
Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta 
  
Přijímací zkoušky pro AR 2018-19  
do bakalářských a navazujících magisterských oborů  
 
Termín přihlášek: do 31. 3. 2018 
Vypsán dodatečný termín přihlášek do 10. 8. 2018 (přijímací zkoušky budou 30. 8., resp.  
3. - 8. 9. 2018. 
 
 
Bakalářské programy 
 
Evangelická teologie 
Počet přihlášených: 36 
Termín: 4. 6. 2018 
 
Přijímací zkouška: 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. 
KÜNG, Hans: Věčný život? Praha : Vyšehrad, 2006. 
LOCHMAN, J.M.: Krédo. Základy ekumenické dogmatiky. Praha : Kalich, 2013 (19961). 
REJCHRT, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha : Kalich 
1992. 
STRUPPE, Ursula; KIRCHSCHLÄGER,Walter: Jak porozumět Bibli. Praha : Vyšehrad, 2000. 
- max. 40 bodů. 
 
Uchazeči, kteří nesložili, příp. ve školním roce 2017/18 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. 
  



Pastorační a sociální práce 
Počet přihlášených: 85 
Termín: 5. – 6. 6. 2018 
 
Přijímací zkouška je jednokolová, skládá se ze dvou písemných zkoušek (formou testu) a z 
ústního pohovoru.  
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. 
 
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. 
 
3) V ústním pohovoru se zjišťuje schopnost uchazečů reflektovat své životní a praktické 
zkušenosti, zájem o sociální problémy a jejich řešení a orientace v náboženství s důrazem na 
křesťanství, na základě přečtené literatury, kterou si uchazeči volí ze seznamu doporučené 
literatury – max. 40 bodů. 
 
 
Teologie křesťanských tradic 
Počet přihlášených: 14 
Termín: ??? – organizuje TKT 
 
Přijímací zkouška: 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) Biblistika: 
BIČ, Miloš; POKORNÝ, Petr: Co nevíš o Bibli? Úvod do studia Starého a Nového zákona. Praha 
: ČBS, 1997. 
HÁJEK, Miloslav; HÁJEK, Viktor: Biblická dějeprava. Praha : Kalich, 1990. 
STRUPPE, Ursula; KIRCHSCHLÄGER,Walter: Jak porozumět Bibli. Praha : Vyšehrad, 2000. 
 
B) Křesťanské myšlení: 
HEINE, Susanne; PAWLOWSKY, Peter: Moderní průvodce křesťanstvím. Praha : Vyšehrad, 
2012. 
LANE, Tony: Dějiny křesťanského myšlení. Praha : Návrat domů, 1999.  
PAWLOWSKY, Peter: Křesťanství v proměnách tisíciletí. Praha : Vyšehrad, 1996. 
- max. 40 bodů. 



 
Navazující magisterské programy 
 
Evangelická teologie  
Počet přihlášených: 7  
 
Studenti, kteří absolvovali bakalářský program Evangelická teologie, nebudou konat přijímací 
zkoušku. 
 
Pro ostatní je přijímací zkouška jednokolová, ústní.  
Rozhovor zjišťující specifické předpoklady ke studiu z oblasti biblické (včetně původních 
jazyků), systematické a historické teologie, světových náboženství a filosofie. 
Maximální počet bodů: 50 
 
 
Evangelická teologie (anglický jazyk) 
Počet přihlášených: 10 (podmínky splnili 2) 
Termín: 4. 6. 2018 
 
The entrance examination takes place in one round and has a written and an oral part. The 
written part tests applicants' knowledge of biblical theology (including the original 
languages), systematic theology, historical theology, world religions and philosophy. 
The oral part is an interview to establish applicants' specific qualifications for the study 
programme. 
Assessment criteria: the two parts of the entrance examination are assessed by points giving 
a maximum total of 100 (50 for the written test and 50 for the oral interview). The 
examiners marking the written part will not know the identity of the applicants. 
 
 
Křesťanská krizová a pastorační práce – diakonika 
Počet přihlášených: 31 
Termín: 7. 6. 2018 
 
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: 
 
Seznam literatury: 



BARRETT, Louise; DUNBAR, Robin; LYCETT, J.: 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. 
 
 
Teologie – spiritualita – etika 
Počet přihlášených: 2 
Termín: 4. 6. 2018 
 
Přijímací zkouška 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. 
KÜNG, Hans: Věčný život? Praha : Vyšehrad, 2006. 
LOCHMAN, J.M.: Krédo. Základy ekumenické dogmatiky. Praha : Kalich, 2013 (19961). 
REJCHRT, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha : Kalich 1992. 
STRUPPE, Ursula; KIRCHSCHLÄGER, Walter: Jak porozumět Bibli. Praha : Vyšehrad, 2000. 
- max. 40 bodů. 
 
Uchazeči, kteří nesložili, příp. ve školním roce 2017/18 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. 
 
 
Ladislav Beneš 
1. 5. 2018 


