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KONTAKTY: 
Adresa: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 
Web: http://www.ktf.cuni.cz 
Facebook: facebook.com/KTFUK 
Kontaktní osoba pro bakalářské a magisterské programy: Bc. Eva Roškotová, 
tel.: +420220181383, e-mail: roskotova@ktf.cuni.cz 
Kontaktní osoba pro navazující magisterské programy: Ing. Michaela Kristová, 
tel.: +420220181383, e-mail: kristova@ktf.cuni.cz 
 
 
INFORMACE O FAKULTĚ: 
Katolická teologická fakulta je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy (1348). Ve 
své vzdělávací a vědecké činnosti se věnuje zejména teologii, dějinám umění, dějinám 
evropské kultury a aplikované etice. Její činnost zajišťují vedle administrativních 
oddělení katedry: katedra systematické teologie a filosofie, katedra biblických věd a 
starých jazyků, katedra pastorálních oborů a právních věd, katedra církevních dějin a 
literární historie, ústav dějin křesťanského umění. 
 
 
PŘEHLED OTEVÍRANÝCH PROGRAMŮ: 
Dějiny křesťanského umění, studijní program (bakalářský a navazující magisterský 
program, prezenční forma, standardní doba studia 3+2 roky) 
Dějiny evropské kultury, studijní program (bakalářský a navazující magisterský 
program, prezenční forma, standardní doba studia 3+2 roky) 
Teologické nauky, studijní program (bakalářský a navazující magisterský program, 
distanční forma, standardní doba studia 4+2 roky) 
Katolická teologie, studijní program (magisterský studijní program, prezenční forma, 
standardní doba studia 5 let) 
Aplikovaná etika, studijní program (navazující magisterský program, kombinovaná 
forma, standardní doba studia 2 roky) 
 
 
POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM: 
Výše platby: 
810 Kč (listinná forma přihlášky) 
760 Kč (elektronická forma přihlášky) 
 
Platební údaje: 



Komerční banka 

účet číslo: 32034061/0100 

var. symbol: číslo elektronické přihlášky 

var. symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla 

specifický symbol: 22 
 
Pro platbu ze zahraničí: 
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 11407 Praha 1 

název účtu: UK – Katolická teologická fakulta UK 

IBAN: CZ6301000000000032034061 

SWIFT: KOMBCZPPXXX 
 

Fakulta nepřijímá platby v hotovosti. 
Poplatky s platbou hradí plátce (týká se plateb ze zahraničí). 
 
 
TERMÍNY: 
Podání přihlášky: 3. 8. 2020 
 
Řádný termín přijímací zkoušky: 
Dějiny křesťanského umění (bakalářský program): 7. 9. 2020 
Dějiny křesťanského umění (navazující magisterský program): 7. 9. 2020 
Dějiny evropské kultury (bakalářský program): 8. 9. 2020 
Dějiny evropské kultury (navazující magisterský program): 8. 9. 2020 
Teologické nauky (bakalářský program): 9. 9. 2020 
Teologické nauky (navazující magisterský program): 9. 9. 2020 
Aplikovaná etika (navazující magisterský program): 10. 9. 2020 
Katolická teologie (magisterský program): 10. 9. 2020 
 
Náhradní termín přijímací zkoušky: 
Dějiny křesťanského umění (bakalářský a navazující magisterský program): 17. 9. 2020 
Dějiny evropské kultury (bakalářský a navazující magisterský program): 17. 9. 2020 
Teologické nauky (bakalářský a navazující magisterský program): 17. 9. 2020 
Aplikovaná etika (navazující magisterský program): 17. 9. 2020 
Katolická teologie (magisterský program): 17. 9. 2020 
 
 
ZPŮSOB PODÁNÍ: 
Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) 
zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické podobě prostřednictvím univerzitní 
aplikace (https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php). Přihlášku podanou 
elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou. 
 
 
 
 
 
 
 



 
NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY PRO STUDIUM: 
1) Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. 
2) Doklad o předchozím studiu: 
a) Uchazeč o bakalářské a magisterské studium: 
- Uchazeč, který maturoval na střední škole v České republice, předloží do 30. září 

2020 úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 
- Uchazeč, který maturoval na střední škole v České republice v podzimním termínu, 

předloží do 22. října 2020 úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.  
- Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve 

středoškolském studijním programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní 
střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol 
nebo ve škole, v níž MŠMT povolilo podle školského zákona plnění povinné školní 
docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní 
zkouškou tím, že do 22. října 2020 předloží některý z následujících dokladů:   
- doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního 

dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. „nostrifikace"), 
nebo 

- zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-
li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky 
rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze 
Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo 

- zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta 
sama posoudí (poplatek 690 Kč).  

- detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení 
středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol 
naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči, dokumenty 
(https://www.uchazec.ktf.cuni.cz/dokumenty). Doklady je nutné fyzicky zaslat na 
adresu fakulty: Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  nejpozději do 31. srpna 2020. Poplatek 
uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá 
o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 
32034061/0100. 

b) Uchazeč o navazující magisterské studium: 
- Uchazeč, který absolvoval vysokoškolské studium v bakalářském, případně 

magisterském studijním programu v České republice, předloží do 30. září 2020 
úředně ověřenou kopii diplomu o studiu na VŠ. 

- Uchazeč, který absolvoval vysokoškolské studium v bakalářském, případně 
magisterském studijním programu v České republice v době od 1. do 30. září 2020, 
jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo 
do 30. září 2020 rozhodnuto, předloží do 22. října 2020 úředně ověřenou kopii 
diplomu o studiu na VŠ. 

- Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia 
v kterémkoliv typu studijního programu na zahraniční vysoké škole, předloží do 
22. října 2020 některý s následujících dokladů: 
- doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České 

republice podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších 
právních předpisů, nebo  

- zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České 
republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez 



dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom ze Slovenska, Polska, 
Maďarska, u Slovinska platí pouze pro diplomy vydané po ukončení studia 
magisterských studijních programů), nebo  

- zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta 
sama posoudí (poplatek 690 Kč).  

- detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky řádného 
ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro 
absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, 
sekce Uchazeči, dokumenty (https://www.uchazec.ktf.cuni.cz/dokumenty). Doklady 
je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Thákurova 3, 160 00 Praha 6, nejpozději do 
31. srpna 2020. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo 
v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci 
přijímacího řízení. Číslo účtu: 32034061/0100. 

