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Zajímá Vás teologie? 
Obdivujete umění a toužíte ho studovat? 
Láká Vás objevovat skrytá zákoutí evropské kultury a historie? 

Pak je Katolická teologická fakulta místem právě pro Vás!



Obsah prezentace

Takto barevné rámečky obsahují 
interaktivní odkazy, kliknete-li 
na ně, otevřou se Vám příslušné 
internetové stránky, kde najdete 
více informací.

Pro lepší práci s odkazy  
doporučujeme na ně klinout 
pravým tlačítkem  
a „Otevřít na nové kartě“.

Studijní programy a obory       3
Teologie           4
Historické vědy         5
Obecná teorie a dějiny umění a kultury    6
Humanitní studia         7
Prohlédněte si...         8
Fotografie                     9–14
Proč studovat u nás?                      15
Den otevřených dveří                        16
Kontakty                         17

Takto barevné rámečky obsahují 
interaktivní odkazy, kliknete-li na 
ně, otevře se Vám příslušná stránka 
této prezentace.

http://www.ktf.cuni.cz/
http://www.ktf.cuni.cz/


Studijní programy a obory

program TeOlOgie
obory  Katolická teologie
   Teologické nauky

program HUmaniTní  
   STUdia
obor  Aplikovaná etika

program HiSTOricKé  
   Vědy
obor  Dějiny  
   evropské kultury

program Obecná TeOrie 
   a dějiny umění  
   a Kultury
obor  Dějiny  
   křesťanského umění

Více 

Více 

Více 

Více 

Informace o doktorském studiuZpět na obsah

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-504.html


program TeOlOgie
obory  Katolická teologie    Teologické nauky

Seznámíte se s knihami Starého i Nového zákona  
a s jejich poselstvím. Budete poznávat dějiny Židů  
i křesťanů a vývoj jejich teologické reflexe. Přesvědčíte 
se o věrohodnosti křesťanské víry. Prohloubíte poznání 
Trojice, Ježíše Krista a jeho spásného díla, Matky 
Boží, církve, svátostí a liturgie, křesťanského pohledu 
na člověka. Získáte vhled do problematiky etického 
rozlišování a hodnocení. Dozvíte se, jakým právem 
se řídí katolická církev a jak hledá cesty k hlásání 
evangelia a řešení životních obtíží v pastoraci, katechezi 
a náboženské výchově. Porozumíte tomu, jakou povahu 
má duchovní život křesťanů různých životních stavů. 
Poučíte se o filosofii a jejích dějinách i o psychologii. 
Osvojíte si základy latiny, řečtiny a hebrejštiny.

pětiletý magisterský prezeční kombinovaný
čtyřletý bakalářský
a dvouletý navazující magisterský
Seznámíte se s biblickými knihami Starého i Nového 
zákona. Poučíte se o dějinách církve. Přesvědčíte se 
o věrohodnosti křesťanské víry. Prohloubíte poznání 
Trojice, Ježíše Krista a jeho spásného díla, tajemství 
církve, svátostí a liturgie, křesťanského pohledu na 
člověka a na etické hodnocení jeho jednání. Získáte 
vhled do práva katolické církve a do jejího působení  
v pastoraci a katechezi. Porozumíte tomu, jakou povahu 
má duchovní života křesťanů. Osvojíte si základy 
filosofie a jednoho klasického jazyka. V navazujícím 
magisterském studijním programu se vám otevře 
sociální nauka církve.

Podmínky přijímacího řízení Bc. Další informace

Podmínky přijímacího řízení NMgr. Další informace

Podmínky přijímacího řízení Další informace

Zpět na obsah

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1211-version1-podminkyprijimacihorizeni20162017.pdf
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1202.html#1
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1211-version1-podminkyprijimacihorizeni20162017.pdf
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1202.html#3
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1211-version1-podminkyprijimacihorizeni20162017.pdf
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1198.html#1


program HistoricKé Vědy
obor  Dějiny evropské kultury

Poznáte historii evropy jako celku i jejích jednotlivých zemí. 
Získáte vědomosti o dějinách výtvarného umění a architektury 
od antiky do 20. století. Seznámíte se s vývojem literatury 
od středověku do 20. století a její interpretací. Poučíte se  
o dějinách filosofie od antiky do novověku. Proniknete do 
křesťanské ikonografie. Budete uvedeni do problematiky 
Starého a Nového zákona, do křesťanství, do liturgiky, do dějin 
církevních řádů a jejich spirituality. Dozvíte se, jakými zásadami 
se řídí kulturní management. Můžete získat potřebné odborné 
jazykové vědomosti.

prezenční
tříletý bakalářský
a dvouletý navazující magisterský

Podmínky přijímacího řízení Bc. Další informace

Zpět na obsah

Podmínky přijímacího řízení NMgr.

