
                   Více informací na www.ktf.cuni.cz                                         Více informací na www.ktf.cuni.cz                                                               Více informací na www.ktf.cuni.cz 

 

 
 
 

Informace o přijímacích zkouškách 
 
Termín podání přihlášky na akademický rok 
2018/2019 je 22. července 2018.  
 
Podmínky přijímacího řízení, povinné náleži-
tosti přihlášky, doporučená literatura a elek-
tronická přihláška ke studiu jsou dostupné 
na webu fakulty. 
 
Přijímací zkoušky, pokud není uvedeno jinak, 
jsou ústní a jsou složeny z následujících částí: 
 
Katolická teologie (Mgr.) 

a) Základní znalosti z biblistiky, katolické 
věrouky, liturgiky a přehled o životě ka-
tolické církve. 

b) Kulturně společenský přehled včetně 
církevních dějin. 

c) Obsah přečtené odborné literatury 
z oboru. 

 
Teologické nauky (Bc.) 

a) Základní znalosti z biblistiky, katolické 
věrouky, liturgiky a přehledu o životě 
katolické církve. 

b) Kulturně-společenský přehled včetně 
církevních dějin světových i českých. 

c) Písemná interpretace zadaného teolo-
gického textu. 

 

Teologické nauky (NMgr.) 
a) Znalosti z biblistiky. 
b) Znalosti z dogmatické, morální a spiritu-

ální teologie a z liturgiky. 
c) Znalost cizího jazyka na úrovni porozu-

mění psanému textu z oblasti teologie. 
 

Dějiny křesťanského umění (Bc.)  
a) Znalost základní uměleckohistorické li-

teratury, kterou uchazeč přečetl. 
b) Znalost památek regionu, v němž ucha-

zeč žije. 
c) Orientační znalost vývoje evropského 

a světového umění. 
d) Aktivní zájem o obor. 

 
Dějiny křesťanského umění (NMgr.) 

a) Znalost odborné uměleckohistorické li-
teratury. 

b) Orientace v oboru z hlediska metodolo-
gického. 

c) Znalost vývoje evropského a světového 
umění a odborné literatury. 

 
Dějiny evropské kultury (Bc.) 

a) Znalost základní literatury týkající se 
historie, dějin umění a dějin literatury, 
kterou uchazeč přečetl. 

b) Celkový kulturní přehled, znalost pamá-
tek a významných historických osobnos-
tí regionu, v němž uchazeč žije. 

c) Dobrá orientace v obecné historii, histo-
rii literatury a znalost vývoje evropské-
ho a světového umění. 

d) Aktivní zájem o obor. 
 

Dějiny evropské kultury (NMgr.) 
a) Znalost odborné literatury týkající se 

historie, dějin umění a dějin literatury, 
kterou uchazeč přečetl. 

b) Celkový kulturní přehled, znalost pamá-
tek a významných historických osobnos-
tí regionu, v němž uchazeč žije. 

c) Dobrá orientace v obecné historii, histo-
rii literatury a znalost vývoje evropské-
ho a světového umění. 

 
Aplikovaná etika (NMgr.)  

a) Uchazeč obdrží odborný text ve zvole-
ném cizím jazyce (angličtina / němčina / 
francouzština / italština) a na základě 
jeho četby vypracuje odpovědi na zku-
šební otázky. Otázky se vztahují k poro-
zumění textu a obecným znalostem. Před 
komisí odpovídá uchazeč na otázky čes-
ky.  

b) Prověření znalosti jedné z vybraných 
doporučených knih. 

c) Orientace v oboru a znalosti literatury na 
základě vlastního studia uchazeče. 

 


