Přijímací zkoušky na UK ETF pro akademický rok 2019 – 2020
Bakalářský studijní program

Evangelická teologie
(6141R007) forma prezenční i kombinovaná
Termín přijímací zkoušky: 3. - 7. 6. 2019
Den otevřených dveří 28. 1. 2019 od 10 do 17 hodin
Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640; poplatek za listinnou
formu přihlášky: 690
Poznámka: Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je
splatný k 31. 3. 2019

KÜNG, Hans: Věčný život? Praha : Vyšehrad, 2006.
LOCHMAN, J. M.: Krédo. Základy ekumenické
dogmatiky. Praha : Kalich, 2013 (19961).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit v
takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.

REJCHRT, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z
dějin křesťanské církve. Praha : Kalich 1992.

Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako
variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy
přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

STRUPPE, Ursula; KIRCHSCHLÄGER,Walter: Jak
porozumět Bibli. Praha : Vyšehrad, 2000.

Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném
formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické
podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku
podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.
Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu
na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný
životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již
ukončil SŠ) a doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím
řízením.
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
Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením
přihlášky ke studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč uvede
jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a
adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě
bydliště mimo území České republiky; cizinec uvede též datum
narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství.
Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke
studiu jde.

Náhradní termín přijímací zkoušky: 17.-21.6.2019.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Jednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří částí:
1) Porozumění a interpretace odborného textu v českém
jazyce na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textu
v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N /
Fr) na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění
teologii vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere
nejméně dva tituly z uvedeného seznamu, o kterých
bude veden rozhovor:
BIČ, Miloš; POKORNÝ, Petr: Co nevíš o Bibli? Úvod
do studia Starého a Nového zákona. Praha : ČBS, 1997.
HOŠEK, Pavel: A bohové se vracejí. Proměny
náboženství v postmoderní době. Jihlava : Mlýn, 2012.

- max. 40 bodů.
Minimální bodová hranice pro přijetí: 65
Uchazeči, kteří nesložili, příp. ve školním roce 2018/19
nesloží maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka,
musí absolvovat i přijímací zkoušku z češtiny.
Zkouška je ve formě písemného testu, zaměřeného na
porozumění mluvenému a psanému projevu, je hodnocena
celkem 100 body a k přijetí je nutno získat minimálně 50
bodů. Tuto zkoušku z českého jazyka nemusí skládat studenti,
kteří předloží doklad o vykonané zkoušce z češtiny na stupni
CCE-C1.
Další doporučená literatura:
•Bible (soustavná znalost a orientace).
•Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha : SPN 1990 .
•Beinert, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2012.
•Filipi, Pavel: Po ekumenickém chodníku. Příručka ke
vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha :
Kalich 2008.
•Filipi, Pavel: Malá encyklopedie evangelických církví. Praha
: Libri 2008.
•Franzen, August: Malé církevní dějiny, Praha : Zvon 1992.
•Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe. Třebenice : Mlýn 1993.
•Gillièron, Bernard: Církev právě zrozená. Kapitoly ze života
prvních křesťanů. Třebenice : Mlýn 1996.
•Kant, Immanuel: Základy metafyziky mravů. Praha :
Svoboda 1990.
•Lane, T.: Dějiny křesťanského myšlení. Praha : Návrat domů 1996.
•Lochman, Jan Milíč: Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin etiky
pod zorným úhlem Desatera. Praha : Kalich 2012 (19941).
•Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1997.
•Platón: Faidón. Praha : Oikumene 1994.
•Pokorný, Petr: Literární a teologický úvod do Nového
zákona. Praha : Vyšehrad 1993.
•Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin
křesťanské církve. Praha 1992.
•Römer, Thomas: Skrytý Bůh: Sex, krutosti a násilí ve Starém
zákoně, Jihlava : Mlýn 2006.
•Stemberger, Günter: 2000 let křesťanství. Kostelní Vydří :
Karmelitánské nakladatelství 1999.
•Šourek, Miloš: Hovory s Biblí. Za poznáním Knihy knih a
jejího významu. Praha : Kalich 1991.

Protestant Theology (6141T007)
Study programme:

Theology (N6141)

Form of study:

full-time

Type of study:

Master's (post-Bachelor)

Language of instruction: English

• Conditions for admission
Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by
a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is
likewise conditioned by completed education in any type of study programme.
Verification method: entrance exam

• Recommended literature, sample questions
See the websites of the departments of historical, systematic and biblical theology, religious
studies, and philosophy of the Protestant Theological Faculty of Charles University –
requirements for Bachelor's examination.
Applicants can prepare in advance an exegesis of at least 4 sections of text from the Old
Testament (at least 20 verses in each section), and 4 sections from the New Testament, each at
least 10 verses long (for details see the requirements for the Bachelor's examination of the
relevant departments of New an Old Testament: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-453.html;
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-460.html).