 
3) Seznam přečtené odborné literatury, který se předkládá až u zkušební komise 

u přijímací zkoušky, se týká jen programu Dějiny křesťanského umění.  
4) Seznam odborné literatury a krásné literatury,  který se předkládá až u zkušební 

komise u přijímací zkoušky, se týká jen programu Dějiny evropské kultury. 
5) Pouze u programu Teologické nauky a Katolická teologie: Uchazeč o studium 

předkládá písemné svědectví o praxi náboženského života, v němž je popsán 
způsob, jímž uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání. V návaznosti na toto 
písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč 
způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a 
nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (čl. 15 odst. 3 
Statutu KTF UK). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a 
svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řádový 
představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech 
kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan (kaplan@ktf.cuni.cz), 
případně jiný kněz vyučující na fakultě. 

 
POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ: 
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity 
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím 
elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího 
konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze 
tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč 
po podání přihlášky ke studiu. 
 
 
PODROBNOSTI O JEDNOTLIVÝCH PROGRAMECH: 
Pořadí: 
Dějiny křesťanského umění (bakalářský a navazující magisterský program) 
Dějiny evropské kultury (bakalářský a navazující magisterský program) 
Teologické nauky (bakalářský a navazující magisterský program) 
Katolická teologie (magisterský program) 
Aplikovaná etika (navazující magisterský program) 



Studijní program: Dějiny křesťanského umění 
Forma studia: prezenční 
Druh studia: bakalářské 
Jazyk výuky: čeština 
Předpokládaný počet přijímaných: 50 
Standardní doba studia: 3 roky 
Přijetí bez přijímací zkoušky: Ne 
Forma přihlášky: listinná, elektronická 
 
Charakteristika programu: 
Bakalářské studium je zaměřeno na poznání dějin výtvarného umění (architektury, 
sochařství, malířství, kresby, grafiky a uměleckého řemesla) od jeho počátků až po 
současnost. Zvláštní zřetel během studia je kladen na křesťanské sakrální umění, 
přičemž umělecké dílo je zasazeno do širšího kulturního, historického a teologického 
kontextu.   
Absolvent získává zevrubné znalosti z dějin českého umění od počátků až po současnost, 
se zvláštním zaměřením na umění sakrální, z dějin umění evropského s týmž zaměřením 
(do r. 1800) a světového v 19. a 20. století; zná základy pomocných věd historických, 
základy křesťanského učení a církevní dějiny; je jazykově vybaven pro odbornou 
činnost. Je připraven zejména pro práci v institucích zabývajících se výzkumem a 
ochranou kulturních památek. 
 
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení: 
Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou. 
Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k bakalářskému 
studiu, orientace v oboru a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče: 

a)  znalost základní odborné literatury, kterou uchazeč přečetl – seznam 
odborné literatury se předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)  

- publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 
bodů) 

- prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů) 
b)  znalost památek regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů) 
c) orientační znalost vývoje evropského a světového umění (max. 10 bodů) 
d) aktivní zájem o obor (max. 10 bodů) 
- znalost uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkové fondy 

(muzea, galerie a instituce památkové péče) (0-3 body) 
- znalost památek (hrady, zámky atp.) v ČR (0-3 body) 
- dosavadní publikační činnost (články v časopisech, středoškolské studentské 

práce atp.) (0-2 body) 
- práce či stáže v uměleckohistorických institucích či objektech (v galeriích, 

archivech, knihovnách, zámcích, v muzeích) (0-2 body) 
Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25 
 
Informace o uplatnění absolventů: 
Vzdělání v programu Dějiny křesťanského umění poskytuje intelektuální předpoklady 
pro práci v institucích památkové péče, v muzeích a galeriích, v institucích a privátních 
firmách zabývajících se archeologií středověku, obnovou a restaurováním památek; 
v institucích a zařízeních církevních (biskupství, klášterů atp.), zejména pokud jde o 



oblast ochrany, údržby a obnovy památek a sbírkových fondů; v institucích státní 
správy, ve státních a veřejných institucích kulturního zaměření, v publicistice. 
 
Doporučená literatura: 
BALEKA, J.: Výtvarné umění: výkladový slovník: (malířství, sochařství, grafika), Praha 
1997 
BLAŽÍČEK, O. J. - KROPÁČEK, J.: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991 
Dějiny českého výtvarného umění I, II, III, IV (vždy 1,2), Praha: Academia 1984 sq. 
HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha: Mladá fronta 1991 
HEROUT, J.: Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis 1972 
HEROUT, J.: Slabikář návštěvníků památek, [Praha]: Tvorba 1994 
MATĚJČEK, A.: Dějiny umění v obrysech, Praha: Melantrich 1951 
MERELL, J.: Malý bohovědný slovník, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1963 
Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, II, Praha: Academia 1995 
PIJOAN, J.: Dějiny umění 1-10, Praha: Odeon 1977nn 
RYNEŠ, V.: Atributy světců, Roztoky: Oblastní muzeum 1969 
STUDENÝ, J.: Křesťanské symboly, Olomouc: [s.n.], 1992 
SYROVÝ, B.: Architektura. Naučný slovník, Praha: SNTL 1961 
 
Podmínky přijetí: 
Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšně 
vykonat přijímací zkoušku. 
 
Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: 
Přijetí bez přijímací zkoušky není možné. 
 
 
 



Studijní program: Dějiny křesťanského umění 
Forma studia: prezenční 
Druh studia: navazující magisterské 
Jazyk výuky: čeština 
Předpokládaný počet přijímaných: 40 
Standardní doba studia: 2 roky 
Přijetí bez přijímací zkoušky: Ano 
Forma přihlášky: listinná, elektronická 
 
Charakteristika oboru: 
Navazující magisterský studijní program Dějiny křesťanského umění navazuje na 
stejnojmenný bakalářský studijní program. Studium je zaměřeno na přípravu 
k samostatné vědecké a badatelské práci, k invenčnímu zpracovávání závažných 
problémů oboru dějin výtvarného umění, se zvláštním zřetelem ke křesťanskému 
umění. Cílem je rozvinout u  studentů schopnost samostatným a tvůrčím způsobem 
přistupovat k  uměleckohistorickým problémům. 
Vedle studia dějin umění se zvláštním zaměřením na díla umění křesťanského zahrnuje 
studijní program obory důležité pro poznání duchovních zdrojů, z nichž křesťanské 
umění vyrůstalo.  
 
