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Husitská teologická fakulta 

Univerzity Karlovy 

 

Státní závěrečná zkouška (bakalářská) 

Systematická teologie 

 
Tematické okruhy: 

1. Význam a specifika kréd R, Ap a NC, specifika modlitby Otče náš 

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

jící se otázkou Trojice ve starověku, nikajský a konstantinopolský sněm  

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

ský, chalkedonský, 2. a 3. konstantinopolský sněm 

4. Učení o hříchu a milosti u Augustina, nauka o predestinaci, pelagiánství, 

ospravedlnění z víry  

5. Scholastická koncepce – realismus, nominalismus, Tomášova teologie,  

teologické důrazy v díle Jana Husa 

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

reformační církve – charakteristika eklesiálních, naukových a kultických 

rozdílů 

7. Východní církve – nestoriáni, předchalcedonské církve, pravoslaví –  

charakteristika eklesiálních, naukových a kultických specifik 

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

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

tických specifik 

9. Katolický modernismus (osobnosti a hlavní myšlenky), katolická mo-

derna (charakteristika hnutí a reformní program) a CČSH (teologie inspi-

rovaná modernismem, biblický personalismus a dokument Základy víry) 
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