
 

PODMÍNKY P ŘIJETÍ KE STUDIU  
NA CMTF UP V OLOMOUCI   

PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 
 

(upraveno podle požadavků AS CMTF UP ze dne 31. 5. 2017) 
 

1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný 
počet přijatých uchazečů: 
  

Studijní program/obor Předměty PZ R PPP 
PREZENČNÍ STUDIUM  
BAKALÁ ŘSKÉ STUDIUM  
B 6141 Teologie 
Teologická studia1 
(v kombinaci s obory FF – mezifakultní studium) 

TT 
+ PZ na FF 

3 301 

B 6731 Sociální politika a sociální práce 
Charitativní a sociální práce   MP *) 3 110 
Mezinárodní sociální a humanitární práce   MP *) 3 45 
B 7501 Pedagogika 
Sociální pedagogika TOP, MP 3 50 
MAGISTERSKÉ STUDIUM  
M 6141 Teologie 
Katolická teologie TT 5 40 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM  
N 6141 Teologie 
Teologická studia1  
(v kombinaci s obory FF – mezifakultní studium) 

MP, ÚZ + PZ na FF 2 101 

N 6731 Sociální politika a sociální práce 
Charitativní a sociální práce TLCHA 2 60 
N 7501 Pedagogika 
Sociální pedagogika TSP, ZCJ, MP 2 30 
DOKTORSKÉ STUDIUM  
P 6141 Teologie 
Biblická teologie 

**) 
 

4 3 
Systematická teologie a křesťanská filozofie 4 3 
Praktická teologie 4 3 
P 6107 Humanitní studia 
Sociální a spirituální determinanty zdraví ***) 4 4 
KOMBINOVANÉ STUDIUM  
BAKALÁ ŘSKÉ STUDIUM  
B 6141 Teologie 
Teologické nauky  TT 3 80 
B 6731 Sociální politika a sociální práce 
Charitativní a sociální práce   MP *) 3 90 
B 7501 Pedagogika 
Sociální pedagogika  TOP, MP 3 50 

                                                           
1 PPP je stanoven pro obor Teologická studia společně, bez rozlišení kombinací. U dvouoborových 
mezifakultních kombinací realizovaných ve spolupráci s FF a PřF UP nemusí být zajištěno, že se povinné 
předměty nebudou překrývat. Studenti těchto kombinací musí tedy počítat s tím, že si nebudou moci zapsat 
všechny předměty v doporučeném ročníku. 
Uchazeči přijatí na dvouoborovou mezifakultní kombinaci s PřF UP budou imatrikulováni na PřF, která také 
vyhlašuje podmínky přijímacího řízení a přijímací řízení zajišťuje. 
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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM  
N 6141 Teologie 
Teologické nauky MP, ÚZ 2 40 
N 7503 Učitelství pro základní školy 
Učitelství náboženství pro základní školy             
+ Katechetika (dvouoborové studium) 

MP, ÚZ 2 40 

N 6731 Sociální politika a sociální práce 
Charitativní a sociální práce TL 2 60 
N 7501 Pedagogika 
Sociální pedagogika TSP, ZCJ, MP 2 30 
DOKTORSKÉ STUDIUM  
P 6141 Teologie 
Biblická teologie 

**) 
 

4  3 
Systematická teologie a křesťanská filozofie 4 3 
Praktická teologie 4 3 
P 6107 Humanitní studia 
Sociální a spirituální determinanty zdraví ***) 4 4 
Seznam použitých zkratek: 
PPP =  předpokládaný počet přijatých uchazečů; PZ = přijímací zkouška; R = standardní doba studia v rocích; 
MP = motivační pohovor; TL = test z literatury doporučené k přijímacím zkouškám; TLCHA = test z literatury 
doporučené k přijímacím zkouškám – pro specializaci „Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce“ 
bude s ohledem na podíl výuky v angličtině v částečně anglickém znění; TOP = test z obecného kulturního, 
společenského a dějinného přehledu; TT = test z teologie; ÚZ = ústní zkouška z doporučené literatury; TSP 
= test ze sociální pedagogiky na úrovni bakalářského studia; ZCJ = prokázání znalosti cizího jazyka - ústní 
zkouška – prokázání základní znalosti anglického nebo německého jazyka (orientace v textu). 
 

