
Část III.  
Zde uveďte odpovědi na otázky k zadanému cizojazyčnému textu, který je na samostatném listu papíru.  
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE STUDIU  

OD AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 
 

 
n a v a z u j í c í  m a g i s t e r s k ý  studijní program:  TEOLOGIE  

 
studijní obor:  TEOLOGICKÉ NAUKY 

 

datum přijímací zkoušky:  14. 6. 2019  –  ř á d n ý  t e r m í n  
 

 
registrační číslo uchazeče: ………………………….. 

 
 
čas na vypracování testu: 60 minut 

 
V části I. a II. testu u každé otázky zakroužkujte správnou odpověď. Pouze jedna odpověď je 
správná. V případě opravy označte šipkou (→), co skutečně platí, nebo použijte místo vedle otázky 
(napište číslo otázky a správnou odpověď). 

 

Hodnocení testu 

 
Max. možný 
počet bodů 

Získaný  počet 
bodů 

I.  Znalosti z biblistiky 
 

         20  

II. Znalosti z dogmatické, morální a spirituální teologie a z 
liturgiky  
 

20  

III. Znalost cizího jazyka na úrovni porozumění psanému textu 
z oblasti teologie (uchazeč si vybere z jazyků: angličtina, němčina,  
italština) 

20  

Celkem 
 

60  

 
 

Členové hodnotící komise:     Zakroužkujte zvolený cizí jazyk: 

podpis: ………………………..…... (předseda)     angličtina   

 podpis: ………………………..…...      němčina 

podpis: ………………………..…...      italština 

 
 



Část I. 
 
1. Hebrejské slovo „Tóra“, které označuje 5 knih Mojžíšových, znamená: 

a) vyprávění 
b) smlouva 
c) učení  
d) rodokmen 

 
2. Babylónské vyhnanství judského lidu se datuje do let: 

a) 587 – 538 př. Kr.  
b) 722 – 587 př. Kr. 
c) 702 – 538 př. Kr. 
d) 722 – 515 př. Kr.  

 
3. Mezi klasické prameny Pentateuchu nepatří: 

a) elohistický 
b) jahvistický 
c) kněžský 
d) eljonistický 

 
4. Takzvané „zpěvy o Hospodinovu Služebníkovi“ najdeme v knize: 

a) proroka Ámosa 
b) Žalmů 
c) Deutero-Izaiáš 
d) Sirachovec 

 
5. Z uvedených spisů není připisován králi Šalomounovi:  

a) Kazatel 
b) Job 
c) Píseň písní 
d) Přísloví 

 
6. Ježíš jako velekněz nové smlouvy je přímo označen v: 

a) 1. listu Petrově 
b) knize Zjevení sv. Jana 
c) 1. listu sv. Jana 
d) listu Židům 

 
7. Onezimos je jednou z klíčových osob Pavlova listu: 

a) Titovi 
b) Filemonovi 
c) Filipanům 
d) 1. Tesalonickým 

 
8. Která hesla nejlépe odpovídají Matoušovu evangeliu? 

a) trpící Mesiáš – mesiášské tajemství – nepochopení učedníků 
b) Ježíš jako zjevovatel Otce – velká řeč na rozloučenou – zázraky jako znamení Ježíšovy slávy 
c) velká cesta do Jeruzaléma – Ježíšova dobrota a milosrdenství – pozornost k chudým 
d) Ježíš jako nový Mojžíš – pět Ježíšových velkých řečí – Ježíš jako učitel 

 
9. Pavlů spolupracovník Timotej pocházel podle Skutků apoštolů z: 

a) Tarsu 
b) Antiochie  
c) Lystry 
d) Jeruzaléma 

10. Kniha Skutky apoštolů končí: 
a) Pavlovým pobytem v římské vazbě 
b) popravou apoštola Petra 
c) kázáním apoštola Tomáše v Indii 
d) popravou apoštola Pavla 

 
     

Část II. 
 
1. Autorem spisu De civitate Dei je: 

a) sv. Anselm 
b) sv. Atanásius 
c) sv. Augustin 
d) sv. Irenej 

 
2. Který z uvedených dokumentů nebyl vydán II. 
vatikánským koncilem: 

a) Sacrosanctum Concilium 
b) Familiaris consortio 
c) Ad gentes 
d) Gaudium et spes 

 
3. Svátost biřmování může v nebezpečí smrti 
udělit:  

a) biskup, kněz a jáhen 
b) biskup a místní farář 
c) každý člověk, i nepokřtěný 
d) biskup a kněz 

 
4. Milost „gratis data“ je jedinci udělena: 

a) k odstranění dědičného hříchu 
b) ke službě společenství 
c) speciálně k přechodu z tohoto světa do 

věčnosti 
d) k osobnímu posvěcení 

 
5. Řecké slovo agapé je výraz pro: 

a) pokoru 
b) víru 
c) lásku 
d) statečnost 

 
6. Dogma o Nanebevzetí Panny Marie bylo 
vyhlášeno: 

a) 8. prosince 1854 
b) 1. listopadu 1950 
c) 1. ledna 1870 
d) 1. ledna 1954 

 
7. Kult klanění (latriae) náleží podle katolické 
nauky 

a) jedinému Bohu a všem třem božským 
osobám 

b) všem božským osobám a všem řádně 
kanonizovaným svatým 

c) všem božským osobám a Panně Marii 
d) všem božským osobám, Panně Marii a 

andělům 
 
8. Monotheletismus je: 

a) christologický blud, podle něhož Ježíš 
Kristus projevoval pouze jednu, a to 
lidskou vůli 

b) mariologický blud, že Panna Maria neměla 
možnost odmítnout nabídku stát se 
Matkou Boží 

c) christologický blud, podle něhož Ježíš 
Kristus projevoval pouze jednu, a to 
božskou vůli 

d) soteriologický blud, že člověk může dojít 
k Bohu silou vlastní vůle 

 
9. Encyklika Pavla VI. o odpovědném rodičovství 
a předávání života z r. 1968 se nazývá: 

a) Corpus Christi mysticum 
b) Humanae vitae 
c) Donum vitae 
d) Evangelium vitae 

 
10. Kdo hřeší: 

a) poškozuje Boží čest a lásku, ale neškodí 
přitom sobě, ani Církvi 

b) škodí jen sobě, jeho vztah k Bohu tím ale 
není narušen 

c) poškozuje Boží čest a lásku, svou 
důstojnost a duchovní zdraví Církve 

d) škodí sobě a poškozuje Boží čest a lásku, 
ale je to jeho soukromá záležitost, která se 
netýká Církve 

 


