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OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2020 

Změny studijních plánů 
 

 
V souladu s Opatřením rektora č. 13/2019, Standardy studijních programů Univerzity 
Karlovy, stanovím tyto změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování: 
 
 

Čl. 1 
Program Katolická teologie 

 
Státní závěrečná zkouška má od akad. roku 2020/2021 pro všechny studenty 
magisterského studijního programu Katolická teologie tuto podobu: 
 
1. písemná část: obhajoba diplomové práce 
2. ústní část: Písmo svaté a biblická teologie 
3. ústní část: Fundamentální a dogmatická teologie 
4. ústní část: Morální a spirituální teologie 
5. ústní část: Pastorální teologie a liturgika 
 
Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky lze skládat v odlišných termínech, jejich pořadí 
není předepsáno. Skládání té které části státní závěrečné zkoušky je podmíněno 
splněním studijních povinností uvedených v jednotném studijním plánu. Před poslední 
částí státních závěrečných zkoušek je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů 
požadovaného pro absolvování celého studijního programu. 
 
 

Čl. 2 
Program Dějiny evropské kultury 

 
Student, který prokáže, že v průběhu studia bakalářského studijního programu Dějiny 
evropské kultury (studijní program: B7105 Historické vědy, obor: 7105R074 Dějiny 
evropské kultury) úspěšně absolvoval jeden či více předmětů, které nyní studijní plány 
předpokládají pro navazující magisterský studijní program Dějiny evropské kultury 
(studijní program: N0222A120016), může požádat o záměnu předmětu podle 
následujícího rozpisu. Záměnu a kreditové dorovnání provede studijní oddělení na 
základě žádosti podané studentem. Záměnu lze provést do konce akademického roku 
2023/2024. 
 
KHIS174 Dějiny dějepisectví 
lze nahradit předmětem 
KHIS036 Pomocné vědy historické středověku 1 
 



KFIL024 Dějiny antické a středověké filosofie 
lze nahradit předmětem 
KFIL009 Filosofická antropologie 
 
KFIL025 Dějiny novověké filosofie 
lze nahradit předmětem 
KFIL004 Filosofická etika 
 
KHIS170 Středoevropské dějiny středověku 
lze nahradit předmětem 
KHIS042 Seminář z dějin evropského středověku 1 
 
KHIS171 Středoevropské dějiny novověku 
lze nahradit předmětem 
KHIS039 Pomocné vědy historické novověku 2 
 
KBIB030 Úvod do Starého zákona 
lze nahradit předmětem 
KHIS044 Seminář z evropských dějin 19. a 20. století 1 
 
KBIB031 Úvod do Nového zákona 
lze nahradit předmětem 
KHIS049 Seminář z evropských dějin 19. a 20. století 2 
 
 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 2. prosince 2020. 

 

 

V Praze dne 2. 12. 2020 

UKKTF/457983/2020 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
 děkan 
 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=457983&cislo_spisu2=2020&doc_id=1002250783