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení: 
Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou. 
Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče 
k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického a 
znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče: 

a) znalost odborné literatury, kterou uchazeč přečetl – seznam literatury se 
předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů) 
- publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 

bodů) 
- prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů) 

b) orientace v oboru z hlediska metodologického (max. 10 bodů) 
c) znalost vývoje evropského a světového umění a odborné literatury (max. 10 

bodů) 
d) představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně 

o tématu diplomové práce (max. 10 bodů) 
Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25 
 
Informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent magisterského studia Dějiny křesťanského umění bude mít důkladné znalosti 
z dějin českého umění od počátků až po současnost se zvláštním zaměřením na umění 
sakrální, z dějin umění evropského s týmž zaměřením (do r. 1800) a světového v 19. a 
20. století. Studium jej připravuje k samostatné vědecké a badatelské práci, 
k invenčnímu zpracovávání závažných problémů oboru a směřuje k jeho přípravě pro 
práci ve vědeckých institucích, institucích státní správy, ve státních a veřejných 
institucích kulturního zaměření, v publicistice, v oblasti péče o sakrální a jiné památky, 
pro pedagogické působení na středních a vysokých školách. Cílem je nejen dovést 
studenta k důkladnému poznání dějin umění v širokém kontextu, ale i k samostatnému a 
tvůrčímu přístupu k uměleckohistorickým problémům. 



Do studijního programu jsou zařazeny předměty připravující k výkonu zaměstnání 
v oboru památkové péče, v muzeích, galeriích a v dalších kulturních institucích. Jsou 
připravováni pro práci v institucích a zařízeních církevních, zejména pokud jde o oblast 
ochrany, údržby a obnovy památek a sbírkových fondů, ať už jde o biskupství, kláštery, 
vikariáty ad.  
 
Doporučená literatura: 
BALEKA, J.: Výtvarné umění: výkladový slovník: (malířství, sochařství, grafika), Praha 
1997 
BECKWITH, J.: Early Medieval Art, New York 1992  
BLAŽÍČEK, O. J. – KROPÁČEK, J.: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991  
Dějiny českého výtvarného umění I/1,2, II/1,2, III/1,2, IV/1,2 (kol. autorů), Praha: 
Academia, 1984 sq.  
HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha: Academia 1984 (1989)  
HEROUT, J.: Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis 1972  
HONNEF, RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ: Umění 20. století. Malířství. 
Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie, Praha: Slovart 2005  
HOŘEJŠÍ, J., KRČÁLOVÁ, J., NEUMANN, J. POCHE, E., VACKOVÁ, J.: Kunst der Renaissance 
in Böhmen, Praha 1979  
CHADRABA, R. (ed.): Kapitoly z českého dějepisu umění 1,2, Praha 1986–1987  
KRÁSA, J.: České iluminované rukopisy 13.–16. století, Praha 1990  
KROUPA, J.: Školy dějin umění – metodologie dějin umění, Brno 2000  
LAHODA, V. (ed.): Dějiny českého výtvarného umění 1890–1938, Praha 1998  
LAMAČ, M.: Osma a Skupina výtvarných umělců 1907–1917, Praha 1988  
LYNTON, N.: Umění 19. a 20. století, Praha: Artia 1981  
MARTINDALE, A.: Gothic ar,. New York 1994  
MATĚJČEK, A.: Dějiny umění v obrysech, Praha: Melantrich 1951  
MERELL, J.: Malý bohovědný slovník, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1963  
DE MICHELI, M.: Umělecké avantgardy 20. století, Praha: SNKLU, 1964  
POCHE, E. a kol.: Praha na úsvitu nových dějin, Praha 1988  
ROLF, T.: Die Kunst des Barocks, Köln 1997  
RYNEŠ, V.: Atributy světců, Roztoky: Oblastní muzeum 1969  
STUDENÝ, J.: Křesťanské symboly, Olomouc: (s.n.), 1992  
SYROVÝ, B.: Architektura. Naučný slovník, Praha: SNTL, 1961  
WITTLICH, P.: Literatura k dějinám umění – vývojový přehled. Praha 1992  
WITTLICH, P.: Umění a život. Doba secese, Praha 1987  
SWOBODA, K. M., BACHMANN, E., HUBALA, E., FILITZH, H., NEUMANN, E.: Barock in 
Böhmen, München 1964  
 
Podmínky přijetí: 
Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském 
studijním programu a úspěšně vykonat přijímací zkoušku. 
 
 
Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: 
Uchazeči o studium navazujícího magisterského studijního programu Dějiny 
křesťanského umění, může být povoleno upuštění od přijímací zkoušky při splnění 
základních podmínek pro přijetí a všech následujících podmínek:  



 
1) Podání písemné žádosti o upuštění od přijímací zkoušky spolu s přihláškou ke studiu 
nejpozději do 3.8. 2020 na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele 
poštovní přepravy (rozhodující je datum odeslání žádosti). Žádost musí být podána na 
samostatném listu papíru, v listinné formě, musí být zdůvodněná, řádně doložená a 
vlastnoručně podepsaná.  
 
2) Uchazeč musí být absolventem studijního programu Dějiny křesťanského umění 
v  bakalářském studijním programu na KTF UK nebo obdobného programu na jiné 
vysoké škole tak, že v žádné části státní závěrečné zkoušky nebyl hodnocen stupněm 
„dobře", tj. byl ve všech částech státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm „výborně“ 
nebo „velmi dobře“ a s výsledným prospěchem do 1,50 včetně (bez započítání 
neúspěšných pokusů). 
Tyto výsledky musí uchazeč, pokud není absolventem KTF UK, doložit úředně ověřenou 
kopií VŠ diplomu vč. dodatku k diplomu. 
 
3) Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 40 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí 
podle shora uvedených kritérií, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného 
výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku. Konečné pořadí 
uchazečů se provede podle průměrného prospěchu u státní závěrečné zkoušky.  
Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí k přihlášce přikládat: úředně ověřenou 
kopii VŠ diplomu.  
Splňuje-li uchazeč podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, musí podávat žádost 
o přijetí bez přijímací zkoušky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Studijní program: Dějiny evropské kultury (B0222A12533) 
Forma studia: prezenční 
Druh studia: bakalářské 
Jazyk výuky: čeština 
Předpokládaný počet přijímaných: 40 
Standardní doba studia: 3 roky 
Přijetí bez přijímací zkoušky: Ne 
Forma přihlášky: listinná, elektronická 
 
Charakteristika programu: 
Cílem studia je hluboké a mnohostranné poznání kořenů a proměn evropské kultury 
v průběhu staletí. Základem je interdisciplinární přístup, vystavěný především na studiu 
obecných dějin a dějin literatury, doplňovaný studiem dalších oborů (dějiny umění, 
dějiny hudby, úvod do teologické problematiky). Využívány jsou tradiční výukové 
metody v kombinaci s nezvyklými, ale osvědčenými zážitkovými formami. Hlavní 
pozornost je věnována dějinám, kultuře a umění střední Evropy. Studijní program je 
sestaven tak, aby studenti mohli pokračovat  v širokém oborovém rozpětí v navazujícím 
magisterském studiu Dějin evropské kultury, otevírají se jim ale také velmi široké 
možnosti ke studiu vyšší odbornosti v jednotlivých studijních disciplínách (historie, 
literární věda, dějiny umění, duchovní vědy). Volba užší specializace je tak přirozeně 
posunuta až do doby, kdy student získá hlubší znalosti a lépe se orientuje ve zvoleném, 
široce pojatém okruhu problematiky. 
 
 
 
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení: 
Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou. 
Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována 

a) znalost základní literatury týkající se historie, dějin literatury a dějin umění, 
kterou uchazeč přečetl – seznamy odborné a krásné literatury se předkládají u 
přijímací zkoušky (max. 10 bodů) 
- publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 

bodů) 
- prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů) 

b) celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností 
regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů) 

c) dobrá orientace v obecné historii, historii literatury a znalost vývoje evropského 
a světového umění (max. 10 bodů) 

d) aktivní zájem o obor (max. 10 bodů) 
- znalost uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkové fondy 

(muzea, galerie a instituce památkové péče) (0-3 body) 
- znalost památek (hrady, zámky atp.) v ČR (0-3 body) 
- dosavadní publikační činnost (články v časopisech, středoškolské studentské 

práce atp.) (0-2 body) 
- práce či stáže v uměleckohistorických institucích či objektech (v galeriích, 

archivech, knihovnách, zámcích, v muzeích) (0-2 body) 
Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25 



 
Informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen samostatně vykonávat evidenční výzkum, shromažďovat 
a uchovávat sbírkové předměty, zabezpečovat dokumentaci sbírek, resp. památek, jejich 
odbornou ochranu, uplatňovat metody obnovy, prezentace a zpřístupnění literárních i 
dalších památek a participovat na tvorbě výstav. Dokáže prezentovat výsledky vědecké 
práce a podílet se na expozičních a edičních projektech. Má znalosti základních etap 
ochrany kulturního dědictví v Evropě a v České republice, legislativních norem a 
mezinárodních dokumentů o ochraně kulturního dědictví. 
Studium poskytuje předpoklady pro uplatnění v odborně zaměřených, kulturních, 
informačních, vzdělávacích institucích či sdělovacích prostředcích. Absolvent dokáže 
využít znalostí myšlenkových a náboženských tradic k nezaujatému hodnocení a 
formulování stanovisek. Dokáže se orientovat v bohaté evropské kulturní tradici. 
 
 
Doporučená literatura: 
1) Historie 
ARIES Ph.: Dějiny smrti I-II, Praha 2000 
BARBER, M.: Noví rytíři. Dějiny templářského řádu, Praha 2006 
BLOCH,  M. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 2011 
DÜLMEN R.: Kultura a každodenní život v raném novověku I-III, Praha 1999–2007 
GIVEN, J.B.: Inkvizice a středověká společnost. Moc, kázeň a odpor v Languedocu, Praha 
2008 
GRAUS, F.: Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku, Praha 2017 
HLAVÁČEK, I./ KAŠPAR, J./ NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických, Jinočany 
1993  
HOBSBAWM E.: Věk extrémů. Krátké dějiny 20. století 1917-1991, Praha 2010 
HORSKÝ, J.: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích 
historické vědy, Praha 2009  
LAMBERT, M.: Středověká hereze, Praha 2000 
LAWRENCE, H.: Dějiny středověkého mnišství, Brno 2001 
LE GOFF, J.: Kultura středověké Evropy, Praha 1991 
MARKSCHIES, Ch.: Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, Praha 2005 
MAYER, H. E.: Dějiny křížových výprav, Praha 2013 
McGRATH, A.E.: Dějiny křesťanství. Úvod, Praha 2014 
MIKULEC, J.: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013 
MODZELEWSKI, K.: Barbarská Evropa, Praha 2017 
PETRÁČEK, T.: Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru 
(anti-)modernistické krize, Praha 2011. 
PETRÁŇ, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury, I-II. Praha 1985–1995 
PIPES, R.: Dějiny ruské revoluce, Praha 2017 
SCHATZ, K.: Dějiny papežského primátu, Brno 2002 
SCHATZ, K.: Všeobecné koncily. Ohniska církevních dějin, Brno 2014 
SUCHÁNEK, D./ DRŠKA, V.: Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha 2013 
 
2) Dějiny literatury 
LEHÁR, J., STICH, A., HOLˇY J., Janáčková J.: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 
2008 
Česká literatura na předělu století (sborník). Jinočany 2001 



ČERNÝ, V.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti, I.-IV. Praha 
1996–2009 
MED, J.: Spisovatelé ve stínu, Praha 1995 
NOVOTNÝ, J.: Obrození národa. Svědectví a dokumenty, Praha 1979 
PECHAR, J.: Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha 1999 
ŠKARKA, A.: Půl tisíciletí českého písemnictví, Praha 1986 
VAŠICA, J.: České literární baroko, Brno 1995 
VILIKOVSKÝ, J.: Písemnictví českého středověku, Praha 1948 
 
3) Dějiny umění 
BLAŽÍČEK, O. J./ KROPÁČEK, J.: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991 
Dějiny českého výtvarného umění I, II, III, IV (vždy 1,2), Praha 1984 sq. 
HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991 
HEROUT, J.: Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha 1972 
HEROUT, J.: Slabikář návštěvníků památek. Praha 1994 
MATĚJČEK, A.: Dějiny umění v obrysech. Praha 1951 
MERELL, J.: Malý bohovědný slovník. Praha 1963 
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I, II, Praha 1995 
PIJOAN, J.: Dějiny umění 1-10, Praha 1977nn 
RYNEŠ, V.: Atributy světců, Roztoky 1969 
STUDENÝ, J.: Křesťanské symboly, Olomouc 1992 
SYROVÝ, B.: Architektura. Naučný slovník, Praha 1961 
ROYT J.: Slovník biblické ikonografie, Praha 2010 
 
 
Podmínky přijetí: 
Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšně 
vykonat přijímací zkoušku. 
 
Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: 
Přijetí bez přijímací zkoušky není možné. 
 



Studijní program: Dějiny evropské kultury (N0222A12A534) 
Forma studia: prezenční 
Druh studia: navazující magisterské 
Jazyk výuky: čeština 
Předpokládaný počet přijímaných: 40 
Standardní doba studia: 2 roky 
Přijetí bez přijímací zkoušky: Ano 
Forma přihlášky: listinná, elektronická 
 
Charakteristika programu: 
Cílem navazujícího magisterského studijního programu je obsahově doplnit a rozšířit 
bakalářský studijní program Dějiny evropské kultury. Stejně jako bakalářský stupeň je 
založen na interdisciplinárním přístupu. Základem je studium historické vědy 
rozšířeném o rámcové poznání některých teologických disciplín.  Vychází především 
z dějin literatury, a z dějin církevních a obecných. Student se má naučit samostatně 
pracovat v těchto oborech. Specializace na církevní a obecné dějiny je v magisterském 
cyklu soustředěna na dějiny českých zemí a střední Evropy (v bakalářském cyklu naopak 
na dějiny Evropy vůbec). Přednášky jsou doplňovány tematicky odpovídajícími 
semináři. Specializace na dějiny literatury rozvíjí a prohlubuje znalosti dějin evropské 
literatury v celém jejich rozsahu. Specializaci si volí uchazeč v rámci přijímacího řízení. 
 
 
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení: 
Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou. 
Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče 
k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického a 
znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče: 
 
Specializace dějiny literatury: 

a) znalost odborné a krásné literatury týkající se církevních a obecných dějin, dějin 
literatury, kterou uchazeč přečetl - seznamy odborné a krásné literatury se 
předkládají u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)  
- publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 

bodů) 
- prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů) 

b) celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností 
regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů) 

c) dobrá orientace historii literatury (max. 10 bodů) 
d) předpoklady ke studiu – představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského 

studia, eventuálně o tématu diplomové práce (max. 10 bodů) 
Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25 
 
 
 
 
 
 
 



 
Specializace církevní a obecné dějiny: 

a) znalost odborné literatury, kterou uchazeč přečetl - seznamy odborné se 
předkládají u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)  
- publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 

bodů) 
- prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů) 

b) celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností 
regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů) 

c) dobrá orientace v církevní a obecné historii (max. 10 bodů) 
d) předpoklady ke studiu – představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského 

studia, eventuálně o tématu diplomové práce (max. 10 bodů) 
Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25 
 
 
Informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent se dokáže orientovat v bohaté evropské kulturní tradici, a proto své znalosti a 
vědomosti může dále rozvíjet v prostředí vědeckých institucí, zabývajících se výzkumem 
historie, literatury či duchovních a společenských věd. Z teoretického hlediska je 
absolvent připraven pro práci v úřadech a různých kulturně-historických institucích. 
Nalezne uplatnění v celém spektru institucí podílejících se na managementu, financování 
a animaci kultury, v kulturních a výchovně vzdělávacích zařízeních, v útvarech 
vzdělávání, zájmových, společenských, církevních i politických organizací. Například se 
může uplatnit v historických, uměleckohistorických či literárních muzeích nebo 
galeriích, či jiných spolcích zaměřených na prezentaci evropského kulturního dědictví. 
Nalezne uplatnění rovněž v cestovním ruchu jako odborný průvodce a organizátor 
v cestovních kancelářích. Může se uplatnit v různých médiích (knižní trh, tisk, televize, 
rozhlas, film, internet ap.), jako asistent redaktora či editora odborných periodik a 
vydavatelství odborné literatury, nebo všude tam, kde se vyžaduje dobrá práce s textem. 
Může se uplatnit jako kritik nebo komentátor, podílet se na osvětové činnosti. 
 
Doporučená literatura: 
1) historie 
 
ARIES Ph.: Dějiny smrti I-II, Praha 2000 
BARBER, M.: Noví rytíři. Dějiny templářského řádu, Praha 2006 
BLOCH,  M. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 2011 
DÜLMEN, R.: Kultura a každodenní život v raném novověku I-III, Praha 1999–2007 
GIVEN, J.B.: Inkvizice a středověká společnost. Moc, kázeň a odpor v Languedocu, Praha 
2008 
GRAUS, F.: Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku, Praha 2017 
HLAVÁČEK, I./ KAŠPAR, J./ NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických, Jinočany 
1993  
HOBSBAWM, E.: Věk extrémů. Krátké dějiny 20. století 1917–1991, Praha 2010 
HORSKÝ, J.: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích 
historické vědy, Praha 2009  
LAMBERT, M.: Středověká hereze, Praha 2000 
LAWRENCE, H.: Dějiny středověkého mnišství, Brno 2001 



LE GOFF, J.: Kultura středověké Evropy, Praha 1991 
MARKSCHIES, Ch.: Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, Praha 2005 
MAYER, H. E.: Dějiny křížových výprav, Praha 2013 
McGRATH, A.E.: Dějiny křesťanství. Úvod, Praha 2014 
MODZELEWSKI, K.: Barbarská Evropa, Praha 2017 
PETRÁČEK, T.: Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru 
(anti-)modernistické krize, Praha 2011 
PETRÁŇ, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury, I-II, Praha 1985–1995 
PIPES, R.: Dějiny ruské revoluce, Praha 2017 
SCHATZ, K.: Dějiny papežského primátu, Brno 2002 
SCHATZ, K.: Všeobecné koncily. Ohniska církevních dějin, Brno 2014 
SUCHÁNEK, D./ DRŠKA, V.: Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha 2013 
 
2) dějiny literatury 
AUERBACH, E.: Mimesis. Praha 1998 
Česká literatura na předělu století (sborník). Jinočany 2001 
ČERNÝ, V.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti, I.-IV. Praha 
1996–2009 
MED, J.: Spisovatelé ve stínu. Praha 1995 
MUKAŘOVSKÝ, J.: Studie z estetiky. Praha 1971 
PECHAR, J.: Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha 1999 
ŠALDA, F. X.: Boje o zítřek. Praha 2000 
ŠALDA, F. X.: Umění a náboženství. Praha 1914 
VAŠICA, J.: České literární baroko. Brno 1995 
 
 
Podmínky přijetí: 
Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském 
studijním programu a úspěšně vykonat přijímací zkoušku. 
 
Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: 
Uchazeči o studium navazujícího magisterského studijního programu Dějiny evropské 
kultury, může být povoleno upuštění od přijímací zkoušky při splnění základních 
podmínek pro přijetí a všech následujících podmínek: 
 
1) Podání písemné žádosti o upuštění od přijímací zkoušky spolu s přihláškou ke studiu 
nejpozději do 3.8.2020 na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele 
poštovní přepravy (rozhodující je datum odeslání žádosti). Žádost musí být podána na 
samostatném listu papíru, v listinné formě, musí být zdůvodněná, řádně doložená a 
vlastnoručně podepsaná.  
 
2) Uchazeč musí být absolventem bakalářského studijního programu Dějiny evropské 
kultury na KTF UK nebo na jiné vysoké škole, a to tak, že v žádné části státní závěrečné 
zkoušky nebyl hodnocen stupněm „dobře", tj. byl ve všech částech státní závěrečné 
zkoušky hodnocen stupněm „výborně“ nebo „velmi dobře“ s výsledným prospěchem do 
1,50 včetně (bez započítání neúspěšných pokusů). 
Tyto výsledky musí uchazeč, pokud není absolventem KTF UK, doložit úředně ověřenou 
kopií VŠ diplomu vč. dodatku k diplomu. 



3) Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 40 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí 
podle shora uvedených kritérií, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného 
výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku. Konečné pořadí 
uchazečů se provede podle průměrného prospěchu u státní závěrečné zkoušky. 
Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí k přihlášce přikládat: úředně ověřenou 
kopii VŠ diplomu.  
Splňuje-li uchazeč podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, musí podávat žádost o 
přijetí bez přijímací zkoušky. 
  



 

Studijní program: Teologické nauky 
Forma studia: distanční 
Druh studia: bakalářské 
Jazyk výuky: čeština 
Předpokládaný počet přijímaných: 50 
Standardní doba studia: 4 roky 
Přijetí bez přijímací zkoušky: Ne 
Forma přihlášky: listinná, elektronická 
 
Charakteristika programu: 
Studijní program je sestaven jako koncepční celek, který studentům poskytuje ucelené 
uvedení do všech základních disciplín teologie a s nimi souvisejících filozofických, 
historických, etických kanonicko-právních a spirituálních otázek. Studium vedle 
faktických poznatků uvádí do specifických metod příslušných předmětů a předkládá 
studentům současný stav bádání v souladu s učitelskou službou katolické církve. Vedle 
povinného jádra se zájemcům nabízejí jako volitelné předměty například staré jazyky 
(latina, řečtina, hebrejština), dovednosti z oblasti psychologie, katecheze a pastorace 
nebo duchovní cvičení. Absolventi mohou najít uplatnění na poli církevní služby a 
v profesích, v nichž se vyžaduje profesionální přehled o otázkách křesťanské víry a 
života církve.  
 
 
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení: 
Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá formou ústního rozhovoru. Zkouškou jsou 
prověřovány: 

a) znalosti Katechismu katolické církve (max. 20 bodů) 
b) kulturně-společenský přehled a přehled o životě katolické církve, a to včetně 

reflexe osobního způsobu uplatňování svobody náboženského vyznání (max. 20 
bodů) 
 

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25 
 
 
Informace o uplatnění absolventů: 
Vzdělání v programu Teologické nauky poskytuje intelektuální předpoklady pro 
odbornou pastorační práci ve všech institucích katolické církve (zařazení jako jáhen, 
pastorační asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských společenství a 
dobročinných občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa církevních objektů 
atd.) a pro působení ve státních, společenských i soukromých organizacích, včetně 
publicistiky (redakce novin, časopisů a knih; rozhlas a televize), při kterém je zapotřebí 
uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy. 
 
Doporučená literatura: 
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český 
ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2001 
Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001 
nebo: 



Youcat. Katechismus katolické církve pro mladé. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2011 
FRANZEN, A.: Malé dějiny církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006 
STRUPE, U. – KIRCHSCHLÄGER, W.: Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového 
zákona, Praha: Vyšehrad, 2000 
PETROSILLO, P.: Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
1998 
RATZINGER, J.: Úvod do křesťanství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007 
nebo: 
KASPER, W.: Uvedení do víry. Trinitas 2003 
KASPER, W.: Dogma pod Božím slovem. Vyšehrad 2006 
PELIKÁN, J.: Ježíš v proměnách staletí. Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu. Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008 
RICHTER, K.: Liturgie a život, Praha: Vyšehrad, 2003 
SKOBLÍK, J.: Přehled křesťanské etiky, Praha: Karolinum, 1997 
ŠPIDLÍK, T.: Prameny světla. Příručka křesťanské dokonalosti, Velehrad: Refugium, 2000 
nebo: 
SHELDRAKE, P.: Spiritualita a historie. Brno: CDK, 2003 
WEISMEYER, J.: Život v plnosti. Dějiny teologie a duchovního života. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1994 
 
Podmínky přijetí: 
Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou, úspěšně 
vykonat přijímací zkoušku a předložit písemné svědectví o praxi náboženského života, 
v němž je popsán způsob, jímž uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání. 
V návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, 
zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal 
v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (čl. 15 
odst. 3 Statutu KTF UK). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a 
svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řádový 
představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který 
uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan (kaplan@ktf.cuni.cz), případně jiný kněz 
vyučující na fakultě. 
 
Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: 
Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.  
 
 



Studijní program: Teologické nauky 
Forma studia: distanční 
Druh studia: navazující magisterské 
Jazyk výuky: čeština 
Předpokládaný počet přijímaných: 40 
Standardní doba studia: 2 roky 
Přijetí bez přijímací zkoušky: Ano 
Forma přihlášky: listinná, elektronická 
 
Charakteristika oboru: 
V návaznosti na základní teologickou formaci bakalářského studia tento program rozvíjí 
a prohlubuje hlavní teologické předměty, jako je biblistika, systematická teologie a etika 
a nabízí také hlubší pochopení církevní dějin moderní doby. Jedním z těžišť tohoto 
programu je sociální nauka církve. Absolventi mohou najít uplatnění na poli církevní 
služby a v profesích, v nichž se vyžaduje profesionální přehled o otázkách křesťanské 
víry a života církve v interakci s ostatními oblastmi společenského života, zejména 
v sociální oblasti.  
 
