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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.

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

» v sociálních oborech klade důraz na kon-
takt s křesťanskou tradicí v ekumenické šíři

» v teologických oborech má zřetelný evan-
gelický 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.
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Studium křesťanských 
tradic

ETF UK nabízí studium oborů, které se zabý-
vají křesťanskými tradicemi, jejich dějinami, 
současným stavem i vzájemným vztahem. 
Zaměřuje se vztah těchto tradic k existenciál-
ním otázkám lidského života, také v psycho-
logických a sociologických souvislostech.
Na bakalářském stupni je to obor Teologie 
křesťanských tradic, v rámci navazujícího 
magisterského studia potom obor 

Teologie – spiritualita – etika.  

Učí studenty rozumět historickým a kulturním 
kontextům, v nichž se formovalo teologické myš- 
lení ve vztahu k existenciálním otázkám lidského 
života. Vychází ze studia hermeneutiky a sezna- 
muje s tím, jak bible a křesťanská tradice pracovala 
s těmito otázkami a jak byla jejich symbolika vy- 
kládána v křesťanském (protestantském, katolic- 
kém či pravoslavném) prostředí.
Hlavním těžištěm oboru je studium projevů a po- 
dob duchovního života (spiritualita), formování 
hodnotové orientace a společenské odpovědnosti 
(etika) a vybraných náboženských jevů a tradic 
(religionistika). Zvláštní pozornost je věnována 
možnostem vzájemného porozumění a dialogu 
v náboženském a kulturním prostředí současné 
Evropy.
Absolventi naleznou uplatnění ve veřejné správě, 
v církvích a náboženských společnostech či v nezis-
kových organizacích, v oblastech týkajících se kul- 
tury, vzdělávání, nábožensko-kulturních otázek 
a mezináboženského dialogu.

Studium seznamuje s dějinami křesťanského myš- 
lení v jeho sociologických a psychologických sou- 
vislostech, s podobou hlavních křesťanských tradic 
a jejich duchovního života (spirituality). Studenti 
se v jeho průběhu seznámí jak s klasickými texty 
křesťanské tradice, tak s nejnovějšími teologickými 
trendy.
Absolvované studium lze uplatnit především jako 
„druhou odbornost“, která doplňuje a rozšiřuje 
vlastní profesi absolventů. Je vhodná především 
v humanitárních organizacích, církevní správě a od- 
borných církevních grémiích.

Teologie – spiritualita – etika 

Dvouletý navazující magisterský obor Teologie – 
spiritualita – etika je otevřen absolventům baka- 
lářského studia teologických a dalších humanitních 
oborů. 

Teologie křesťanských tradic 

Tříletý bakalářský studijní obor Teologie křesťan- 
ských tradic poskytuje základní teologické vzdě- 
lání, při kterém se ve všech teologických před-
mětech vyučují a porovnávají přístupy všech tří 
velkých křesťanských tradic: protestantské, kato- 
lické i pravoslavné.
Obor je určen studentům vysokých škol a ostat-
ním zájemcům, kteří si znalosti a rozhled získaný 
v jiném oboru hodlají doplnit teologií s ekume- 
nickou orientací. 
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