíjí oddělení judaistiky také činnost popularizační,
kterou představují např. přednášky v rámci celoživotního
vzdělávání a dokumentární cyklus o židovských hřbitovech Hádanky domů života s Mgr. Petrou Vladařovou.
Lektoři:
Mgr. David Biernot, Th.D.
ThDr. Ivan Kohout, Th.D.
Mgr. Zuzana Pavlovská
Mgr. Petra Vladařová
Příklady témat:
• Židovské hřbitovy a jejich symbolika
• Významní židovští podnikatelé a spisovatelé
• Po stopách Franze Kafky
• Osudy židovského obyvatelstva v době II. sv. války
• Liturgie a architektura pražských synagog
• Hudba v pražských synagogách
• Významné židovské osobnosti v době vlády císaře
Rudolfa II.
• Změny v židovské společnosti v souvislosti
s reformami císaře Josefa II.
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Lektoři:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, dr. h. c.
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
ThDr. Jaroslav Hrdlička
Příklady témat:
• Jan Hus a husitská Praha
• Praha císaře a krále Karla IV.
• Univerzita Karlova a její proměny
• Náboženské zápasy za Rudolfa II.
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