
Evangelická
teologie

Univerzita Karlova

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Černá 9, P.O. Box 529
CZ-115 55 Praha 1

+420 221 988 216

http://web.etf.cuni.cz/

Studium na Evangelické 
teologické fakultě
UK

EVANGELICKÁ
TEOLOGICKÁ
FAKULTA
Univerzita Karlova

» je otevřeno všem zájemcům bez ohledu 
na jejich náboženské či církevní zakotvení

» nabízí otevřený akademický prostor

» má zřetelný evangelický profil v širokém 
kontextu ostatních teologických 
a náboženských tradic historie 
i současnosti

» probíhá prezenční i kombinovanou formou

» má k dispozici knihovnu s nejširším 
fondem teologické literatury 
v ČR.

Studium na Evangelické 
teologické fakultě
UK

Evangelická teologická fakulta byla založena 
roku 1919 jako samostatná vysoká škola. 
Začlenění do svazku Univerzity Karlovy bylo 
fakultě umožněno až v roce 1990. Od roku 
1995 sídlí v paláci Marathon v Černé ulici 
na Praze 1.
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Evangelická teologie
Studium evangelické teologie nabízí ETF UK 
v bakalářském i navazujícím magisterském 
stupni, a následně také v některém 
z doktorských programů. 
Studium je otevřeno všem zájemcům 
bez ohledu na jejich náboženské zakotvení. 
Studovat lze ve formě prezenční i kombino-
vané, některé kurzy jsou nabízeny také 
ve formě distanční. Vedle základní výuky 
v češtině nabízí fakulta také kurzy 
a programy v cizích 
jazycích.

Studium

Tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské 

studium je zaměřeno na komplexní interpretaci 

křesťanství z pohledu evangelické teologie. 

Základními částmi studia jsou: 

» biblická teologie Starého a Nového zákona 

  (včetně biblické hebrejštiny a řečtiny)

» historická teologie 

  (včetně latiny jako jazyka evropských vzdělanců) 

» reflexe křesťanského myšlení 

  (systematická teologie a teologická etika) 

» reflexe konkrétních podob křesťanské praxe 

  v církvích (praktická teologie) 

» to vše v širším filosofickém a náboženském kontextu 

  (filosofie a religionistika).

Uplatnění absolventů

Přednostním cílem bakalářského studia je průprava 

k navazujícímu magisterskému studiu v oboru evan-

gelické teologie anebo v oborech příbuzných. Absol-

vent se nicméně může uplatnit také v praxi, zejména 

v povoláních, kde je základní odborná znalost nábo- 

ženské a teologické problematiky vítanou kvalifikací, 

např. v oblasti vzdělávací, kulturní a humanitární, v ne- 

vládních organizacích či v médiích.

Absolvent navazujícího magisterského studia je dosta- 

tečně teologicky kvalifikován a vybaven k tomu, aby se 

mohl ucházet o duchovenskou službu v některé z pro- 

testantských církví. Uplatní se také v práci katechetické, 

vzdělávací a pastorační (vězeňství, armáda, zdravotnic-

tví), v oblasti sociální a kulturní (média), v akademické 

práci v oboru teologie a religionistiky, ale také ve veřej- 

né správě nebo v nevládní sféře v oblastech zaměře- 

ných na práci s lidmi a vyžadujících humanitní vzdělání.

 

Postgraduální studium 

ETF nabízí čtyři obory postgraduálního studia, zakon-

čené titulem Ph.D.:

» Biblická teologie

» Historická a systematická teologie

» Praktická a ekumenická teologie a teologická etika

» Filosofie náboženství

Zahraniční vztahy

ETF udržuje dlouhodobé vztahy s teologickými fa-

kultami v zahraničí, především v Evropě, ale i v USA. 

Je zapojena do programu Erasmus. Svým studentům 

nabízí možnost studia na některé ze zahraničních 

fakult, mezi něž patří např. Berlín, Heidelberg, 

Marburg, Bonn, Mnichov, Bern, Paříž, Londýn, Leeds, 

Amsterdam, Leuven, Budapešť, Bratislava, Princeton 

aj. Na fakultě také každý semestr studují zahraniční 

studenti z různých zemí celého světa.
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