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Témy dizertačných prác 

v študijnom programe evanjelická teológia 

v študijnom odbore evanjelická teológia 

na akademický rok 2016/2017 
 

1.  Vzťah prítomnosti a budúcnosti v Ježišovej zvesti  

Relation of Present and Future in the Message of Jesus 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.  

Študijný program: evanjelická teológia  

Forma štúdia: denná  

Jazyk štúdia: slovenský 

Oblasť výskumu: historický Ježiš 

Cieľ: Počnúc 80-tymi rokmi minulého storočia sa výskum v oblasti historického Ježiša riadi 

predovšetkým skupinou kritérií, ktoré N. T. Wright označil ako „thrid quest“. Cieľom navrhovanej 

práce je na základe dôkladného oboznámenia sa s metodikou „third quest“ a s jej využitím 

identifikovať a preskúmať Ježišove výroky o prítomnosti a budúcnosti. Pôjde predovšetkým  

o zohľadnenie predstáv o prítomnosti a budúcnosti doložiteľných z literatúry obdobia „druhého 

chrámu“ a s ich pomocou o objasnenie významu Ježišových výrokov o prítomnosti a budúcnosti. 

Goal: Starting with the 1980s the research in the area of historical Jesus predominantly uses  

a group of criteria called by N. T. Wright as the „third quest“. The aim of the proposed thesis is, by 

using a thorough knowledge of the „third quest“ methodology, to identify and examine Jesus’ 

statements about present and future. The emphasis will be given on discussion of imagery about 

present and future found in the Second Temple literature and by its help to clarify the meaning  

of Jesus’ statements about present and future. 

Stručná bibliografia:  

Richard Horsley, The Prophet Jesus and the Renewal of Israel 

http://readingacts.com/2014/05/20/book-review-richard-horsley-the-prophet-jesus-and-the-renewal-of-

israel/ 

Dale C. Allison Jr., Jesus of Nazareth: Millenarian Prophet http://fortresspress.com/product/jesus-

nazareth-millenarian-prophet 

Bart D. Ehrman, Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

2.  Pastorálka ako služba milosrdenstva pri dospievajúcich 

 Pastoral care as a ministry of charity to adolescents 

 

Školiteľ: Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo  

Študijný program: evanjelická teológia  

Forma štúdia: denná a externá  

Jazyk štúdia: slovenský 

Cieľ: Preskúmaním biblickým a misiologických východísk predstaviť teologický cieľ pastorálnej 

služby ako službu milosrdenstva, vo vzťahu k reprezentatívnym pastorálnym prístupom súčasnosti ako 

odpoveď na rozhodujúce výzvy obdobia dospievania. 

Goal: By examining biblical and misiological points of departure to present theological goals  

of pastoral care as a ministry of charity, in the relationship to representative pastoral concepts  

of the present time and as an answer to most decisive challenges of the age of adolescence.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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3.  Život naplnený zmyslom do posledných dní 

 Meaningful life till the last days 

 

Školiteľ: Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo  

Študijný program: evanjelická teológia  

Forma štúdia: denná a externá  

Jazyk štúdia: slovenský 

Cieľ: Vo vzťahu k procesom starnutia, teologickým a psychologickým dôsledkom blížiacej sa smrti, 

definovať aplikovateľné ciele zmyslom naplneného života a navrhnúť pastorálne spôsoby ich podpory 

v pokročilej starobe. 

Goal: In the relationship to the aging processes, theological and psychological impacts  

of approaching death, to define applicable goals of a meaningful life and to propose pastoral ways  

of their promotion in advanced old age. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

4.  Nová religiozita a jej premeny na Slovensku po roku 1989  

New religiosity and it´s alteration in the Slovak Republic after 1989 

  

Školiteľ: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.  

Študijný program: evanjelická teológia  

Forma štúdia: denná a externá  

Jazyk štúdia: slovenský 

Cieľ: Opis, analýza a systematizácia zmien v novej religiozite v sociologickom kontexte na Slovensku 

od nežnej revolúcie po súčasnosť. Vytvorenie mapy nových náboženských hnutí na Slovensku. 

Goal: Description, analysis and systematization of changes in new religiosity in sociologic context  

in Slovak Republic from the Gentle Revolution to the present time. The creation of map of new 

religious movements in Slovakia. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

5.  Učenie o prirodzenom zákone v evanjelickej teológii v 20. storočí 

Teaching on Natural Law in Lutheran Theology in 20th. Century 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.  

Študijný program: evanjelická teológia  

Forma: denná  

Jazyk štúdia: slovenský 

Cieľ: Cieľom práce je vyskúmať aké teologické prístupy k otázke prirodzeného zákona sa objavujú  

v 20. storočí v evanjelickej teológii. Analýza umožní porovnanie prístupov a vyhodnotí ich využitie 

pre evanjelickú etiku.  

Goal: The Goal of the work is to research theological approaches to natural law in Lutheran theology 

of the 20.th century. Such analysis will enable a comparison and an assessment of its importance  

for Lutheran Ethics. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

6.  Lutheran teaching on two realms and on natural law. A comparison. 

Lutherovo učenie o dvoch ríšach a o prirodzenom zákone 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.  

Študijný program: evanjelická teológia  

Forma: externá  

Jazyk štúdia: anglický 

Goal: The goal is to analyze the understanding of natural law in the theology of the reformers  

and to show its relationship to the teaching on two realms. 

Cieľ: Cieľom práce je analyzovať učenie o prirodzenom zákone v teológii reformátorov a ukázať na 

ich vzťah k učeniu o dvoch ríšach. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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7.  Lutherova teológia v evanjelických spevníkoch na území dnešného Slovenska 

 

Školiteľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.  

Študijný program: evanjelická teológia  

Forma: denná a externá  

Jazyk štúdia: slovenský 

Cieľ: Spresníme sa na základe konzultácie so študentom. 

_______________________________________ 

 

8. Ján Oberuč – metodologická a heuristická hodnota jeho vedecko-historických prác  

Ján Oberuč – Methodological and Heuristic Value of his Scientific and Historical Work  

 

Školiteľ: doc. ThDr. Peter Gažík  

Študijný program: evanjelická teológia  

Forma: denná/externá  

Jazyk štúdia: slovenský  

Cieľ: Zhodnotenie vedeckej stránky diela cirkevného historika profesora Jána Oberuča.  

Goal: Evaluation of Scientific Aspect of Work by Church Historian professor Jan Oberuč.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Témy dizertačných prác boli schválené boli schválené Vedeckou radou EBF UK v Bratislave na jej 

zasadnutí dňa 14. 3. 2016. 