*)  Přijímací zkoušky na tyto obory zajišťuje CARITAS – VOŠs Olomouc. CMTF 
deleguje své zástupce do přijímacích komisí. 
 

**)  Písemný odborný test z  teologie, písemný překlad textu z latiny a řečtiny 
(pro uchazeče o studium oboru Biblická teologie se specializací na Starý zákon také 
z hebrejštiny) – předpokládá základní znalosti na úrovni zkoušky základního cyklu. Dále je 
to písemná  zkouška ze 2 světových jazyků (alespoň jeden z nich musí být angličtina nebo 
němčina). Poslední částí přijímací zkoušky je motivační pohovor (studijní projekt, motivace 
studia, uplatnění studenta). 
 

***) P řijímací zkouška má podobu ústního pohovoru nad tématem disertační práce. 
Uchazeč představí svůj projekt krátkou prezentací (10 min.), na jejímž základě bude probíhat 
diskuse a prověří se vědomosti z požadovaných okruhů a oblastí. K přijímající zkoušce 
předloží uchazeč následující materiály: projekt disertační práce (max. 5 stran), prezentaci 
projektu disertační práce (např. ppt prezentace, která bude přednesena před přijímací komisí). 
 
2.  Podmínky přijetí ke studiu: 

 

Přijímání uchazečů ke studiu na UP upravuje "Řád přijímacího řízení Univerzity 
Palackého v Olomouci". 

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním 
programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací 
zkoušky (není-li stanoveno jinak). Podmínkou pro přijetí ke studiu v  magisterském studijním 
programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia 
v kterémkoliv typu studijního programu. Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím 
magisterském studijním programu Pedagogika – studijní obor Sociální pedagogika, je 
absolvování bakalářského studia Sociální pedagogiky či jiného příbuzného bakalářského 
oboru (sociální práce, speciální pedagogika) a úspěšné absolvování přijímacího řízení. 

Absolventi bakalářských studijních oborů Náboženství se zaměřením na vzdělávání     
a katechetika, Teologické nauky, Náboženství se zaměřením na vzdělávání (prezenční 
dvouoborové studium) a Teologická studia (prezenční dvouoborové studium) na CMTF UP 
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v Olomouci budou ke studiu v  navazujícím magisterském studijním oboru Teologické nauky  
a Učitelství náboženství pro základní školy + Katechetika přijati bez přijímacích zkoušek. 
Absolventi bakalářských a magisterských studijních oborů obdobného zaměření absolvují 
ústní zkoušku, která se skládá ze zkoušky z doporučené literatury a motivačního pohovoru. 

Absolventům bakalářského studijního oboru Teologická studia (prezenční 
dvouoborové studium) na CMTF UP v Olomouci bude pro studium v navazujícím 
magisterském studijním oboru Teologická studia (prezenční dvouoborové studium  
prominuta přijímací zkouška pro obor Teologická studia, uchazeč vykoná přijímací 
zkoušku pro druhý studijní obor na FF UP v Olomouci dle pokynů zveřejněných touto 
fakultou. Absolventi jiných bakalářských a magisterských studijních oborů obdobného 
zaměření absolvují přijímací zkoušku, která se skládá ze zkoušky z doporučené literatury 
a motivačního pohovoru, a přijímací zkoušku pro druhý obor na FF UP v Olomouci dle 
pokynů zveřejněných touto fakultou. 

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Teologie 
je ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru teologie s titulem magistr nebo licenciát teologie 
a úspěšné absolvování přijímací zkoušky. 

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Humanitní studia 
je ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření 
(vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, 
specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce; jsou možné 
i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných 
oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky), badatelský zájem a dostatečná úroveň 
znalostí v oblasti sociálních nebo spirituálních determinant zdraví, zájem o konkrétní téma 
v této oblasti, které bude předmětem jeho výzkumu a následně disertační práce, a aktivní 
znalost anglického jazyka. 

Na některé studijní obory, kde počet přihlášených uchazečů nepřekročí kapacitu 
oboru, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku. 

