
 

Otázky a tematické okruhy k ústním částem státní závěrečné zkoušky 

v navazujícím magisterském studijním programu Teologie, 

studijní obor Teologické nauky 
 

Úvod  
1. Studium magisterského studijního programu Teologie, studijní obor Teologické nauky se řádně 

uzavírá státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z jedné ústní zkoušky a z obhajoby diplomové 

práce:  

 

a) Ústní zkouška: Jejím obsahem je syntéza navazujícího magisterského studia Teologických 

nauk ve specifickém hledisku sociální nauky církve.  

 

b) Obhajoba diplomové práce: Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce o 

rozsahu minimálně 60 normostran. Téma práce musí navazovat na předměty studijního plánu, 

nemusí však přímo souviset s žádnou částí státní závěrečné zkoušky.  

 

2. Průběh státních závěrečných zkoušek je upraven Studijním a zkušebním řádem UK v Praze, 

Pravidly pro organizaci studia na KTF UK a Opatřením děkana č. 19 /2018.  

 

Státní závěrečná zkouška má prokázat schopnost studenta zvládnout větší objem látky, myslet v 

souvislostech, a to i mezioborových, spojovat nabyté poznatky s praktickou aplikací. Zadané 

okruhy a témata k probírané látce nejsou přesnými formulacemi otázek. V rámci širších okruhů 

má studující při zkoušce prokázat i schopnost orientace v látce, reakce na podrobnější otázky 

zkušební komise.  



Ústní část SZZ: Sociální nauka církve  
 

Syntéza programu Teologické nauky ve specifickém hledisku sociální nauky církve  

 

Tematické okruhy  
 

 

1. Vývojové linie sociálního učení církve 

- Vývojové linie od první sociální encykliky do II. vatikánského koncilu 

- Pastorální konstituce Gaudium et spes – témata a význam pro metodu v katolické sociální 

etice 

- Vývojové linie po II. vatikánském koncilu 

 

2. Biblické základy křesťanské sociální etiky 

- Starozákonní základy 

- Novozákonní základy 

- Vztah Bible a křesťanské sociální etiky  

 

3. Princip personality a novodobý koncept lidských práv 

- Princip personality v sociálním učení církve (vývoj, pojetí v sociálním učení církve, 

systematické představení) 

- Biblicko-antropologické základy principu personality 

- Novodobý koncept lidských práv (obecná charakteristika, dělení, vznik a vývoj lidských 

práv) 

 

4. Lidská práva a sociální učení církve 

- Historický vývoj recepce konceptu lidských práv v učení církve 

- Specifické důrazy chápání lidských práv v sociálním učení církve 

 

5. Princip solidarity 

- Systematické představení principu solidarity 

- Princip solidarity v sociálním učení církve (klasické místo, dějinný vývoj) 

- Roviny aplikace principu solidarity 

 

6. Princip subsidiarity 

- Systematické představení principu subsidiarity 

- Princip subsidiarity v sociálním učení církve 

- Roviny aplikace principu subsidiarity 

 

7. Zásada obecného dobra a spravedlnosti 

- Zásada obecného dobra v sociálním učení církve 

- Biblické pojetí spravedlnosti 

- Klasické pojetí spravedlnosti. Sociální spravedlnost. Kontributivní spravedlnost 

 

8. Teologicko-etická reflexe lidské práce 

- Lidská práce v sociálním učení církve 

- Základy teologicko-etické reflexe práce 

- Příklady sociálně-etických témat z oblasti práce a jejich etická reflexe 

 

9. Ekonomický život v sociálním učení církve 



- Tržní hospodářství v sociálním učení církve – dějinný vývoj, klíčová místa v církevních 

dokumentech 

- Systematické představení základních linií křesťanské etiky hospodářství 

- Aplikace principů sociálního učení církve v hospodářství a podnikání 

 

10. Úsilí o mír v teologicko-etické reflexi 

- Základy teologicko-etické reflexe míru 

- Konkrétní témata současné etiky míru 
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B. Environmentální etika 

 

11. Studium environmentální etiky jako předmětu 

- Předmět studia environmentální etiky 

- Zastánci a kritici environmentální etiky 

- Historický vývoj hlavních environmentálních otázek 

 

12. Směry environmentální etiky 

- Antropocentrická versus biocentrická environmentální etika 

- Ekosystémová, hlubinně-ekologická a zoocentrická environmentální etika 

- Teocentrická a antroporelacionální environmentální etika 

 

13. Environmentální etika ve světle Laudato si‘ 

- Environmentální etika v nauce církve a sociálním učení církve 

- Stěžejní témata encykliky Laudato si 

- Teologické kontexty ekologické krize a principy integrální ekologie 
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C. Etika v mezikulturním a mezináboženském dialogu 

 

14. Dějinná reflexe vztahu křesťanů k jiným náboženstvím 

- Jiná náboženství v biblickém textu (konstanty a dílčí motivy biblické reflexe jiných 

náboženství) 

- Jiná náboženství v patristické reflexi (inkulturace; křesťanství jako pravé náboženství; extra 

ecclesiam nulla salus) 

- Spása nekřesťanů v katolickém magisteriu a v teologii od tridentského koncilu po 

II. vatikánský koncil (votum baptismi; implicitní křest; motiv nepřekonatelné nevědomosti) 

 

15. Světová náboženství v současném katolickém magisteriu 

- Hlavní obsahy koncilní deklarace Nostra aetate a její vztah k ostatním textům  

- Mezináboženské vztahy v učení Jana Pavla II., Benedikta XVI. a papeže Františka (hlavní 

texty a motivy) 

- Evangelizace, misie a mezináboženský dialog v současném magisteriu 

 

16. Etika, kultura a náboženství v dialogu 

- Základní pojmové vymezení (kultura a náboženství; vztah mezi kulturou a náboženstvím; 

multikulturalismus; interkulturalita) 

https://www.veronica.cz/publikace-ke-stazeni?i=109


- Globalizace a postsekularismus jako výzva k dialogu (střet nebo soužití kultur; role 

náboženství ve společnosti a proměna této role dnes) 

- Etická kritéria mezikulturního a mezináboženského dialogu 

 

17. Etika mezináboženského dialogu – teologické a religionistické modely 

- Religionistická paradigmata v mezináboženských vztazích 

- Misie a mezináboženský dialog jako model pozitivního teologického přístupu k pluralitě 

kultur a náboženství 

- Dimenze a praktické podoby dialogu 
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V Praze dne 25. března 2020  

 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.  

           proděkanka pro studium 
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