 
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení: 
Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá formou ústního rozhovoru. Zkouškou jsou 
prověřovány: 
a) znalosti z biblistiky (max. 20 bodů) 
b) znalosti z dogmatické teologie, morální teologie a liturgiky (max. 20 bodů) 
 
Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25 
 
 
Informace o uplatnění absolventů: 
Vzdělání ve studijním programu Teologické nauky poskytuje intelektuální předpoklady 
pro odbornou práci ve státních, občanských, církevních i soukromých institucích 
zejména sociálního, charitativního, vzdělávacího a pastoračního charakteru. Absolvent 
bude schopen působit v institucích katolické církve (zařazení jako jáhen, pastorační 
asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských společenství a dobročinných 
občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa církevních objektů atd.) a ve 
státních, společenských i soukromých organizacích, v nichž je zapotřebí uplatňovat 
náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy. Absolvent získává v souladu  s § 14 
písm. a) a § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 
odbornou kvalifikaci „učitel náboženství“ a „vychovatel“. 
 
 
Doporučená literatura: 
Dokumenty 2. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995  
Dokumenty liturgické obnovy. Matice cyrilometodějská: Olomouc, 1994 
Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001 
ADAM, A.: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001 
KUNETKA, F.: Slavnost našeho vykoupení: nástin liturgické teologie. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1997 



POSPÍŠIL, C. V.: Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii. 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005 
POSPÍŠIL, C. V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2002 
POSPÍŠIL, C. V.: Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2009 
PESCHKE, K. H.: Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999 
RATZINGER, J.: Eschatologie: smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal, 2008 
SCHMAUS, M.: Církev. Řím: Křesťanská akademie, 1983 
SCHMAUS, M.: Sviatosti. Řím: Křesťanská akademie,  1981 
WEBER, H.: Všeobecná morální teologie. Praha: Vyšehrad, 1998  
 
Podmínky přijetí: 
Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském 
studijním programu, úspěšně vykonat přijímací zkoušku a předložit písemné svědectví 
o praxi náboženského života, v němž je popsán způsob, jímž uplatňuje svou svobodu 
náboženského vyznání. V návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška 
prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského 
vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium 
teologie (čl. 15 odst. 3 Statutu KTF UK). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje 
uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší 
řádový představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech 
kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan (kaplan@ktf.cuni.cz), případně 
jiný kněz vyučující na fakultě. 
 
Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: 
 
Uchazeči o studium navazujícího magisterského studijního programu Teologické nauky, 
může být povoleno upuštění od přijímací zkoušky při splnění základních podmínek pro 
přijetí, následující podmínky dle bodu 1) a alespoň jedné z následujících podmínek dle 
bodu 2) a 3): 
 
1) Podání písemné žádosti o upuštění od přijímací zkoušky spolu s přihláškou ke studiu 
nejpozději do 3.8.2020 na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele 
poštovní přepravy (rozhodující je datum odeslání žádosti). Žádost musí být podána na 
samostatném listu papíru, v listinné formě, musí být zdůvodněná, řádně doložená a 
vlastnoručně podepsaná.  
 
2) Uchazeč musí být absolventem KTF UK, studijního programu Teologické nauky 
v bakalářském studijním programu a úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku včetně 
obhajoby bakalářské, resp. diplomové práce s prospěchem do 1,50 včetně (bez 
započítání neúspěšných pokusů); 
 
3) Uchazeč musí být absolventem jiné teologické fakulty, kde již absolvoval bakalářský 
nebo navazující magisterský nebo magisterský studijní program, který je podobný 
studijnímu programu Teologické nauky v bakalářském studijním programu na KTF UK, 
což doloží úředně ověřeným výpisem absolvovaných předmětů, a úspěšně složil státní 
závěrečnou zkoušku včetně obhajoby bakalářské, resp. diplomové práce s prospěchem 
do 1,50 včetně (bez započítání neúspěšných pokusů). 



Tyto výsledky musí uchazeč doložit úředně ověřenou kopií VŠ diplomu vč. dodatku 
k diplomu. 
 
4) Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 40 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí 
podle shora uvedených kritérií, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného 
výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku. Konečné pořadí 
uchazečů se provede podle průměrného prospěchu u státní závěrečné zkoušky včetně 
obhajoby bakalářské, respektive diplomové práce.  
Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí k přihlášce přikládat úředně ověřenou 
kopii VŠ diplomu.  
Splňuje-li uchazeč podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, musí podávat žádost 
o přijetí bez přijímací zkoušky. 
  



 

Studijní program: Katolická teologie 
Forma studia: prezenční 
Druh studia: magisterské 
Jazyk výuky: čeština 
Předpokládaný počet přijímaných: 20 
Standardní doba studia: 5 let 
Přijetí bez přijímací zkoušky: Ne 
Forma přihlášky: listinná, elektronická 
 
Charakteristika programu: 
Studijní program umožňuje získání teoretických poznatků, osvojení si vědecké 
metodické práce v jednotlivých předmětech a částečně jejich praktické uplatnění 
v různých službách církve a společenských a kulturních institucích. Struktura programu 
odpovídá požadavkům na vzdělání a formaci katolických duchovních a zahrnuje studium 
filosofie, biblistiky, systematické teologie a pastorálních oborů. Studium Katolické 
teologie připravuje studenty k duchovenské činnosti zejména v římsko-katolické církvi, 
k práci v různých oblastech jejího působení a rovněž k dalšímu samostatnému 
vědeckému bádání.  
 
 
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení: 
Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou. Zkouškou jsou prověřovány: 

a) znalosti Katechismus katolické církve (max. 20 bodů) 
b) znalosti a reflexe jednoho titulu ze seznamu přečtené odborné literatury z oboru 

– seznam literatury se předkládá u přijímací zkoušky; na konci seznamu uchazeč 
uvede cizí jazyk, v němž je schopen číst odbornou literaturu (max. 20 bodů) 

c) kulturně-společenský přehled a přehled o životě katolické církve, a to včetně 
reflexe osobního způsobu uplatňování svobody náboženského vyznání (max. 20 
bodů) 

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 60 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 41 
 
Informace o uplatnění absolventů: 
Vzdělání ve studijním programu Katolická teologie poskytuje intelektuální předpoklady 
pro výkon duchovenské činnosti ve farnostech, samostatnou pastorační práci ve všech 
institucích katolické církve, specializované formy pastorace v církevních institucích, 
výuku náboženství a etiky na základních a středních školách a působení ve státních, 
společenských i soukromých organizacích včetně publicistiky (redakce novin, časopisů a 
knih, rozhlas a televize), při kterém je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně 
humanitní znalosti a přístupy. Absolvent získává v souladu s § 14 písm. a) a § 16 odst. 
1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, odbornou kvalifikaci 
„učitel náboženství“ a „vychovatel“. 
 
