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Jméno:  PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.  

(roz. 26. 6. 1973 v Č. Budějovicích, Edelmannová) 

E-mail:   svobodz@tf.jcu.cz; zuzana.svobodova@filosofie-vychovy.cz  

Web:   http://www.linkedin.com/pub/zuzana-svobodov%C3%A1/62/431/5a9 

https://sites.google.com/site/nelhostejnost/ 

http://filosofie-vychovy.cz 

 

Kvalifikace            

 

2005:   Ph.Dr. titul přiznán v rigorózním řízení v oboru výuky všeobecně vzdělávacích 

předmětů 

2004:  státní doktorská zkouška, obhájení disertační práce „Nelhostejnost jako 

náboženská výchova“ (vedoucí práce prof. J. Pešková); titul Ph.D. 

1997-2004:  Ph.D., Doktorské studium; Katedra občanské nauky a filosofie, Pedagogická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor filosofie;  

2002:   bakalářská zkouška, obor Pastoračně sociální asistent; titul Bc. 
 

1995 – 2002:   Bc., Dálkové bakalářské studium; Teologická fakulta Jihočeské univerzity v 

Č. Budějovicích 

1997:   magisterská zkouška, titul Mgr. (3 obory: Husitská teologie; Religionistika, teorie 

náboženství, filozofie; Psychosociální vědy) 

1996:  zkouška z pedagogické způsobilosti (doplňující studium zaměřené na výuku 

náboženství a etiky); Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, součástí 

mj. zkouška z Didaktiky náboženství a etiky;  

1995:   Bc., bakalářská zkouška v oborech religionistika, teorie náboženství, filosofie, 

teologie; 

1992 – 1997:  Mgr., Magisterské studium (denní); Husitská teologická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze; 
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Přehled praxe:           

 

Od II / 2006 dosud:  

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích – vedení seminářů a přednášek pro 

studující v oborech pedagog volného času, učitel náboženství a etiky; mj. výuka předmětů: 

Základy filosofie výchovy, Koncepce etické výchovy, Didaktika etické výchovy, Proměna člověka 

v postmoderní situaci, Lidská práva: přístupy a výklady, Křesťanské kořeny v evropské kultuře. 

Od X/2016 dosud:  

Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra učitelství 

Od XI/2013 dosud:  

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav etiky – výuka v českém a anglickém jazyce – 

přednášky uvádějící do filosofie a etiky pro mediky a další obory pro práci ve zdravotnictví. 

IX/2007 – VIII/2016 (dále již pouze DPP):  

VOŠ Jabok, učitelka; vedení seminářů a přednášek, vyučované předměty: Dějiny filosofického a 

teologického myšlení, Filosofie výchovy, Praktická filosofie a výchova, Komenský jako teolog a 

filosof, Vybrané osobnosti filosofie 20. století, Člověk a řeč, Křesťanské kořeny v evropské 

kultuře, Didaktika náboženské a etické výchovy.  

1/10/2007 – 30/4/2008:  

Etické fórum České republiky, o. s., koordinátorka a lektorka projektu Etika ve veřejné správě 

IX/2004 – IX/2007:  

École Européenne Luxembourg (Evropská škola v Lucemburku) – Lektorka, výuka předmětů 

Etika a Náboženství, výuka předmětu European Hours v r. 2007 v angličtině; 

V/1996:  

Praxe na základní škole pro žáky se zbytky zraku, Praha 5 Jinonice, přímá výuka předmětů Český 

jazyk, Dějepis, Občanská nauka. 