Přijímací zkoušky na UK ETF pro akademický rok 2019 – 2020
Magisterský navazující obor

Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika
(0221TA10498) forma prezenční i kombinovaná
Termín přijímací zkoušky: 3. - 7. 6. 2019
Den otevřených dveří 28. 1. 2019 od 10 do 17 hodin
Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640; poplatek za
listinnou formu přihlášky: 690
Poznámka: Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je
splatný k 31. 3. 2019
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba
uhradit v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.
Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód
jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné
formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.
Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na
předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty
nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace
univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné
tisknout a zasílat poštou.
Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke
studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba
zaslat stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení
(pokud uchazeč již ukončil SŠ) a doklad o zaplacení poplatku za
úkony spojené s přijímacím řízením.
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
Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením
přihlášky ke studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč
uvede jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České
republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky;
cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České
republice a státní občanství. Účastníkem přijímacího řízení je
pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu jde.
Náhradní termín přijímací zkoušky: 17.-21.6.2019

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Jednokolové přijímací zkoušky mají písemnou a
ústní část.
a) Test všeobecných znalostí (oblast všeobecně
kulturně-politická, teologická, sociální) – počet
bodů max. 30
b) Test porozumění odbornému textu v rozsahu
zhruba jedné až dvou stran A4 – počet bodů
max. 30

c) Ústní rozhovor založený na četbě odborné
literatury z doporučeného seznamu a zjišťující
motivaci ke studiu.
Studenti zkušební komisi předloží v písemné
podobě seznam nejméně čtyř titulů z doporučeného
seznamu, ze kterých se připravovali.
Doporučená literatura:
BARRETT, Louise; DUNBAR, Robin; LYCETT,
John: Evoluční psychologie člověka. Praha : Portál,
2007.
BEINERT, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského
myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 2012.
FILIPI, P.: Křesťanstvo. Historie, statistika,
charakteristika křesťanských církví. Brno : CDK,
2001.
FISCHER, O.; MILFAIT, R.: Etika pro sociální
práci, Praha : Jabok, 2008.
HOŠEK, Pavel: A bohové se vracejí. Proměny
náboženství v postmoderní době. Jihlava : Mlýn,
2012.
JANKOVSKÝ, J.: Etika pro pomáhající profese.
Praha : Triton, 2003.
KÜNG, Hans: Věčný život? Praha : Vyšehrad,
2006.
MURPHY, Robert F.: Úvod do kulturní a sociální
antropologie. Praha : Slon, 2007.
ŠŤASTNÁ, Jaroslava: Když se řekne komunitní
práce. Praha : Karolinum, 2016.
VÁNĚ, Jan: Komunita jako nová naděje? Plzeň :
Západočeská univerzita, 2012.
YALOM, Irvin D.: Existenciální psychoterapie.
Praha : Portál, 2006.
Počet bodů: max. 40
Minimální bodová hranice pro přijetí: 65

Přijímací zkoušky na UK ETF pro akademický rok 2019 – 2020
Bakalářský studijní program

Pastorační a sociální práce
(6141R030), forma prezenční i kombinovaná
Termín přijímací zkoušky: 3. - 7. 6. 2019

Den otevřených dveří 28. 1. 2019 od 10 do 17 hodin
Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640; poplatek za listinnou
formu přihlášky: 690
Přihlášky se podávají do 31. 3. 2019.
Poznámka: Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je splatný
k 31. 3. 2019

uvedeného seznamu, o kterých bude veden rozhovor,
jeden titul z oblasti sociální a jeden z oblasti teologické. –
max. 40 bodů.
Minimální bodová hranice pro přijetí: 65

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit v
takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.

Doporučená literatura:

Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako variabilní
symbol platby. V případě podání pouze listinné formy přihlášky je
variabilním symbolem rodné číslo.

•Bible

Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři
(SEVT) zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické podobě
prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky
již není nutné tisknout a zasílat poštou.
Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na
vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný
životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již
ukončil SŠ) a doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím
řízením.
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
Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke
studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč uvede jméno, případně jména,
příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na
území České republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky;
cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a
státní občanství. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož
přihlášku ke studiu jde.

•Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha : SPN
1990 a další vydání.
•Beinert, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2012.
•Filipi, Pavel: Po ekumenickém chodníku. Příručka ke
vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha :
Kalich 2008.
•Franzen, August: Malé církevní dějiny. Praha : Zvon
1992 a další vydání.
•Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe. Třebenice :
Mlýn 1993.
•Havlík, Radomír: Úvod do sociologie. Praha :
Karolinum 1999.
•Kasper, Walter: Uvedení do víry. Svitavy : Trinitas 2003.
•Lochman, Jan Milíč: Desatero: směrovky ke svobodě.
Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha : Kalich
2012 (1991).

Náhradní termín přijímací zkoušky: 17.-21.6.2019.

•Matoušek, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha :
Portál 2001.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

•Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce.
Praha : Portál 2003.

Přijímací zkouška je jednokolová, skládá se ze dvou
písemných zkoušek (formou testu) a z ústního pohovoru.

•Matoušek, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha :
Portál 2005.

1) Test všeobecných znalostí je zaměřen na základy
všeobecné humanitní vzdělanosti s důrazem na kulturní a
sociální oblast, na důležité myšlenkové tradice v
evropském kontextu a na křesťanské tradice a hodnoty –
max. 20 bodů.

•Nečasová, M.: Úvod do filozofie a etiky v sociální práci.
Brno : Masarykova univerzita 2001.
•Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin
křesťanské církve. Praha : Kalich 1992.

2) Test znalosti cizího jazyka (angličtina, němčina)
prověřuje schopnosti porozumět odbornému textu a umět
jej interpretovat (formou otázek k textu a volné
parafráze) – max. 40 bodů.

•Römer, Thomas: Skrytý Bůh: Sex, krutosti a násilí ve
Starém zákoně. Jihlava : Mlýn 2006.

3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění
sociální a teologické problematice vycházející z četby
uchazeče. Uchazeč si vybere nejméně dva tituly z

•Libovolná učebnice obecné a vývojové psychologie
obsahující i stručný přehled dějin psychologie.

•Šourek, Miloš: Hovory s Biblí. Za poznáním Knihy knih
a jejího významu. Praha : Kalich 1991.

Přijímací zkoušky na UK ETF pro akademický rok 2019 – 2020
Bakalářský obor

Teologie křesťanských tradic
(6141R051)forma prezenční
Termín přijímací zkoušky: 3. - 7. 6. 2019
Den otevřených dveří 28. 1. 2019 od 10 do 17 hodin
Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640; poplatek za
listinnou formu přihlášky: 690
Poznámka: Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je
splatný k 31. 3. 2019.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba
uhradit v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.
Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód
jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné
formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.
Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na
předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty
nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace
univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné
tisknout a zasílat poštou.
Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke
studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba
zaslat stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení
(pokud uchazeč již ukončil SŠ) a doklad o zaplacení poplatku za
úkony spojené s přijímacím řízením. Uchazeči oboru TKT zašlou
spolu s ostatními doklady i motivační dopis.
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
Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením
přihlášky ke studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč
uvede jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České
republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky;
cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České
republice a státní občanství. Účastníkem přijímacího řízení je
pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu jde.
Náhradní termín přijímací zkoušky: 17.-21.6.2019

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

Jednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří
částí:
1) Porozumění a interpretace odborného textu v
českém jazyce na základě předložených otázek –
max. 30 bodů.
2) Porozumění a interpretace vybraného biblického
textu v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče

(A / N / Fr) na základě předložených otázek – max.
30 bodů.
3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a
porozumění teologii vycházející z četby uchazeče.
Uchazeč si vybere nejméně dva tituly z uvedeného
seznamu (z každé skupiny nejméně po jednom
titulu), o kterých bude veden rozhovor:
A) Křesťanské myšlení
(povinně jeden z uvedených titulů):
BEINERT, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského
myšlení. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2012.
NEUNER, Peter – ZULEHNER, Paul Michael,
Přijď království tvé: praktické učení o církvi. Praha:
Vyšehrad, 2015.
POKORNÝ, Petr, Apoštolské vyznání: výklad
nejstarších křesťanských věroučných textů. Jihlava:
Mlýn, 2011.
B)
Bible (všichni)
Úvody k jednotlivým knihám v českém
ekumenickém překladu. Např. v: BIBLE. Písmo
Starého a Nového zákona. Český ekumenický
překlad. Praha : Česká biblická společnost 2004.
C) Biblistika (povinně jeden z uvedených titulů):
FEE, Gordon D – STUART, Douglas, Jak číst Bibli
s porozuměním. Praha: Návrat domů, 1999.
IMBACH, Josef, Radost z Bible. Praha: Vyšehrad,
2018.
VOKOUN, Jaroslav, Číst Bibli znovu jako Bibli.
Praha: Česká biblická společnost 2011.
- max. 40 bodů.
Minimální bodová hranice pro přijetí: 65
Další doporučená literatura u informací o přijímacím
řízení příslušného oboru:
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php

