
Ladislav Beneš, Dr.

Compiled Jun 23, 2022 1:16:51 PM by Document Globe ®   1

proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vyučující na katedře praktické teologie

  benes@etf.cuni.cz
221 988 415
4. patro, č. dv. 415
  konzultační hodiny

  Profil v SISu
  Wikipedia
  WhoIs

specializace :
pastorace, diakonika, praktická teologie, kaplanství

ŽIVOTOPIS
Během studia byl ovlivněn jednak biblickými obory a systematikou, jednak praktickou teologií v podání Josefa Smolíka
a Pavla Filipiho, u kterých se tyto dílčí obory dobře kloubily s důrazy na církevní a ekumenickou teorii i praxi. Ve své
disertační práci Kázání na Starý zákon, obhájené r. 1995, se věnoval homiletickým přístupům s ohledem na možnost a
koncepty kázání na starozákonní texty v křesťanské církvi. V oblasti dalších prakticko-teologických disciplín se věnuje
především katechetice a poimenice. Obě disciplíny ukotvuje v biblicko-teologické tradici a usiluje o jejich propojení s
obory jako pedagogika, psychologie či sociologie. Kontinuálně se zabývá otázkami pastorální teologie, existencí církve
v diaspoře a speciální pastorací mimo klasickou sborovou praxi, především kaplanskou službou ve zdravotnictví. V
posledních letech se intenzivně zabývá propojením teologie se sociální prací. V navázání na prof. Filipiho se věnuje
bádání a výuce v oblasti diakonické existence církve, historickému i současnému kontextu diakonické práce. Prakticko-
teologické disciplíny pěstuje důsledně v ekumenické perspektivě.

AKTUÁLNÍ POZICE
• výpomocný kazatel Českobratrské církve evangelické
• odborný asistent na katedře praktické teologie
• člen Poradního odboru liturgického
• člen Poradního odboru ekumenického
• člen International fellowship for hymnological studies
• člen redakční rady časopisu Caritas et Veritas
• předseda správní rady Nadačního fondu ThDr. Čeňka Duška
• místopředseda správní rady Nadačního fondu Věry Třebické – Řivnáčové
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• Daňkovy představy o faráři: Útržky z pastorální praxe. In: Macek, O. a Rückl, J. (eds.): Slavomil C.Daněk v kontextu
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• Pastýřská péče v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem, TREF 10, 2004/1, 5–24).
• Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních: Teologické texty, zkušenosti, čísla, Praha 2000.


