
 

Okruhy ke SZZ ze SYSTEMATICKÉ TEOLOGIE ak. rok 2022/2023 
Obor: Teologie – Bakalářské studium 

1. Fundamentální teologie (vznik a vývoj disciplíny, základní témata) 

2. Nauka o stvoření (biblické základy, pojmy creatio ex nihilo, creatio continua, 
vztah stvoření a evoluce) 

3. Teologie zjevení v pojetí 2. vatikánského koncilu (Dei verbum) 

4. Možnosti a hranice rozumového poznání Boha 

5. Církev v pojetí 2. vatikánského koncilu (Lumen gentium, Gaudium et spes) 

6. Trojiční nauka (biblické základy, starověké koncily, sv. Augustin) 

7. Christologie (biblické základy, starověké koncily) 

8. Soteriologie (pojmy dějiny spásy, Boží království, význam Kristova 
zmrtvýchvstání) 

9. Papežské generální koncily středověku a jejich nauky (1. - 4. lateránský koncil, 
1. a 2. lyonský koncil, koncil ve Vienne) 

10. Ideové směry v katolické církvi v 15. - 18. století: konciliarismus, episkopalismus, 
galikanismus, jansenismus, febronianismus, katolické osvícenství 

11. Katolická církev v 19. století: papežství, ultramontanismus, Syllabus errorum, 
1. vatikánský koncil, počátky modernismu 

12. Katolická církev ve 20. století 

13. Počátky křesťanství na území dnešních Čech a Moravy (pronikání křesťanství, 
misie Cyrila a Metoděje, první domácí světci, ustanovení a konsolidace církevních 
struktur, přínos křesťanství pro obyvatelstvo) 

14. Řeholní život v Čechách a na Moravě (řády a kongregace působící u nás, jejich 
přínos pro duchovní život, hospodářství, kulturu…) 

15. Reformace a protireformace v Čechách a na Moravě (počátky reformace - dobové 
nábožensko-politické poměry se zaměřením na území Čech a Moravy, předchůdci 
M. Jana Husa, M. Jan Hus – život, dílo a odkaz budoucím generacím, následovníci 
M. Jana Husa rekatolizace Čech a Moravy - příčiny, průběh a důsledky) 

16. Křesťanství v Čechách a na Moravě v konfliktu s totalitními systémy (vztah 
nacistické a komunistické ideologie ke křesťanství, selhání i hrdinové víry …) 

17. Pentateuch a dějepisné knihy SZ 

18. Prorocké a mudroslovné (a poetické) knihy SZ 

19. Evangelia a Skutky apoštolů  

20. Listy Nového zákona  

Student si u otázek 17 – 20 vylosuje 3 knihy (u otázky č. 19 jen dvě), z nichž si jednu 
vybere a tu představí (dobu vzniku, autorství, strukturu, obsah, hlavní témata a další, 



 

aktualizováno: 6. února 2023 

pro danou knihu specifické otázky a charakteristiky). Komise dále navazuje otázkami 
týkajícími se jakéhokoli tématu. Student musí prokázat, že je s to vidět problematiku 
knihy (knih) v kontextu celé Bible, dějin Izraele či prvotní církve i v kontextu kánonu 
a křesťanského dogmatu, morálky apod. 