3. Způsob podávání přihlášek: 
 

Přihlášky ke studiu v  bakalářských, magisterských, navazujících magisterských 
a doktorských studijních programech budou podávány elektronicky.  

 

4. Požadované přílohy k přihlášce: 
 

K přihlášce ke studiu oborů Katolická teologie (Mgr.), Teologická studia (Bc., Mgr.), 
Teologické nauky (Bc., Mgr.,) a Učitelství náboženství pro základní školy + Katechetika 
(Mgr.) je vhodné, aby uchazeči přiložili potvrzení o křtu a doporučení duchovního správce. 

Obligatorní přílohu přihlášek ke studiu v bakalářských, magisterských, navazujících 
magisterských a doktorských studijních programech tvoří úředně ověřená kopie dokladu 
o dosaženém vzdělání dle požadavku pro příslušný typ studia. Další přílohy pak dle 
požadavku garantujícího pracoviště studijního oboru.  

K přihlášce ke studiu v doktorském studijním programu Teologie je nutno přiložit: 
strukturovaný životopis, potvrzení o vědecko-pedagogických hodnostech a akademických 
titulech (úředně ověřené kopie diplomů Mgr. popř. také ThLic.), úředně ověřenou kopie 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce či dodatku k diplomu (Diploma Supplement), popř. 
ověřená kopie dokladu o absolvování licenciátních zkoušek, doložený přehled dosavadního 
teologického studia (např. fotokopie stránek indexu), doporučení ordináře nebo příslušné 
církevní autority pro kandidáty z řad duchovních a laiků, pro kandidáty z řad řeholníků 
a členů společností apoštolského života souhlas vyššího představeného. 

K přihlášce ke studiu v doktorském studijním programu Humanitní studia je nutno 
přiložit: strukturovaný životopis, potvrzení o vědecko-pedagogických hodnostech 
a akademických titulech (úředně ověřené kopie diplomů Mgr., popř. také ThLic.), úředně 
ověřenou kopii vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, příp. dodatku k diplomu (Diploma 
Supplement), v případě studia absolvovaného v zahraničí (kromě Slovenska) doklad o uznání 
zahraničního studia v ČR, doložený přehled dosavadního vysokoškolského studia 
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relevantního pro zvolené doktorské studium (např. fotokopie stránek indexu), seznam 
publikací, motivační dopis, doporučující dopis. 
 
5. Termíny pro podávání přihlášek: 
 
Přihlášky lze podávat od 1. 11. 2017 do: 
     28. 2. 2018 bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní 

obory 
     30. 4. 2018 bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo)* 

bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)* 
31. 5. 2018 doktorské studijní programy  
31. 7. 2018 

 
bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo)* 
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)*    

*) tyto bakalářské obory jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou 
sociální v Olomouci, elektronickou přihlášku je tedy nutno podat ve stejném termínu i na tuto 
školu (více na www.caritas-vos.cz)  

 
6. Termíny přijímacích zkoušek: 
 
 1.– 2.,4.6.2018 
         

bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo) ** 
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo) ** 

12., 14. 6. 2018 doktorské studijní programy  
15.–23. 6. 2018 bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní obory 
28.–29. 8. 2018 bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo) ** 

bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo) ** 
 

**) p řijímací zkoušky na tyto bakalářské obory se konají na CARITAS – Vyšší odborné škole 
 sociální v Olomouci (www.caritas-vos.cz), která je ve spolupráci s CMTF UP zajišťuje 

 
7. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 
 
Administrativní poplatek: 650 Kč  
Banka: Komerční banka a. s. Olomouc 
Účet pro platby v CZK:  
Platba ze zahraničí: 

19-1096330227/0100 
IBAN: CZ0901000000191096330227 
SWIFT CODE: KOMBCZPP 

Variabilní symbol: variabilní symbol automaticky vygenerovaný 
elektronickou přihláškou 
(pokud nebude variabilní symbol správně 
uveden, nedojde ke spárování platby 
s elektronickou přihláškou) 

Specifický symbol: 379 
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, 

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc  
 
 
 
Podle požadavků AS CMTF ze dne 31.5.2017 doplnil: doc. Petr Chalupa, Th.D., proděkan pro studijní 
a pedagogické záležitosti 
V Olomouci dne: 31. 5. 2017 


