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Husitská teologická fakulta 

Univerzity Karlovy 

 

Státní závěrečná zkouška (bakalářská) 

Systematická teologie (jednooborové studium) 

 
Tematické okruhy: 

1. Vývoj, struktura a smysl trojiční nauky, trojiční hereze, teologové zabýva-

jící se otázkou Trojice ve starověku, nikajský a konstantinopolský sněm. 

Studijní literatura: 

KUČERA, Zdeněk. Trojiční teologie. Brno: L. Marek, 2002, s. 22-93. 

LOHSE, Bernhard. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, s. 31-58.  

nebo: 

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie. 2. vyd. 

Praha: Krystal OP, 2010, 590 s. 

nebo: 

Studijní texty na dl1.cuni.cz – kurz Dějiny dogmatu. 

2. Vývoj, struktura a smysl christologické nauky, christologické hereze, efez-

ský, chalkedonský, 2. a 3. konstantinopolský sněm. 

Studijní literatura: 

LOHSE, Bernhard. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, s. 59-82. 

LOCHMAN, Jan Milič. Krédo: základy ekumenické dogmatiky. Praha: Kalich, 1996, 

s. 78-187. 

nebo: 

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. 4. vyd. Praha: Krystal 

OP, 2010, 462 s. 

nebo: 

Studijní texty na dl1.cuni.cz – kurz Dějiny dogmatu. 
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3. Učení o hříchu a milosti u Augustina, nauka o predestinaci, pelagiánství, 

semipelagiánství, ospravedlnění z víry u Augustina, u Martina Luthera a 

na Tridentském koncilu.   

Studijní literatura: 

LOHSE, Bernhard. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, s. 83-108, 129-

162. 

PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 

2002, s. 197-219, 273-307. 

nebo: 

Studijní texty na dl1.cuni.cz – kurz Dějiny dogmatu, část Systémy křesťanského 

myšlení. 

4. Reformační církve, luteráni, reformovaní, anglikáni, baptisté, metodisté, 

reformační církve – charakteristika eklesiálních, naukových a kultických 

rozdílů. 

Studijní literatura: 

Studijní texty na dl1.cuni.cz – kurz Komparativní symbolika a eklesiologie / Ty-

pologie církví a ekuména. 

FILIPI, Pavel. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských 

církví. 3. vydání. Brno: CDK, 1996, s. 111-179. (Více vydání) 

5. Východní církve – nestoriáni, předchalcedonské církve, pravoslaví – cha-

rakteristika eklesiálních, naukových a kultických specifik. 

Studijní literatura: 

Studijní texty na dl1.cuni.cz – kurz Komparativní symbolika a eklesiologie / Ty-

pologie církví a ekuména. 

FILIPI, Pavel. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských 

církví. 3. vydání. Brno: CDK, 1996, s. 19-57. (Více vydání)  

6. Katolická církev – tridentský a 1. vatikánský koncil, průběh a dokumenty 

2. vatikánského koncilu – charakteristika eklesiálních, naukových a kul-

tických specifik. 

Studijní literatura: 

Studijní texty na dl1.cuni.cz – kurz Komparativní symbolika a eklesiologie / Ty-

pologie církví a ekuména. 

FILIPI, Pavel. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských 

církví. 3. vydání. Brno: CDK, 1996, s. 59-110. (Více vydání)  
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7. Katolický modernismus (osobnosti a hlavní myšlenky), katolická mo-

derna (charakteristika hnutí a reformní program) a vznik CČSH (teologie 

radikálního modernismu). 

Studijní literatura: 

VOGEL, Jiří. Církev v sekularizované společnosti: studie k husitské eklesiologii. 

Brno: L. Marek, 2005, s. 12-65. 

VOGEL, Jiří. Herman Schell, apologeta a dogmatik: dílo katolického modernisty a 

jeho vliv na církev československou husitskou. Brno: Marek, 2001, s. 15-24. 

KUČERA, Zdeněk. Trojiční teologie. Brno: L. Marek, 2002, s. 111-127. 

KUČERA, Zdeněk. Pravda a iluze moderní teologie: hledání věrohodné transcen-

dence od moderny k postmoderně. 2. upravené a rozšířené vydání. Praha: Nakla-

datelství Martin, 2004, s. 31-41, 99-106. 

KUČERA, Zdeněk. Hoře a milost: ke kořenům teologie církve radikálního moder-

nismu. Brno: Luboš Marek, 2002, s. 7-55. 

8. Proměny husitské teologie mezi modernismem a biblickým personalis-

mem. Základy víry, specifika moderní eklesiologie a reinterpretace tradič-

ních nauk.  

Studijní literatura: 

VOGEL, Jiří. Církev v sekularizované společnosti: studie k husitské eklesiologii. 

Brno: L. Marek, 2005, s. 66-144. 

KUČERA, Zdeněk. Trojiční teologie. Brno: L. Marek, 2002, s. 127-186. 

KUČERA, Zdeněk. Pravda a iluze moderní teologie: hledání věrohodné transcen-

dence od moderny k postmoderně. 2. upravené a rozšířené vydání. Praha: Nakla-

datelství Martin, 2004, s. 106-150. 

KUČERA, Zdeněk. Hoře a milost: ke kořenům teologie církve radikálního moder-

nismu. Brno: Luboš Marek, 2002, s. 55-88. 

Základy víry církve československé husitské: Přijaty VI. řádným sněmem církve 

československé husitské. 1. vydání. Praha: Ústřední rada církve československé 

husitské, 1975. 144 s. Nebo vydání z roku 2015. 

TRTÍK, Zdeněk. Slovo víry. Praha: Blahoslav, 1963, 98 s. 

 

V Praze dne 30. 9. 2022 