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1211-version1-podminkyprijimacihorizeni20162017.pdf
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1199.html
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1211-version1-podminkyprijimacihorizeni20162017.pdf


program obecná teorie a dějiny umění a Kultury
obor  Dějiny křesťanského umění

Získáte vědomosti o dějinách výtvarného umění a architektury 
od antiky do 20. století. Poznáte dějiny uměleckého řemesla 
a církevního užitého umění. Proniknete do křesťanské 
ikonografie. Naučíte se vnímat širší souvislosti dějin umění  
s českými i evropskými dějinami obecnými a církevními, resp. 
s dějinami evropské civilizace. Inspirační zdroje křesťanského 
umění objasní úvod do Starého a Nového zákona, úvod do 
křesťanství, liturgika, úvod do judaismu a dějin židovské kultury. 
Dozvíte se, jakými zásadami se řídí restaurování uměleckých 
děl, památková péče, kulturní management, muzea, galerie 
a sbírky. Osvojíte si pomocné vědy historické. Můžete získat 
potřebné odborné jazykové vědomosti.

prezenční
tříletý bakalářský
a dvouletý navazující magisterský

Podmínky přijímacího řízení Bc. Další informace

Zpět na obsahPodmínky přijímacího řízení NMgr. Další informace

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1211-version1-podminkyprijimacihorizeni20162017.pdf
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1200.html#1
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1211-version1-podminkyprijimacihorizeni20162017.pdf
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1200.html#39


program HUmaniTní STUdia
obor  Aplikovaná etika

Dozvíte se, jakým způsobem Bible osvětluje tajemství lidské 
existence a jak inspiruje etické jednání člověka. Osvojíte si 
vědomosti z filosofické i teologické etiky. Poznáte principy 
křesťanské sociální etiky. Získáte vhled do etiky mezikulturního 
a mezináboženského dialogu, do etiky hospodářské, do etiky 
politické, do etiky práva a lidských práv, do etiky environmentální, 
do etiky lékařské a do bioetiky.

kombinovaný
dvouletý navazující magisterský

Podmínky přijímacího řízení Další informace

Zpět na obsah

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1211-version1-podminkyprijimacihorizeni20162017.pdf
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1201.html


   

Fakultní facebook

Propagační klip

FotografieProhlédněte si...

Fakulní web

Zpět na obsah

https://www.facebook.com/KTFUK
https://www.youtube.com/watch?v=5kifoOK25cU
http://www.ktf.cuni.cz


   FOTOgraFie
   Učebny

Zpět na obsah



   FOTOgraFie
   Knihovna

Zpět na obsah



   FOTOgraFie
   Fakultní kaple

Zpět na obsah



   FOTOgraFie
   Studentský klub „OVce“

Zpět na obsah



   FOTOgraFie
   Jídelna

Zpět na obsah



   FOTOgraFie
   Budova fakulty

Zpět na obsah



   
Proč studovat u nás?

KTF UK je součástí největší a nejprestižnější veřejné vysoké školy v ČR.• 
Činnost fakulty vychází z křesťanské tradice,  • 
má na paměti otázky a požadavky současnosti.
Kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků. • 
Možnost navštěvovat předměty z bohaté nabídky fakulty i celé univerzity.• 
Podpora krátkodobých i dlouhodobých pobytů v zahraničí.• 
Informační zázemí centrální katolické knihovny. Wi-Fi.• 
Výzkumná centra.• 
Péče o studenty se speciálními potřebami.• 
Přátelské prostředí malé fakulty.• 
Aktivní studentský spolek. exkurze. Výstavy na chodbách.• 
Služba fakultního kaplana.• 
Dobrá dostupnost MHD.• 

Zpět na obsah



   
den oteVŘenÝcH dVeŘí
chcete se dozvědět více o našich nabízených oborech? 
Máte zájem poznat pedagogy a prostředí fakulty? 
Přijďte na den otevřených dveří, který se uskuteční 13. ledna 2016 ve 14 hod.

Provedeme vás fakultou a představíme vám naše studijní programy. 
Dozvíte se všechny důležité informace a sami se budete moci ptát zástupců 
studijního oddělení na vše, co vás bude zajímat – od nabídky studijních programů 
přes náležitosti přihlášky po průběh samotného přijímacího řízení.

Událost na Facebooku

Zpět na obsah

https://www.facebook.com/events/661732387299512/


   
Kontakty
Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta
Thákurova 3, Praha 6, 160 00
sekretariát
220 181 244

ekonomické oddělení
220 181 400

studijní oddělení
220 181 383

vědecké zahraniční oddělení
220 181 384

www.ktf.cuni.cz

Zpět na obsah

http://www.ktf.cuni.cz
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.3871856&y=50.1025267&z=15&source=firm&id=222822

