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          UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

          KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

       T H Á K U R O V A  3 ,  1 6 0  0 0  P R A H A  6  

_____________________________________________________ 

 
Zpráva o přijímacím řízení ke studiu od akademického roku 2013/2014 
 
 

magisterský studijní program: Teologie  

studijní obor:    Katolická teologie  

 
Přijímací zkouška:  

• jednokolová – ústní  

• maximální dosažitelný počet bodů za přijímací zkoušku:  60 

• minimální počet bodů nutný pro přijetí:    41  

• možnost přijetí bez přijímací zkoušky:    NE 

 
termín přijímací zkoušky:    řádný:   17.6.2013  

náhradní:  25.6.2013 
 
další přijímací řízení  
 
n e k o n a l o  s e   
 
počet přihlášek:    17 
přijato uchazečů:  13 

 
_____________________________________________________ 

 
bakalářský studijní program:  Teologie  

studijní obor:    Teologické nauky  

 
Přijímací zkouška:  

• jednokolová – písemný test  

• maximální dosažitelný počet bodů za přijímací zkoušku: 60 

• minimální počet bodů nutný pro přijetí:   41  

• možnost přijetí bez přijímací zkoušky:    NE 

 
termín přijímací zkoušky:    řádný:   27.4.2013  

náhradní:  11.5.2013 
 
další přijímací řízení  
termín přijímací zkoušky:    řádný:   9.9.2013  

náhradní:  16.9.2013 
 
počet přihlášek:     107      
přijato uchazečů:     75   
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_____________________________________________________ 

 

 

navazující magisterský studijní program:   Teologie  

studijní obor:      Teologické nauky  

 
Přijímací zkouška:  

• jednokolová – písemný test  

• maximální dosažitelný počet bodů za přijímací zkoušku: 60 

• minimální počet bodů nutný pro přijetí:   41  

• možnost přijetí bez přijímací zkoušky:    ANO 

 
termín přijímací zkoušky:    řádný:   27.4.2013  

náhradní:  11.5.2013 
 
další přijímací řízení  
termín přijímací zkoušky:    řádný:   9.9.2013  

náhradní:  16.9.2013 
 
 
počet přihlášek:    30 
přijato uchazečů:  19 
 

_____________________________________________________ 
 
 

bakalářský studijní program:  Obecná teorie a dějiny umění a kultury  

studijní obor:    Dějiny křesťanského umění 

 
Přijímací zkouška:  

• dvoukolová – písemný test (1. kolo) a ústní zkouška (2. kolo) 

• maximální dosažitelný počet bodů za přijímací zkoušku: 100 

• minimální počet bodů nutný pro přijetí:     60 
(bonifikace: kdo dosáhl v 1. kole 36 bodů a více, nemusel se zúčastnit 2. kola) 

• možnost přijetí bez přijímací zkoušky:    NE 

 

 
termín přijímací zkoušky:   řádný:     18.6.2013 (1. kolo) 
     20.6.2013 (2. kolo) 

náhradní:  28.6.2013 (1. a 2. kolo) 
 
další přijímací řízení  
termín přijímací zkoušky:   řádný:      6.9.2013 (1. a 2. kolo) 
                  náhradní:          13.9.2013 (1. a 2. kolo) 
 
 
počet přihlášek:     71     
přijato uchazečů:   44   
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_____________________________________________________ 
 

 

navazující magisterský studijní program:       Obecná teorie a dějiny umění a kultury  

studijní obor:          Dějiny křesťanského umění 

 
Přijímací zkouška:  

• tříkolová – písemný test (1. a 2. kolo) a ústní zkouška (3. kolo) 

• maximální dosažitelný počet bodů za přijímací zkoušku: 100 

• minimální počet bodů nutný pro přijetí:     65 

• možnost přijetí bez přijímací zkoušky:    ANO 

 

 
termín přijímací zkoušky:   řádný:     18.6.2013 (1. + 2. + 3. kolo)    
                                                náhradní:  28.6.2013 (1. + 2. + 3. kolo)  
 
další přijímací řízení  

termín přijímací zkoušky: řádný:       6.9.2013 (1. + 2. + 3. kolo)    
                                               náhradní:  13.9.2013 (1. + 2. + 3. kolo)  
 
 
počet přihlášek:    40 
přijato uchazečů:  18 
 

_____________________________________________________ 
 

 

bakalářský studijní program:  Historické vědy 

studijní obor:    Dějiny evropské kultury 

 
Přijímací zkouška:  

• dvoukolová – písemný test (1. kolo) a ústní zkouška (2. kolo) 

• maximální dosažitelný počet bodů za přijímací zkoušku: 100 

• minimální počet bodů nutný pro přijetí:     60 
(bonifikace: kdo dosáhl v 1. kole 36 bodů a více, nemusel se zúčastnit 2. kola) 

• možnost přijetí bez přijímací zkoušky:    NE 

 
 
termín přijímací zkoušky:   řádný:     17.6.2013 (1. kolo) 
     19.6.2013 (2. kolo) 

náhradní:  28.6.2013 (1. a 2. kolo) 
 
další přijímací řízení  

termín přijímací zkoušky:   řádný:      6.9.2013 (1. a 2. kolo) 
náhradní:  13.9.2013 (1. a 2. kolo) 

 
 
počet přihlášek:    101 
přijato uchazečů:    38 
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_____________________________________________________ 

 
 
navazující magisterský studijní program:  Historické vědy 

studijní obor:                 Dějiny evropské kultury 

 
Přijímací zkouška:  

• jednokolová – ústní  

• maximální dosažitelný počet bodů za přijímací zkoušku:   40 

• minimální počet bodů nutný pro přijetí:          25 

• možnost přijetí bez přijímací zkoušky:    ANO 
 

 
přijímací řízení v jarním období 2013: 
 
n e k o n a l o  s e   
 
další přijímací řízení  
termín přijímací zkoušky:    řádný:     9.9.2013  

náhradní:  16.9.2013 
 
 
počet přihlášek:    25 
přijato uchazečů:  22 
 
 

_____________________________________________________ 
 


