
 

  

Okruhy k SZZ z TEOLOGIE 2022/2023 
Obor: Teologie – navazující magisterské studium 

Zkouška trvá 30 minut.  

Student každé téma nastuduje z těch úhlů pohledu, jakým se věnoval v průběhu studia (dle 
splněných povinně volitelných bloků), tj. ze tří z celkem pěti možných (jedná se o dogmatiku, 
církevní dějiny, etiku, biblistiku a katechetiku). V případě katechetiky odpovídá na otázku, jak 
o daném tématu hovořit na střední škole, resp. jak reflektuje specifické potřeby 
středoškolské didaktiky pro jednotlivá témata a jejich aspekty.  

Nehodnotí se a nezkouší faktická znalost (ta se předpokládá, neboť témata samotná by 
spadala do bakalářského stupně); hodnotí se hlavně to, jak student umí propojovat témata 
a vidět je ve vzájemném kontextu; jak dokáže metodologicky postupovat, tj. jak „teologicky 
uvažuje“ a jak dokáže reflektovat vlastní myšlenkové postupy. Je důležité nikoli „obhájit“ 
pravdu víry a „správný pohled“, ale umět vidět problém z více stran, znát různé možnosti 
argumentace a ocenit pozitiva alternativních pozic. Hlavní je umět všechna fakta teologicky 
zhodnotit, nejen vědět, že „tehdy a tehdy to bylo tak a tak“.  

Tematické okruhy 

1. Creatio continua 

a. Biblistika – pohled na stvoření z hlediska creatio continua v SZ a NZ; relevantní texty 
a výpovědi, jejich kritické hodnocení;  

b. Etika – požadavek kreativity v etice, etickém rozhodování (podobenství o hřivnách);  

c. Církevní dějiny – dějinný kontext ostatních témat, zvláště dogmatiky (příslušné 
koncily, osobnosti aj.); 

d. Dogmatika – komplementarita creatio ex nihilo a creatio continua, konfrontace 
s dualismem, panteismem, deismem a materialismem (naukový kontext a vyjádření 
církve – zejm. nicejský koncil, čtvrtý lateránský, první vatikánský); creatio continua 
v kontextu Augustinova pojetí času; concursus divinus a otázka Boží prozřetelnosti; 
creatio continua v dialogu s filosofií (svoboda, autonomie, determinace) a s přírodní 
vědou (evoluční teorie); creatio continua, Teilhard de Chardin a procesuální teologie; 
eschatologický aspekt creatio continua.  

2. Manželství a celibát  

a. Biblistika – manželství a celibát nahlíženy biblickými texty: relevantní texty, jejich 
výpovědní hodnota v literární a dobovém kontextu a v kontextu kanonickém;  

b. Etika – manželství a rodina z pohledu křesťanské etiky;  

c. Církevní dějiny – manželství ve vyjádření koncilů až po Tridentský sněm; a dobový 
kontext celibátu, dějiny mnišství;  

d. Dogmatika – otázky ze sakramentologie (manželství) speciální a s tím spjaté 
problémy a otázky z obecné sakramentologie; přirozená a svátostná hodnota 
manželství (tři hlediska: antropologicko-ekleziální, spásně-dějinné a christocentrické); 
zasvěcená forma života v církvi; problém celibátu z dogmatického hlediska; žena 
v církvi.  



 

 

3. Soukromý majetek  

a. Biblistika – otázka soukromého majetku v SZ a NZ a majetku a bohatství obecně; 
relevantní texty a jejich hodnocení v kontextu;  

b. Etika – pohled sociálního učení církve na soukromé vlastnictví – co vyjadřuje výraz 
„sociální hypotéka“ ve vztahu k soukromému vlastnictví;  

c. Církevní dějiny – dějiny charity (od Didaché přes hnutí chudoby až po současnost); 
vztah k chudobě a bohatství v dějinách (římské vs. germánské právo, církevní stát 
a říšská biskupství, zhodnocení sekularizace, církev a totalita);  

d. Dogmatika – soukromý majetek jako v principu dobrá možnost lidství (kontext 
dobrého stvoření, pozitivní hodnoty hmotného světa a autonomie stvoření) x 
relativizace majetku v křesťanství (hodnota majetku je ukotvena do základního vztahu 
mezi Bohem a člověkem (život ne jako vlastnictví člověka, ale dar od Boha; služebný 
charakter majetku; „mamon“ jako symbol modloslužby, idolatrie, perverze úcty 
k Bohu, ohrožení člověka); obraz člověka jako správce, hospodáře, služebníka, bratra.  

