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STUDIJNÍ PROGRAM RANĚ KŘESŤANSKÁ STUDIA  

Popis ověření a kritéria hodnocení  
Jednokolová (tři části, z nichž žádná část není vyřazovací). 
Uchazeč je absolventem magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu. Má  
1)  znalosti křesťanství v rozsahu předepsané povinné literatury (viz seznam povinné literatury);  
2)  ovládá řecký a/nebo latinský jazyk v takové míře, že je schopen přeložit a interpretovat středně 

obtížný řecky/latinsky psaný text;  
3)  ovládá minimálně jeden světový jazyk v takové míře, že je schopen číst a interpretovat odborné 

texty (schopnost se ověřuje znalostí předepsané povinné literatury, převážně cizojazyčné);  
4)  předloží a obhájí návrh projektu disertační práce zpracovaný podle předepsané formální struk-

tury (vymezení tématu, metodického přístupu a postupu, vymezení cílů, bibliografie a harmono-
gram). 

Přijímací zkouška má tři části: 
a)  Zkouška z řečtiny nebo z latiny (na úrovni schopnosti číst a překládat texty). 
 Maximální bodové hodnocení za tuto část je 20 bodů. 
b)  Zkouška z povinné literatury. 
 Maximální bodové hodnocení za tuto část je 35 bodů. 
c)  Obhajoba tezí předloženého projektu doktorské práce. 
 Maximální bodové hodnocení za tuto část je 45 bodů. 
 
Poznámka: Zkoušku z řečtiny nebo z latiny nemusí absolvovat uchazeč, který složil zkoušku z řečtiny nebo 
z latiny na HTF UK nebo srovnatelnou zkoušku na jiném pracovišti (čtyřsemestrální kurz zakončený zkouš-
kou). 
 
Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 100 bodů. 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí  
Prezenční forma studia:  80 bodů  
Kombinovaná forma studia:  75 bodů  
 
Podle maximálního počtu přijímaných uchazečů rozhodne děkanka o přijetí toho/těch uchazeče/ucha-
zečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a získal/i v přijímací zkoušce nejvyšší počet bodů.  
 
Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze  
 
Podmínky přijetí: Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení 
studia v magisterském studijním programu.  
 
Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku nelze prominout.  
 
Fakulta neprovádí přípravný kurz.  
 
Povinná literatura: https://htf.cuni.cz/HTF-771.html 
 
Informace o uplatnění absolventů  
Absolvent je připravován primárně k tomu, aby působil jako akademický pracovník na vysokých školách 
a ve vědeckých pracovištích v oblasti relevantních společenských věd (teologie, historie, religionistika 
atp.). Díky tomu, že si řádně osvojí způsoby práce (kritická reflexe pramenů, práce s odbornou literatu-
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rou, odborný písemný/ústní projev), které může snadno využít v jakékoli činnosti, kde jsou výše uve-
dené kompetence požadovány, může se uplatnit také např. jako analytik nebo vedoucí pracovník v ne-
ziskové, kulturní a státní organizaci. 


