Odborný životopis doc. Mgr. Jindřicha Šrajera, Dr.theol. (* 1964)
___________________________________________________________________________
Vzdělání
1983 – 1990 CMBF UK Litoměřice, obor Teologie (Mgr.)
1991 – 1993 PF UPOL Olomouc, Pedagogické minimum: závěrečné práce na téma: Mládež a volný
čas
1995 - 1999 KTF Linec, postgraduální studium, obor Morální teologie, (Dr. theol.). Téma disertace:
Kindersegen und verantwortete Elternschaft
2008
CMTF UPOL Olomouc, habilitace v oboru Teologie se zaměřením na teologickou etiku.
Habilitační práce: Suicidium, sebeobětování a mučednictví
Pedagogická činnost
1998 - 2008 odborný asistent na TF JU
1990 – dosud pastorační praxe (Zlín, Jeseník, Prostějov, Linec, České Budějovice)
2003 – 2005 proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
2008 – 2013 vedoucí Katedry teologické etiky, sociální etiky a etického vzdělávání
2008 – dosud docent na TF JU
Odborná praxe
2011 – dosud garant oboru Etika v sociální práci (NMgr.)
2002 – dosud člen Vědecké rady TF JU v Českých Budějovicích
2009 – dosud člen Vědecké rady KTF UK v Praze
2011 – 2016 člen Vědecké rady JU v Českých Budějovicích
2008 – dosud člen Oborové rady TF JU v Českých Budějovicích
2009 – dosud člen Oborové rady KTF UK v Praze
2008 – dosud člen Oborové rady ETF UK v Praze
2012 – dosud vedoucí Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK (SO ČBK)
2000 – dosud člen odborného týmu „Innsbruckerkreis“ – společenství teologických a sociálních
etiků středoevropského regionu
2000 – dosud člen Vereinigung der Moraltheologen und Sozialethikern in Mitteleuropa
2003 – dosud člen redakční rady Studia theologica
2017 dosud člen Komise programů na podporu vědy na UK (rektorát) v Praze
Grantová činnost
 VVŠ (41cf): Teologická teorie v praxi – hlavní řešitel, rok řešení 2004.
 VVŠ (31ab): Modulární skladba bakalářského studijního programu „Humanitní studia“ – hlavní
řešitel, rok řešení 2004.
 FRVŠ (1099): Inovace studijního předmětu „Lidská důstojnost“ - hlavní řešitel, rok řešení 2005.
 GAAV (IAA908210702): Suicidium, sebeobětování nebo mučednictví? - hlavní řešitel: rok řešení
2007-2009
 FRVŠ (214): Vytvoření studijního předmětu „Aplikovaná etika a náboženství“ – hlavní řešitel, rok
řešení 2009
 GAJU (157/2013H): Etika v kontextech společenských změn a výzev – hlavní řešitel (týmový
grant), rok řešení 2013-2015.
 GAJU (157/2016H): Kontexty současné teologie, - člen týmu (týmový grant), rok řešení 20162018