Přijímací zkoušky na UK ETF pro akademický rok 2019 – 2020
Magisterský navazující studijní program

Teologie – spiritualita – etika
(6141T079) forma prezenční
Termín přijímací zkoušky: 3. - 7. 6. 2019
Den otevřených dveří 28. 1. 2019 od 10 do 17 hodin
Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640; poplatek za
listinnou formu přihlášky: 690
Poznámka: Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je
splatný k 31. 3. 2019

KÜNG, Hans: Věčný život? Praha : Vyšehrad, 2006.
LOCHMAN, J. M.: Krédo. Základy ekumenické
dogmatiky. Praha : Kalich, 2013 (19961).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit v
takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.

REJCHRT, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z
dějin křesťanské církve. Praha : Kalich 1992.

Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako
variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy
přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

STRUPPE, Ursula; KIRCHSCHLÄGER,Walter: Jak
porozumět Bibli. Praha : Vyšehrad, 2000.

Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném
formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické
podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku
podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.
Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu
na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný
životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již
ukončil SŠ) a doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím
řízením.
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
Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením
přihlášky ke studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč uvede
jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a
adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě
bydliště mimo území České republiky; cizinec uvede též datum
narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství.
Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke
studiu jde.

Náhradní termín přijímací zkoušky: 17.-21.6.2019

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Jednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří částí:
1) Porozumění a interpretace odborného textu v českém
jazyce na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textu
v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N
/ Fr) na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění
teologii vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere
nejméně dva tituly z uvedeného seznamu, o kterých
bude veden rozhovor:
BIČ, Miloš; POKORNÝ, Petr: Co nevíš o Bibli? Úvod
do studia Starého a Nového zákona. Praha : ČBS, 1997.
HOŠEK, Pavel: A bohové se vracejí. Proměny
náboženství v postmoderní době. Jihlava : Mlýn, 2012.

- max. 40 bodů.

Minimální bodová hranice pro přijetí: 65
Uchazeči, kteří nesložili, příp. ve školním roce 2018/19
nesloží maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka,
musí absolvovat i přijímací zkoušku z češtiny.
Zkouška je ve formě písemného testu, zaměřeného na
porozumění mluvenému a psanému projevu, je hodnocena
celkem 100 body a k přijetí je nutno získat minimálně 50
bodů. Tuto zkoušku z českého jazyka nemusí skládat studenti,
kteří předloží doklad o vykonané zkoušce z češtiny na stupni
CCE-C1.
Další doporučená literatura:
•Bible (soustavná znalost a orientace).
•Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha : SPN 1990.
•Beinert, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2012.
•Filipi, Pavel: Po ekumenickém chodníku. Příručka ke vztahům a
možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha : Kalich 2008.
•Filipi, Pavel: Malá encyklopedie evangelických církví. Praha
: Libri 2008.
•Franzen, August: Malé církevní dějiny, Praha : Zvon 1992.
•Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe. Třebenice : Mlýn 1993.
•Gillièron, Bernard: Církev právě zrozená. Kapitoly ze života
prvních křesťanů. Třebenice : Mlýn 1996.
•Kant, Immanuel: Základy metafyziky mravů. Praha :
Svoboda 1990.
•Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení. Praha : Návrat
domů 1996.
•Lochman, Jan Milíč: Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin
etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha : Kalich 2012
•Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1997.
•Platón: Faidón. Praha : Oikumene 1994.
•Pokorný, Petr: Literární a teologický úvod do Nového
zákona. Praha : Vyšehrad 1993.
•Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin
křesťanské církve. Praha 1992.
•Römer, Thomas: Skrytý Bůh: Sex, krutosti a násilí ve Starém
zákoně, Jihlava : Mlýn 2006.
•Stemberger, Günter: 2000 let křesťanství. Kostelní Vydří :
Karmelitánské nakladatelství 1999.
•Šourek, Miloš: Hovory s Biblí. Za poznáním Knihy knih a
jejího významu. Praha : Kalich 1991.

