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Kurzy pro veřejnost...

Termín: 3. 3. 2018 od 9 do 14 hod 
Cena: 650 Kč
Lektor:  Mgr. Bohuslav Jäger
Řízení lidských zdrojů (Human Resaurces 
Management) prošlo v poslední době vel-
kým rozvojem. Staré způsoby řízení stále 

častěji selhávají, manažeři mají problémy s motivací zaměstnanců a uvědomu-
jí si, že je nutné hledat nové cesty, jak zaměstnance motivovat k efektivní práci  
za stále se měnících podmínek. Cílem kurzu je pochopit pravidla a psycholo-
gické aspekty vedení lidí, seznámit se s vlastnostmi a znaky kvalitního leadera 
a osvojit si různé styly vedení a jejich využití v praxi. 

Psychologické aspekty 
vedení a řízení lidí

Termín: 10. - 11. 3. 2018, 6. - 7. 4. 2018, 
27. - 28. 4. 2018
Cena: 2 000 Kč 
Lektor: kolektiv lektorů
Cílovou skupinou jsou vedoucí zájmových 
útvarů nebo jiné osoby, které pracují s dět-
mi či mládeží a připravují se na roli peda-

goga volného času. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedago-
giky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času 
vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. 

Kurz pro vedoucí 
zájmových kroužků 
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Přednášky...

Termín: 23. 3.  - 27. 3. 2018
Teologickou fakultu v ČB navštíví mezi-
národně uznávaný autor a přednášející v 
oboru filozofie, Louis Finbarr Groarke, kte-
rý se specializuje se na etiku, estetiku a po-
litickou filosofii a historii filosofie. Na fakul-
tě přednese následující příspěvky:

„Bůh“ (doktorandský seminář) – 23. 3. od 9 hodin
„Filosofie a vzdělávání v Kanadě a USA“ (veřejná přednáška) – 26. 3. od 14 hod
„Indukce“ (veřejná přednáška) – 27.3. od 12 hodin
Příspěvky budou předneseny v angličtině a nebudou tlumočeny.
Všichni studenti, vyučující i zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni.

Přednášky 
Louise Groarkea

Termín: 16. 3. 2008 od 13.00 do 15.45 hod 
Lektorky: Ing. Dana Steinová, Mgr. Věra 
Suchomelová, Th.D
Rádi bychom Vás pozvali na přednášku           
Ing. Dany Steinové,  předsedkyně České spo-
lečnosti pro trénování paměti a mozkový jo-

gging: Jak přimět mozek ke spolupráci a zapamatovat si „nezapamatovatelné“. Dále 
Vás zveme na workshop Mgr. Věry Suchomelové, Th.D, vyučující TF JU: Myšlenkové 

mapy: kam nás dovedou?. Celá akce se uskuteční v rámci Národního  týdne trénová-
ní paměti.  

Páteční posilovna 
paměti 
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Workshop...

Termín: 28. 3. 2018 od 16.30 do18.30 hod
Lektor: Bc. Václav Peltan, Mgr. Tomáš 
Avramov
Srdečně Vás zveme na další filosofický 
workshop. Připravujeme pro Vás bohatý 
program, který se bude vztahovat k téma-

tu „člověk a jeho nábožensko-mytologický výklad skutečnosti“. Těšit se může-
te na skupinu přemýšlivě naladěných lidí a rovněž prostředí, ve kterém bu-
dete mít možnost konfrontovat se skrze druhé sami se sebou. Workshop je 
určen všem, kteří chtějí přijít. Vstupné je dobrovolné. 

Březnový filosofický 
workshop

Termín: 31. 3. 2018
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích je při výběru vysoké 
školy jasnou volbou! Je to moderní a ote-
vřená instituce, která vzdělává osoby všech 
generací a motivuje je k osobnímu a odbor-
nému rozvoji na základě křesťanských hod-
not. Ve svém zaměření spojuje v různých 
bakalářských, magisterských i doktorských 
programech teologická, etická a pastorační 

témata s pedagogickými a sociálními. Již čtyřikrát získala ocenění FAKULTA ROKU 
v oboru Teologie. V současné době přijímáme studenty do studijních programů 
Sociální práce, Vychovatelství, Filoso' e a Teologie. 
 

Přijímání přihlášek ke studiu...
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Termín: 6. - 8. 4. 2017 
Cena: 1000 Kč
Lektor: Mgr. Richard Macků, Ph.D.

 Radost, cit pro práci s dětmi a nadšení, v sou-
časné době nestačí k vedení dětského tábo-
ra. Vyhláška MŠMT ukládá provozovateli tá-
bora povinnost zajistit proškolení hlavního 

vedoucího. Proto je tento kurz určen zájemcům, kteří chtějí samostatně organizo-
vat a vést dětský tábor po stránce pedagogické i organizační.

Kurz Hlavní vedoucí 
dětských táborů 

Termín: čtvrtky 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 

5., 10. 5., 17. 5. 2018 od 16 do 18 hodin

Cena: 650 Kč

Lektor: ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.

Zajímáte se o historickou postavu Ježíše z 
Nazareta? Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je představit problémy a výsledky vě-
deckého bádání související s postavou historického Ježíše: Kdo byl skutečný Ježíš z 
Nazareta jako galilejský Žid první třetiny 1. století? Které starověké zdroje informa-
cí zmiňují jeho osobu a život a jak bychom je měli dnes posuzovat? Jaký byl jeho 
původ a zejména dopad jeho působení na vývoj evropského náboženství a kultu-
ry?  

Ježíš z Nazareta: 
problematika historického 
bádání

Připravujeme...


