PROFESNÍ ŽIVOTOPIS
PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D.
Základní osobní a rodinné údaje
• narozen 1. 9. 1976 v Praze
• trvalé bydliště v Českých Budějovicích
• od roku 2009 ženatý, otec 3 dětí, manželka MUDr. Kateřina Šimková
Absolvované studium
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, TF, doktorské studium,
obor Teologie, specializace Teologická antropologie a etika
(disertační práce: Morální odpovědnost a její filosofické a spekulativně-teologické pozadí v díle Hanse Jonase. Kritická
analýza a reflexe)
• Palackého univerzita v Olomouci, CMTF, rigorózní řízení, obor Teologické nauky
(rigorózní práce: Antropologické a teologické pozadí filosofie Hanse Jonase)
• Karlova univerzita v Praze, KTF, magisterské studium, obor Teologické nauky
(diplomová práce: Pojetí svobody u N. A. Berďajeva)
• Karlova univerzita v Praze, KTF, bakalářské studium, obor Teologické nauky
(bakalářská práce: Sofistika v dílech Platóna)
• Smíchovská střední průmyslová škola v Praze
Pracovní a odborné zkušenosti
2011–dosud: odborný asistent, Katedra filosofie a religionistiky (Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích)
2009–2011: asistent environmentálních projektů, administrátor webových stránek (Calla, České Budějovice)
2008–2009: osobní asistent (Městská charita, České Budějovice)
2008–2009: administrativní pracovník a lektor německého jazyka (Microschool, České Budějovice)
2007–2008: asistent pro mládež (DCŽM při Biskupství českobudějovickém)
2006–2007: expedient (Karmelitánské nakladatelství)
2005–2006: katalogizátor české a německé knihovny (klášter Nové Hrady)
2002–2005: katalogizátor české a německé knihovny (klášter Vyšší Brod)
1999–2001: formační a studijní pobyt (Stift Heiligenkreuz, Philosophisch-theologische Hochschule Heiligenkreuz, Rakousko)
1997–1998: administrativní pracovník (RDC, s.r.o.)
1995–1997: civilní služba (Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském)
Výběr z absolvovaných kurzů a seminářů
2013: Úvod do projektového řízení pro začínající vědce (RKO jižní Čechy – ERA)
2012: Etika ve vědě (RKO jižní Čechy – ERA)
2010: Teorie a praxe ekoporadenství (Rosa, o.p.s. České Budějovice)
2010: Základní kurz pro energetické poradce (Energy Centre České Budějovice)
2009: Standardy kvality sociálních služeb (Neziskovky, o.p.s. Praha)
2006: Tvorba www stránek, rekvalifikace s celostátní platností (Jintes, s.r.o., České Budějovice)
Členství
• Společnost pro křesťansky orientovanou filosofii v České a Slovenské republice
• Pracovní skupina pro sociální otázky při České biskupské konferenci (Ekologická sekce)

