
Témy dizertačných prác pre akademický rok 2018/2019 

 

1 
 

 

TÉMA č. 1 

 

Problematika identity v Pavlovej zvesti / The Question of Identity in the Message of Paul 

 

Forma štúdia: denná, externá 

Jazyk: slovenský, anglický 

Školiteľ: doc. Mgr. František Ábel, PhD. 

 

Cieľ práce: Konceptualizácia a reinterpretácia Pavlovej zvesti v rámci judaizmu z hľadiska významu 

a zástoja kultúrno-spoločenskej identity v starovekej antickej spoločnosti.  

Goal: Conceptualization and reinterpretation of Paul’s message within Judaism from the perspective of 

the importance and role of cultural and social identity in the Ancient world. 

 

Anotácia: Otázka identity je z hľadiska súčasného stavu poznania kľúčovou pre porozumenie Pavlovho 

teologického myslenia, spôsobu, akým svoje myšlienky koncipuje, vrátane rétoriky, ktorou ich 

prezentuje svojim adresátom. V prvom rade si musíme uvedomiť, že všetko, čo dnes zaraďujeme do 

oblasti náboženských skúseností a kategórie „náboženstvo“, malo v antike veľmi odlišný status a bolo 

integrálnou súčasťou minimálne šiestich oblastí každodenného života: etnikum (etnos), (národný) kult, 

filozofia, rodinné tradície/domestikovaná bohoslužba (pobožnosť), dobrovoľné spolky a združenia 

(kolégiá/thiasoi), a astrológia a mágia.1 Každá súčasť civilného života bola nejakým spôsobom spojená 

s niektorou z vyššie uvedených kategórií, ktoré v súčasnosti zaraďujeme do oblasti náboženstva. Práve 

to vysvetľuje, prečo bola kultúrnospoločenská identita (vrátane etnickej) kľúčovou otázkou života 

vtedajšej spoločnosti.  

V tejto súvislosti je však potrebné korigovať niektoré dlhodobo zaužívané predpoklady a zovšeobecnené 

názory, akoby šlo o vnútorne homogénne, zvonka jasne ohraničené skupiny. Napríklad, Rogers 

Brubaker2 v tejto súvislosti upozorňuje, že aktuálne poznatky z antropológie, kognitívnych vied, 

starovekých textov, vrátane Pavlových listov sú svedectvom omnoho väčšej dynamiky, ktorá v tejto 

oblasti pôsobila. Súvisí to aj s otázkou etnickej identity Pavlových adresátov. Z obsahu jeho listov sa 

nedá presne určiť, aká skutočne bola etnická identita týchto veriacich. Isté je len to, že išlo o Nežidov. 

Pavlove listy nám však umožňujú poznať bližšie Pavlovu konštrukciu toho, kto títo Nežidia sú. Caroline 

J. Hodge v tejto súvislosti poznamenáva (odvolávajúc sa predovšetkým na protagonistov feministickej 

teológie),  že Pavlova rétorika je normatívna, nie deskriptívna a jeho cieľom je priviesť týchto Nežidov 

k tomu, aby mysleli a správali sa určitým spôsobom, ktorý zodpovedá Pavlovej vlastnej predstave 

a názorom3. Podľa Brubakera je preto treba etnickú identitu analyzovať a interpretovať ako proces 

identifikácie a kategorizácie, sebapochopenia a sociálneho umiestnenia, vrátane schopnosti vytvárať 

zoskupenia4. 

V tomto rozmanitom kultúrnospoločenskom prostredí s množstvom sociálnych formácií, sa generovali 

kategórie, okolo ktorých mohli ľudia vytvárať rôzne aliancie: domácnosti, patróni a klienti, združenia, 

susedstvá, spolky remeselníkov, náboženské kulty, trhoviská, a pod. Hovoriť o identite ako o procese, 

ktorého základom je identifikácia a kategorizácia znamená brať do úvahy celú túto širokú rozmanitosť. 

To nám pomáha porozumieť lepšie aj otázke identity Pavlových adresátov – nežidovských veriacich 

v Krista –, jej významu a dôležitosti v ich aktuálnej situácii, a týmto spôsobom aj vlastnému obsahu 

Pavlovej zvesti.  

                                                           
1 RUNESSON, Anders. The Question of Terminology: The Architecture of Contemporary Discussions on Paul. 

In NANOS, M. D., ZETTERHOLM, M. (eds.). Paul within Judaism: restoring the First-Century Context to the 

Apostle. Minneapolis : Fortress Press, 2015,  s. 61, pozn. 14. 
2 BRUBAKER, Rogers. Ethnicity Without Groups. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2004. 
3 HODGE, Caroline Johnson.  The Question of Identity: Gentiles as Gentiles – but also Not – in Pauline 

Communities. In NANOS, M. D., ZETTERHOLM, M. (eds.). Paul within Judaism: restoring the First-Century 

Context to the Apostle. Minneapolis : Fortress Press, 2015, s. 153 – 173. 
4 Brubaker argumentuje, že pojem „identita“ by mohol byť nahradený tromi slovnými zoskupeniami: „1) 

identification and categorization, 2) self-understanding and social location, 3) commonality, connectedness and 

groupness.” In BRUBAKER, R. Ethnicity Without Groups, s. 41 – 48. 
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TÉMA č. 2 

 

Večera Pánova v službe obnovy / Lord´s Supper in the Renewal Ministry 

 

Forma štúdia: denná/externá 

Jazyk: slovenský 

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

Cieľ práce: Cieľom dizertačnej práce je preskúmať význam, liturgické postavenie  a vplyv svätej 

Večere Pánovej na duchovný život jednotlivcov a spoločenstva v dejinách slovenských evanjelikov  

a v teológii zvolených sesterských evanjelických cirkví vo svete, ktoré prešli eucharistickou obnovou 

a navrhnúť možnosti lepšieho využitia Večere Pánovej za účelom obnovy viery a celkovej misie cirkvi.    

Goal: The goal of the dissertation is to analyze importance, liturgical position and influence of the Holy 

Lord´s Supper upon the spiritual life of individuals and community in the history of Slovak Lutherans 

and in the theology of selected Lutheran Churches in the world influenced by Eucharistic renewal and 

to propose possibilities of a better utilization of Holy Communion for renewal of faith and holistic 

mission of the Church.  

TÉMA č. 3 

 

Lutherova teológia v evanjelických spevníkoch na území dnešného Slovenska / Luther´s 

Theology in Evangelical Hymnals on the Territory of Today´s  Slovakia 

 

Forma štúdia: denná/externá 

Jazyk: slovenský 

Školiteľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 

 

Cieľ: Cieľom práce je podať ucelený pohľad na Lutherovu teológiu v evanjelických spevníkoch 

na zemí dnešného Slovenska – Tranoscius (1636), Zpěvník evangelický (1842) a Evanjelický spevník 

(1992). Rovnako chceme prehĺbiť poznanie Lutherovej teológie, ktorá sa odzrkadlila aj v duchovnej 

piesni a napokon zhodnotiť prínos týchto duchovných piesní s reformačným odkazom v evanjelických 

spevníkoch. Súčasťou práce je aj porovnanie vybraných piesní z teologického hľadiska s piesňami,  

ktoré vznikajú počas postupne sa prejavujúcich iných vieroučných prúdov prichádzajúcich na územie 

Slovenska. 

 

 

 

 

Schválené na zasadnutí Vedeckej rady EBF UK v Bratislave dňa 13. februára 2018. 