4. Křest  

a. Biblistika – „předobrazy“ křtu a jejich hodnocení ve SZ, zmínky v NZ a jejich hodnocení 
v rámci kontextu;  

b. Etika – znovuzrození; evangelijní princip „nad nikým nelámat hůl“, milosrdenství, 
odpuštění, metanoia, učení o „prvotním hříchu“;  

c. Církevní dějiny – křest v patristických textech; reformační pohledy (v širším smyslu 
slova), novokřtěnci atp.; křest jako vstupenka mezi civilizované národy;  

d. Dogmatika – teologický význam křtu v souvislosti s hříchem a obrácením, smrtí 
a zmrtvýchvstáním; pneumatologický aspekt křtu (teologie iniciace); soteriologický 
aspekt křtu (křest jako základ spásné jednoty); eklesiální aspekt křtu (ustanovení 
svátosti; liturgické slavení, pastorální praxe); pokoncilní obnova katechumenátu, křest 
jako iniciační svátost.  

5. Násilí a svoboda vyznání   

a. Biblistika – prosazování víry násilím a způsob předávání víry v Bibli;  

b. Etika – pojetí svobody v křesťanské etice; svoboda svědomí a vyznání (Gaudium et 
spes, Dignitatis humanae, Amoris laetitia);  

c. Církevní dějiny – téma vztahu církve a státu a jeho proměn (např. roky 313, 380, 
1648); moc v církvi („donuťte je vejít“); problematika křížových výprav, inkvizice atd.;  

d. Dogmatika – metanoia jako svobodný, autentický a nezastupitelný komplexní úkon 
proměny základního postoje člověka; pravda jako teologická kategorie (nikoliv 
společenská či politická); nárok na pravdu a dogma (dogmata jako striktní vytyčení 
pravd víry vznikající v kontextu obrany pravověří → nutnost interpretace dogmat, aby 
pravda víry zůstávala nabídkou a nestala se násilím); násilí ve jménu náboženství jako 
projev ideologizace víry (nutnost sebekritiky a pokání v rámci křesťanských církví); 
koncepty tolerance, lidských práv, demokracie, práva na sebeurčení nebo například 
genderové rovnosti nejsou v rozporu s křesťanstvím, jež je zasazuje do rámce 
teistického humanismu.   

6. Sensus fidei  

a. Biblistika – svoboda svědomí a sensus fidei v Písmu; 



 

 

b. Etika – role a význam tradice v etickém myšlení a uvažování, v učení církve; 

c. Církevní dějiny – dějinný kontext ostatních témat (biblistiky, etiky a dogmatiky)   

d. Dogmatika – dokument MTK Sensus fidei v životě církve, poměr sensus fidei k pojmu 
apoštolské Tradice; pojmy „Boží lid“, „communio“ versus „církevní hierarchie“, 
„učitelský úřad církve“, „klerikalismus“; sensus fidei ve vztahu k apoštolské tradici 
a depositum fidei, charismata v církvi; laik v církvi; sensus fidei a aggiornamento? 

7. Věčný život  

a. Biblistika – zmínky o věčném životě ve SZ a jejich význam v kontextu; relevantní texty 
v NZ a jejich význam v kontextu; role věčného života v jednotlivých kontextech;  

b. Etika – místo Boha v morálce, otázka motivace k morálnímu jednání; devalvace 
věčného života na odměnu za vzorné chování;  

c. Církevní dějiny – různá pojetí věčného života a jejich dopady na konkrétní historické 
události, hnutí apod.; dějinný kontext a příklady ostatních témat;  

d. Dogmatika – eschatologické symboly (nebe, věčný život, soud…), nezbytnost 
hermeneutiky eschatologických výpovědí; „věčný život“ jako teologický ekvivalent 
Boha a trvalého společenství s ním (nejde o popření biologické hranice smrti, ale 
o vyjádření víry v to, že Bůh je pánem také nad smrtí); hodnota přirozeného života ve 
vztahu k věčnému životu (ontologický status života, imanence a eschatologický řád, 
žádné „opium lidstva“); eschatologický aspekt problému těla a duše; otázka 
predestinace v křesťanství; jedinečnost života versus reinkarnace; související témata: 
Boží vševědoucnost a všemohoucnost, problém teodiceje.  