 
 
 
 
 



Doporučená literatura: 
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český 
ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2001 
Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001 
nebo: 
Youcat. Katechismus katolické církve pro mladé. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2011 
FRANZEN, A.: Malé dějiny církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006 
STRUPE, U. – KIRCHSCHLÄGER, W.: Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového 
zákona, Praha: Vyšehrad, 2000 
PETROSILLO, P.: Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
1998 
RATZINGER, J.: Úvod do křesťanství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007 
nebo: 
KASPER, W.: Uvedení do víry. Trinitas 2003 
KASPER, W.: Dogma pod Božím slovem. Vyšehrad 2006 
PELIKÁN, J.: Ježíš v proměnách staletí. Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu. Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008 
RICHTER, K.: Liturgie a život, Praha: Vyšehrad, 2003 
SKOBLÍK, J.: Přehled křesťanské etiky, Praha: Karolinum, 1997 
ŠPIDLÍK, T.: Prameny světla. Příručka křesťanské dokonalosti, Velehrad: Refugium, 2000 
nebo: 
SHELDRAKE, P.: Spiritualita a historie. Brno: CDK, 2003 
WEISMEYER, J.: Život v plnosti. Dějiny teologie a duchovního života. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1994 
 
Podmínky přijetí: 
Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou, úspěšně 
vykonat přijímací zkoušku a předložit písemné svědectví o praxi náboženského života, 
v němž je popsán způsob, jímž uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání. 
V návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, 
zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal 
v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (čl. 15 
odst. 3 Statutu KTF UK). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a 
svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řádový 
představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který 
uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan (kaplan@ktf.cuni.cz), případně jiný kněz 
vyučující na fakultě. 
 
Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: 
Přijetí bez přijímací zkoušky není možné. 
 
 
 



Studijní program: Aplikovaná etika (N0233A10A563) 
Forma studia: kombinovaná 
Druh studia: navazující magisterské 
Jazyk výuky: čeština 
Předpokládaný počet přijímaných: 40 
Standardní doba studia: 2 roky 
Přijetí bez přijímací zkoušky: Ne 
Forma přihlášky: listinná, elektronická 

 
Charakteristika programu: 
Studijní program Aplikovaná etika ve svém obsahu navazuje na bakalářský studijní 
program Teologické nauky zabezpečovaný Katolickou teologickou fakultou UK a na další 
humanitní a sociálně zaměřené bakalářské studijní programy jiných fakult a škol. Jejich 
obsah doplňuje, rozvíjí a staví do etických kontextů. Zároveň poskytuje specializaci 
v oblasti křesťanské sociální etiky. 
Studijní program reaguje na zřejmou společenskou poptávku a nabízí možnost vzdělání 
v základních oblastech aplikované etiky – politické etiky, hospodářské etiky, bioetiky a 
environmentální etiky. Program má za cíl zprostředkovat studentům kompetence, které 
jim umožní identifikovat, pojmenovávat a rozpracovávat etické otázky současnosti. Chce 
tak činit s návazností na křesťanskou antropologii, filosofii a sociální nauku. 
Cílem programu je naučit studenty samostatné kritické reflexi etických problémů, 
respektující komplexitu těchto problémů i rozdílnost možných odpovědí. 
 
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení: 
Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou.  
Průběh přijímací zkoušky: 

a) Uchazeč obdrží text vybraný z odborné literatury (teologická etika) ve zvoleném 
cizím jazyce (výběr z angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny) a ve zkušební 
místnosti bude mít čas (cca 15 minut), aby text přečetl a připravil si odpovědi na 
otázky pod textem. Otázky se vztahují k porozumění textu a obecným znalostem. 
Při přípravě nelze používat slovník ani jiné pomůcky. Před komisí odpovídá česky 
na otázky pod textem.(max. 10 bodů) 

b) Uchazeč uvede, kterou knihu z doporučené literatury nastudoval, a komise 
prověří pochopení a znalost, které se vztahují ke zvolené knize.(max. 10 bodů) 

c) Dále je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace 
v oboru a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče (uchazeč si 
k přijímací zkoušce přinese seznam přečtené literatury). Pohovor se zaměří na 
uchazečovu představu o specializaci v rámci navazujícího magisterského studia, 
eventuálně o tématu diplomové práce. (max. 10 bodů) 

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 30 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 15 
 
Informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent programu najde profesní uplatnění zejména v těchto oblastech: 

• oblast činnosti nestátních a neziskových ekologických, lidskoprávních či místních 
aktivistických organizací působících ve veřejném prostoru a plnících kontrolní 
roli – tzv. „watch-dog“, „public policy“, „think tank“ a „advocacy“ organizace, 



• oblast firemního působení ve smyslu konceptu společenské odpovědnosti firem 
(SOF), činnost v nově vznikajících odděleních a odborech pro SOF, 

• oblast utváření a uskutečňování minimálních závazných standardů jednání (tzv. 
etických kodexů) ve státním, veřejném i soukromém sektoru (činnost tzv. 
etických pověřenců a práce etických komisí), 

• oblast profesního působení na pracovních pozicích v soukromém i veřejném 
sektoru vyžadujících kompetenci při řešení etických problémů (oblast medicíny a 
pečovatelství, oblast sociální pomoci a podpory, oblast výzkumu, oblast 
personálního managementu, oblast mediálního působení) 

• oblast výuky aplikované etiky na gymnáziích, středních a vyšších odborných 
školách (zejména zdravotnických, sociálních, veřejnosprávních atd.) 

 
Doporučená literatura: 
Uchazeč musí mít k přijímací zkoušce prostudovánu alespoň jednu z uvedených 
publikací: 
ANZENBACHER, A: Úvod do etiky, Praha: Zvon 1994 
HUBER Wolfgang: Etika: základní otázky života, Praha: Vyšehrad 2016. 
KÜNG, H.: Světový étos pro politiku a hospodářství, Praha: Vyšehrad 1999 
SUTOR, B.: Politická etika, Praha: OIKOYMENH 1996 
WEBER, H.: Všeobecná morální teologie, Praha: Zvon – Vyšehrad 1998 
 
Podmínky přijetí: 
Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském 
studijním programu a úspěšně vykonat přijímací zkoušku. 
 
Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: 
Přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky není možné.  
 
 


