
 

 

Mgr. Veronika Blažek Iňová 
 
Pracoviště: 
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra pedagogiky 
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice 
 
kontakt: inovav00@tf.jcu.cz 
 
Funkce na pracovišti: 

 Interní vyučující odborných předmětů:  
Didaktická práce s náboženskými tématy  
Úvod do náboženské pedagogiky 
Náboženská dimenze výchovy 
Oborová didaktika náboženské pedagogiky 
 

 Odborný řešitel – metodik TF projektu „Rozvoj JU - Kapacity pro VaV“ 
 

VZDĚLÁNÍ 
 

2020:  Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor: Teologie; název 
disertační práce: Vztah Božího zjevení a lidské zkušenosti krásy jako výzva pro 
náboženskou pedagogiku (Ph.D.) 

  
2012:  Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor: Učitelství 

náboženství a etiky (Učitelství pro střední školy); název kvalifikační práce: Dimenze 

výtvarného umění ve školní výuce náboženství (Mgr.) 

2010:  Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor: Náboženská 
výchova a etika (Pedagogika); název kvalifikační práce: Estetický rozměr výuky 
náboženství (Bc.) 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
 

1/2021 – dosud  interní vyučující na TF JU, Katedra pedagogiky 
 
10/2020 –12/ 2020  externí vyučující na TF JU, Katedra pedagogiky  
 
2012 – dosud  učitelka předmětů náboženství a etika na Církevní základní škole Rudolfovská a na 

Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích 
 
1/2018 – dosud  odborná řešitelka – metodik TF projektu „Rozvoj JU -Kapacity pro VaV“, aktivita 4f) 

Popularizace (financováno z evropského projektu OP VVV), součást Popularizace vědy 

a výzkumu 

2009 – 2017  učitelka nepovinného předmětu náboženská výchova na základních školách v 
českobudějovické diecézi 

 

 ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ STÁŽE  
 
Pravidelné měsíční studijní stáže na Katolische Privat Universität Linz (2016 - 2019) - odborné konzultace s prof. 
Ilse Kögler, doc. Philipp Klutz, Ass. - Prof. Dr. Helena Stockinger; výzkumně-badatelská činnost. 
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JAZYKOVÉ ZNALOSTI 
  
Anglický jazyk – aktivní znalost: slovem i písmem (úroveň B2), studium v zahraničí (Irsko) 
Německý jazyk – pasivní znalost: četba a překlad odborných textů, studium v zahraničí 
Latinský jazyk – pasivní znalost: četba a překlad, vykonaná zkouška v rámci DS. 

  

DALŠÍ DOVEDNOSTI 
 
Počítačová gramotnost: MS Office, IFiS, Verso, zkušenosti v práci s výukovými aplikacemi 
Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, držitelka osvědčení o školení řidičů v rámci TF JU 

 

OBOROVÁ SPECIALIZACE 
 

 Teologická estetika (zvláště v díle Hanse Urse von Balthasara) 

 Místo teologické estetiky v náboženské edukaci, katechezi, evangelizaci a pastoraci 

 Náboženská pedagogika v praktickém rozměru náboženské edukace a pastorace 

 Ekumenický dialog v náboženské edukaci a interkonfesijní výchova 

 Environmentální estetika v jejím teologickém rozměru 

 
 
 
 
Aktualizace: leden 2021 


