editorial
Vážení čtenáři,
druhé číslo časopisu Caritas et Veritas v roce 2014 je zasvěceno tématu „Hodnoty
ve výchově“. Do náročné tematické oblasti nás mohou uvést postřehy prof. Hanse
Mendla, vedoucího Katedry náboženské pedagogiky a didaktiky náboženské výchovy na Ústavu katolické teologie při Filosofické fakultě Univerzity v Pasově, s nímž jsme
na dané téma uskutečnili rozhovor.
Následné odborné recenzované tematické statě, z nichž každá uchopuje daný problém ze specifické pozice, jsou zastoupeny článkem Ludmily Muchové nazvaným Má
školní vzdělávání smysl, jestliže nevede k hledání smyslu?, textem Heleny Zbudilové
Chvála vyprávění aneb narativní stezky výchovy k hodnotám a studií kolektivu autorů
Anny Dudové, Michala Kaplánka a Richarda Macků nazvanou Kulturní animace – filosofická východiska a praktické využití. Následuje článek Marie Lhotové Hodnoty a
hodnocení z pohledu psychopatologie a psychoterapie a stať Karla Ochozky nazvaná Hudba jako jeden z možných aspektů preevangelizace. Recenzované tematické
statě jsme doplnili o dvě další, které se tomuto číslu tematicky vymykají; jde o článek
Dominika Opatrného a Marty Hošťálkové nazvaný Odpuštění na nemocničním lůžku:
Význam odpuštění pro pacienta v kontextu péče nemocničního kaplana a článek
Miroslava Kněze a Romana Míčky Princip trvale udržitelného rozvoje v sociálním učení
církve.
V nerecenzované části časopisu se můžeme začíst do výtečného článku Edgara
Kellenbergera „Držet se“ hodnot a kreativně žít strategie. Pozorování člověka s mentálním postižením, který odráží zkušenost otce dítěte s mentálním postižením v kontextu
výchovy k hodnotám a náboženské socializace, včetně teologické reflexe daných
otázek. Článek Edgara Kellenbergera Vám nabízíme v české a německé jazykové
verzi.
Závěrečné stránky časopisu obsahují zprávu o konání prvního ročníku Studentské filosofické konference České Budějovice 2014, která byla organizována Katedrou filosofie a religionistiky TF JU a Ústavem estetiky a dějin umění Filozofické fakulty JU dne
25. 11. Následuje několik recenzí z různých tematických oblastí, nejprve na knihu španělských autorek Marty Giménez-Dasí, Marty Fernández Sánchez a Marie-France Daniel
Pensando las emociones. Programa de intervención para Educación Infantil (2013)
z pera Heleny Zbudilové, následně na knihu jihokorejského teologa Eunsoo Kima Time,
Eternity, and the Trinity: A Trinitarian Analogical Understanding of Time and Eternity
(2010) od Bedřicha Jeteliny, knihu Yuvala Noaha Harariho Sapiens. Od zvířete k božskému jedinci (2013) a knihu Johna Micklethwaita a Adriana Wooldridge Bůh se vrací. O tom, jak globální oživení víry mění svět (2014), obě posuzované kritickým okem
prof. Milana Nakonečného.
Je milou povinností redakce Vám taktéž oznámit, že náš časopis Caritas et veritas byl
k prosinci 2014 zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace ČR, odborným a poradním
orgánem vlády České republiky, do aktualizovaného Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.
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