8. Eucharistie   

a. Biblistika – „předobrazy“ ve SZ, relevantní texty NZ v kontextu;  

b. Etika – význam heroismu a oběti (sebeobětování) v etice;  

c. Církevní dějiny – dějinný kontext ostatních témat, zvláště dogmatiky (příslušné 
koncily, dokumenty aj.)  

d. Dogmatika – klasické otázky: ustanovení, materie, forma, eucharistické spory 
v dějinách; eucharistie chápaná jako konání Krista i církve, na němž se podílejí všichni 
věřící; současné římskokatolické učení o eucharistii ve 4 dokumentech: Sacrosanctum 
concilium, Mysterium fidei, Eucharisticum Mysterium a Dominicae cenae; eucharistická 
teologie jako teologie eucharistického slavení (aspekt eklesiologický, liturgický, 
pastorální); eucharistická modlitba; ikona poslední večeře; otázka přítomnosti Krista 
v eucharistii (materialistická koncepce reálné přítomnosti x přítomnost Krista jen jako 
subjektivní zbožnost); eucharistie jako identifikační znak křesťana a zásadní důsledky 
pro ekuménu.  

9. Kristus jako vzor svobody  

a. Biblistika – svoboda jako stěžejní biblické téma SZ a NZ: kdo koho jak od čeho? Bůh 
jako osvoboditel, život v otroctví a ve svobodě;  

b. Etika – christologický charakter křesťanské etiky;  

c. Církevní dějiny – dějinný kontext ostatních témat, zvláště dogmatiky (příslušné 
koncily, osobnosti, spor Augustin vs. Pelagius, Erasmus vs. Luther aj.);  

d. Dogmatika – christologie: Kristovo pokušení na poušti a jeho svoboda, nauka o dvou 
vůlích v Kristu, Maxim Vyznavač, lateránská synoda 649, III. konst. koncil; vzájemný 



 

 

vztah mezi Ježíšovou životní cestou (vzít a přijmout svůj kříž) a Kristovým 
spasitelským dílem (inkarnace, veřejné působení, smrt na kříži, vzkříšení); svoboda 
kříže také jako spirituální rozměr svobody; v christologickém rámci je svoboda spásou 
(vztah christologie a soteriologie); vzájemný vztah dějin a „dějin spásy“; teologické 
pojetí svobody („pro Boha“); svoboda křesťana a sociální i ekologické implikace této 
svobody (svoboda nemůže jít proti Bohu, proti bližnímu, proti přírodě); formy 
nesvobody (otroctví, závislosti, …, teologicky nevíra) 

10. Ospravedlnění a vykoupení  

a. Biblistika – záchrana, vykoupení aj. ve SZ a NZ, relevantní texty;  

b. Etika – struktura biblického a křesťanského étosu (odpověď na Boží výzvu);  

c. Církevní dějiny – dějinný kontext ostatních témat, zvláště dogmatiky (příslušné 
koncily, osobnosti, řešení Lutherovo, Kalvínovo a Tridentského sněmu aj.);  

d. Dogmatika – člověk jako hříšník, hřích jako dluh; narušenost lidské přirozenosti 
(prvotní hřích); problém strukturálního hříchu; teologický koncept ospravedlnění 
a posvěcení; Bůh jako dárce odpuštění a milosti; význam vzkříšení, resp. 
zmrtvýchvstání; univerzalita a gratuita Kristova vykupitelského díla; vykoupení je 
záchranou člověka z jeho nejhlubší (ontologicky myšlené) nouze (nejde tedy o bídu 
a hříšnost v morálním smyslu); víra versus skutky; lidská svoboda versus Boží milost; 
vykoupení jako nové stvoření, eschatologická dimenze vykoupení 


