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Zadání: 

Z pěti otázek na následující straně si vyberte tři, na které odpovězte v rozsahu cca 0,5 strany. Po-
slední otázku vyberte jednu ze dvou nabízených a odpovězte ve zvoleném jazyce (který je relevant-
ní pro Vaše studium, např. němčina, angličtina, francouzština, italština). 
 
 

Způsob hodnocení: 

Za každou otázku můžete získat max. 2 body: 0 bodů při chybné odpovědi, 1 bod při uvedení ale-
spoň několika základních faktů, 2 body při vyčerpávající odpovědi nebo velmi dobrém teologickém 
vyjadřování. 
Za otázku zodpovězenou v cizím jazyce můžete získat max. 4 body: 0 bodů při chybné odpovědi, 1 
bod při uvedení alespoň několika základních faktů, ale špatným jazykovým vyjadřováním, 2 body 
při zlepšení v jedné z předcházejících oblastí (fakta nebo jazyk), 3 body při vyčerpávající odpovědi 
nebo velmi kvalitním vyjadřování v cizím jazyce, 4 body při vyčerpávající odpovědi a velmi kvalit-
ním vyjadřování v cizím jazyce. 



Vyberte 3 z následujících otázek a odpovězte česky (slovensky): 

1. Jaké nové prvky v mariologii se objevují v encyklikách Jana Pavla II.? 
- Maria jako vzor věřícího (Redemptoris mater) 
- spiritualita osobního zasvěcení matce Boží (per Mariam ad Christum – Redemptoris mater aj.) 
- Maria jako matka církve (viz encykliky Redemptoris mater, Redemptor hominis aj.) 
 
2. Které jsou základní principy katolické sociální nauky? 
- princip personality: lidská osoba je východiskem a cílem katolickém sociálním učení  
- princip solidarity: ukazuje na to, co lidi spojuje a motivuje, abysi  mezi sebou nejen konkurovali, 
ale se i vzajemně podporovali. 
- princip subsidiarity (viz Quadragesimo anno): uznává právo každé osoby popřípadě celku nižší 
úrovně, samostatně jednat a organizovat se. Kompetence nejsou uspořádané z hora dolu, ale leží u 
jednotlivce. Státu je zakázáno převzít kompetence podřízených společenství 
 
3. Jaké jsou hlavní úkoly jáhnů při pastoraci v nemocnicích? 
- duchovní a lidské doprovázení nemocného 
- duchovní a lidské doprovázení příbuzných nemocného 
- rozdávání svatého přijímání 
- doprovázení zdravotního personálu 
 
4. Jak se staví katolická církev k otázce tržního hospodářství? 
- pozitivní (viz encyklika Centesimus annus, která uznává i funkci zisku), ale tržní hospodářství 
podléhá základním etickým požadavkúm:  

- přednost práce (pracujícího člověka) před kapitálem (viz encyklika Laborem exercens 12, 
Gaudium et spes 67) 
- spravedlivý plat (Rerum novarum: musí byt stačit pro dělníka a jeho rodinu) 
- všechny lidi musí mít podíl na bohatství národu (Mater et magistra 73) 
- sociální pomoc pro slabší lidi jako požadavek spravedlnosti. Pomoc k rozvoji pro nejchud-
ší státy požaduje encyklika Populorum progressio. 
- požáday spravedlivé světové obchodní vztahy, kterých se mohou účastnit i chudší státy, 
popř. slabší ekonomie 

 
5. Popište vztah filosofie Aristotela a Tomáše Akvinského. 
- Kolem 13. stol. bylo Aristotelovo dílo vědecké komunitě v překladu k dispozici. 
- Od konce 13. stol. patřila Aristotelova filozofie k oficiálním přednáškám na univerzitě v Paříži. 
- Tomáš Akvinský studoval Aristotelovu filozofii u svého učitele Alberta Velikého 
- Vliv Aristotela se ukazuje ve Tomášovým díle novým zhodnocením přirozeného vědění. Tomáš 
chápe rationalitas člověka jako podíl na Božském světle. Tím se rozhoduje pro cestu Aristotela: „Je 
člověku přirozené, že přichází přes smyslové k nadsmyslovému, protože každé poznání vychází od 
smyslů.“ (S.th. I, 1, 9) 
- V ontologii recipuje Aristotelovu koncepci (hylemorphismus) a rozvíje ji dál. Essentia je podle 
Tomáše nejen ideou anebo formou, nýbrž substantia s formy a materie. (zrov. De ente et essentia) 
V nauce o kategoriích převezme Tomáš od Aristotela počet kategorií a jejích rozděleni do dvou 
velkých skupin substance a devět akcidencií. 
 
Ve zvoleném cizím jazyce odpovězte: 
1. Kdo může volit papeže a jak se volí? 
- kardinálové do věku 80 let 
- v prvních kolech voleb je nutná 2/3 většina všech hlasů, od 4. dne jen jednoduchá většina 
- bílý kouř ukazuje úspěšnou volbu nového papeže 
2. Jak se staví katolická nauka k evoluci? 
Pius XII. vidí nauku o evoluci jako legitimní předmět zkoumání „podle dnešního stavu profánní 
vědy a teologie.“ Vaticanum II. podporuje tuto myšlenku: Dnes se přechází „od spíš statického po-
rozumění pořádku věcí k spíš dynamickému a evolutivnímu.“ (GS 5) 


