
Přijímací test pro navazující magisterský obor Teologické nauky 
 

Hodnocení testu (počet bodů) 

I. Biblistika         20 
II. Dogmatická, morální a spirituální teologie    20 
III. Znalost cizího jazyka        20 
Celkem:         60 
 
 
 
I. Biblistika (zakroužkujte správnou odpověď – pouze jedna odpověď je správná): 
 
1. O obsazování zaslíbené země izraelskými kmeny po Mojžíšově smrti pojednávají knihy: 
a) 1. a 2. Královská 
b) knihy Makabejské 
c) Jozue a Soudců 
d) Ezdráš a Nehemiáš 
 
2. Synové Jakubova syna Josefa se jmenovali: 
a) Nátan a Manasse 
b) Efraim a Manasse 
c) Dan a Neftalí 
d) Efraim a Zára 
 
3. „Parallelismus membrorum“ je: 
a) označení pro párové orgány v lidském těle 
b) základní stylistický prostředek semitské poezie 
c) označení stejně znějících slov v hebrejštině a aramejštině 
d) vyjádření pro rovnost členů izraelské společnosti 
 
4. Kniha Ester je spojena se svátky:  
a) pesach 
b) sukkót 
c) chanuka 
d) púrím 
 
5. V severním izraelském království působili proroci:  
a) Jonáš a Micheáš 
b) Ámos a Ozeáš 
c) Aggeus a Zachariáš 
d) Jeremiáš a Baruch 
 
6. Které označení neodpovídá Ježíši za jeho veřejného působení: 
a) charismatický prorok 
b) rabbi 
c) politický mesiášský revolucionář 
d) hlasatel Božího království 
 
7. Pramen Ježíšových logií „Q“ je podle hypotézy dvou pramenů společnou látkou: 



a) Markova a Matoušova evangelia 
b) Markova a Lukášova evangelia 
c) tří synoptických evangelií 
d) Matoušova a Lukášova evangelia 
 
8. „Parúsie“ je  
a) očekávaný druhý příchod Krista ve slávě 
b) řecké označení podobenství 
c) starobylé označení farnosti 
d) druh modlitby 
 
9. Ježíš je označen výslovně jako velekněz nové smlouvy pouze: 
a) v pastorálních epištolách 
b) v Prvním listu Janově 
c) v listu Židům 
d) v Janově evangeliu 
 
10. Kniha Zjevení sv. Jana byla podle svědectví autora napsána: 
a) na ostrově Kréta 
b) na ostrově Pathmos 
c) v Milétu 
d) na ostrově Samos 
 
 
II. Dogmatická, morální a spirituální teologie (zakroužkujte správnou odpověď – pouze 
jedna odpověď je správná): 
 
1. „Lumen gentium“ – „Světlo národů“ – je podle prvních slov stejnojmenné konstituce 2. 
vatikánského koncilu: 
a) katolická církev po 2. vatikánském koncilu 
b) Ježíš Kristus 
c) každé náboženství, protože v každém z nich je zrnko pravdy o Bohu 
d) ekumenické úsilí křesťanů o jednotu 
 
2. Kult klanění (latriae) náleží podle katolické nauky: 
a) všem nositelům svátostného kněžství 
b) všem božským osobám a všem řádně kanonizovaným svatým 
c) jedinému Bohu a všem třem božským osobám 
d) všem božským osobám a Panně Marii 
 
3. Ospravedlnění člověku uděluje: 
a) naději, že i když zůstane v hříchu, Bůh mu hřích nepřičítá 
b) odpuštění hříchů, posvěcení a obnovení vnitřního člověka 
c) bezhříšnost a možnost vidět Boha tváří tvář na zemi 
d) život ve víře, že po smrti se mu dostane odpuštění všech hříchů 
 
4. Encyklika Pavla VI. o odpovědném rodičovství a předávání života z r. 1968 se nazývá: 
a) Corpus Christi mysticum 
b) Donum vitae 
c) Evangelium vitae 



d) Humanae vitae 
 
5. Autorem knížky „Duchovní cvičení“ je: 
a) sv. Augustin 
b) papež sv. Jan XXIII. 
c) sv. Ignác z Loyoly 
d) sv. Alfons z Liguori 
 
6. Podle morálního „principu dvojího účinku“ můžeme jednat, když jsou splněny 3 podmínky. 
Označ, která k nim nepatří: 
a) způsobené zlo může převažovat, ale člověk musí ve svém rozhodování nalézt aspoň 
nepatrný dobrý motiv 
b) zamýšleným cílem našeho jednání je dobro 
c) způsobené dobro je větší než způsobené zlo 
d) samotný skutek není sám o sobě zlý 
 
7. O liturgii pojednává dokument 2. vatikánského koncilu: 
a) Lumen gentium 
b) Presbyterorum ordinis 
c) Perfectae caritatis 
d) Sacrosanctum concilium 
 
8. Pravá nauka o Bohu Stvořiteli praví, že: 
a) Bůh stvořil hmotný svět i duchové bytosti 
b) Bůh stvořil jen hmotný svět, duchové bytosti včetně lidských duší existují s ním, ale 
odlišné od něj, od věčnosti 
c) Bůh stvořil svět tak, že se vylil do stvoření, takže vše stvořené je Bůh 
d) Bůh stvořil božský Logos, a teprve ten stvořil z Božího pověření celý svět 
 
9. Za zakladatele západního mnišství je považován:  
a) sv. Kolumbán 
b) sv. Benedikt z Nursie 
c) sv. Bernard z Clairveaux 
d) sv. Bonifác 
 
10. Monotheletismus byl: 
a) christologický blud, podle něhož Ježíš Kristus projevoval pouze jednu, a to lidskou vůli 
b) soteriologický blud, že člověk může dojít k Bohu silou vlastní vůle 
c) mariologický blud, že Panna Maria neměla možnost odmítnout nabídku stát se Matkou 
Boží 
d) christologický blud, podle něhož Ježíš Kristus projevoval pouze jednu, a to božskou vůli 
 
 
 
III. Znalost cizího jazyka 
 
Viz samostatný jazykový test 
 
 
 


