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TÉMA č. 1 

 

Ius resistendi a výhrada vo svedomí ako teologický problém z pohľadu evanjelickej teológie /  

Ius resistendi and Conscientious Objection as theological problem from the perspective  

of Lutheran Theology 

 

Forma štúdia: denná, externá 

Jazyk: anglický 

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

 

Cieľ práce: Analýza vzniku a vývoja článku o práve na odpor v reformačnej teológii a porovnať  

ho s úpravou výhrady svedomia v súčasnom právnom ponímaní. Práca môže môže mať interdisciplnárny 

charakter medzi teológiou a právom 

Goal: The aim of the thesis is the analysis of rise and development of the locus of Ius resistedi in 

Lutheran Theology and to compare it to the regulation of Conscientious Objection in contemporary legal 

understanding. The thesis can have an interdisciplinary character between Theology and Law. 

 

Anotácia: Článok o práve na odpor sa v reformačnej teológii formuluje pomerne skoro, ešte počas prvej 

generácie reformátorov. Zdôvodnenie tohto práva ako i názory na jeho rozsah sa postupne vyvíjali.  

Pre pochopenie vzniku a analýzu tohto vývoja je potrebné štúdium primárnych prameňov  

ako i sekundárnej literatúry k téme učenia o dvoch ríšach. Interdisciplinárny charakter práca dostane 

pohľadom a porovnaním s úpravou výhrady svedomia v súčasnom právnom ponímaní v právnom 

poriadku SR. 

 

TÉMA č. 2 

 

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

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

 

Forma štúdia: externá 

Jazyk: slovenský 

Školiteľ: doc. ThDr. Peter Gažík 

 

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

 

Anotácia: Historické dielo Jána Oberuča vzniklo v rokoch 1924 až 1956 so zameraním na dejiny 

evanjelickej cirkvi na Slovensku,  ktoré systematicky spracovával. Najväčším prínosom je monografická 

práca o Matejovi Belovi a ďalšie doplňujúce štúdie o Belovi. Dielu Jána Oberuča patrí v medzivojnovej 

historiografii u nás popredné miesto, ktoré však ešte len čaká na kritické teologické a historické 

spracovanie a zhodnotenie. 

 

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: 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. 



Témy dizertačných prác pre akademický rok 2019/2020 

 

2 
 

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. 

 

Anotácia: Spevník svojim vlastným spôsobom odzrkadľuje nielen dejiny teológie a spirituality určitej 

konfesie, ale aj konkrétneho regiónu v ktorom bol používaný. Stáva sa tak cenným svedectvom o vývine 

vierouky, katechetiky, jazyka, hudby i kultúry. Práve táto práca ponúkne ucelený pohľad na Lutherovu 

teológiu v evanjelických spevníkoch na území dnešného  Slovenska – Tranoscius (1636), Zpěvník 

evangelický (1842) a Evanjelický spevník (1992). Zároveň chce práca ponúknuť aj teologické 

zhodnotenie, porovnanie vybraných piesní, ktoré vznikli v rozličnom období a počas rôznych 

vieroučných vplyvov, ktoré prichádzali na územie Slovenka. Práce chce poukázať aj na piesne a autorov, 

ktorí sa snažili v piesňach obsiahnuť reformačné zásady. 

 

TÉMA č. 4 

 

Augsburské vyznanie a jeho recepcia na území dnešného Slovenska Augsburg confession and its 

reception in Slovakia 

Forma štúdia: denná/externá 

Jazyk: slovenský 

Školiteľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 

 

Anotácia: Zhodnotenie vplyvu Augsburského vyznania na duchovné dejiny Slovenska od počiatkov 

reformácie po rok 2017. Výskum sa bude opierať o významné dokumenty, osobnosti a diela, ktoré 

markantne ovplyvnili vývoj Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Priblíži zapracovanie Augsburského 

vyznania do jej teológie a systematicky zhodnotí aktuálny stav. 

 

TÉMA č. 5 

 

Teologické zásady pre revitalizáciu cirkevného zboru ako výzva pre evanjelickú teológiu / 

Theological principles for revitalization of a congregation as a challenge for Lutheran Theology 

 

Forma štúdia: denná/externá 

Jazyk: slovenský/anglický 

Školiteľ: doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 

 

Anotácia: Kriticky vyhodnotiť existujúcu medzinárodnú teologickú diskusiu ohľadne revitalizácie 

Cirkvi na pozadí súčasných vieroučných, ekleziologických a misiologických postojov. Kriticky 

vyhodotiť vonkajšie (socio-kultúrne-politickú situáciu) a vnútorné zmeny ktoré vedú k poklesu členskej 

základne, ako aj kvality služby cirkvi, v spolupráci s odborníkmi z iných kľúčových oblastí. Následne 

vytvoriť teologické zásady aplikovateľné pre rozvinutie stratégie v súčasnom kontexte v konkrétnych 

situáciách. 

 

Annotation: Critically evaluate the existing international theological discussion on the revitalization of 

the Church against the background of current dogmatics, and ecclesiological and misiological attitudes. 

Critically evaluate the external (socio-cultural-political situation) and internal changes that lead to a 

decline in the membership base as well as the quality of church service, in cooperation with experts from 

other key areas. Subsequently, to create theological principles applicable to the development of the 

strategy in the current context in specific situations. 

 

TÉMA č. 6 

 

Stratégia rozvoja kľúčových kompetencií a životných zručností v rámci kresťanského 

vzdelávania / Strategy for Development of Key-Competencies and Life Skills within the 

framework of Christian Education 

 

Forma štúdia: denná/externá 
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Jazyk: slovenský/anglický 

Školiteľ: doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 

 

Anotácia: Cieľom práce bude identifikácia, komplexné preskúmanie a vypracovanie podrobnej 

stratégie zavádzania kľúčových kompetencií a životných zručností v rámci priestoru kresťanského 

vzdelávania. Cieľovou skupinou bude skupina nazvaná “emerging adults” (vek 16 – 24) na Slovensku. 

Nevyhnutnou súčasťou práce je tiež komplexná identifikácia tejto skupiny s kultúrno-sociálnymi 

špecifikami. Výsledkom celého procesu by mal byť mladý človek, ktorý je pripravený na zodpovedný 

život v spoločnosti  - s kritickým myslením, kresťanskými hodnotami a ochotou podieľať sa na živote 

v spoločnosti aktívnym spôsobom. 

 

Annotation: The aim of dissertation thesis is identification, comprehensive examination and elaboration 

of a detailed strategy for the introduction of key competences and life skills within the area of Christian 

education. The target group will be the group called "emerging adults" (age 16 - 24) in Slovakia. An 

indispensable part of the work is also the complex identification of this group with cultural and social 

specifics. The outcome of the process should be a young person who is ready for a responsible life in 

society - with critical thinking, Christian values and willingness to participate in society in an active 

way. 

 

TÉMA č. 7 

 

Teológia židovského kultu a jej vplyv na teológiu a stvárnenie liturgickej tradície ECAV na 

Slovensku / Theology of Jewish Cult and Its Influence on Theology and Concept of Liturgical 

Tradition in Lutheran Church in Slovakia 

 

Forma štúdia: denná/externá 

Jazyk: slovenský/anglický 

Školiteľ: doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 

 

Anotácia: Cieľom práce bude skúmať a identifikovať židovské korene (najmä chápanie času, priestoru 

a foriem) v kresťanskej bohoslužobnej tradícií s ohľadom na ich teológiu ale aj rolu v živote a zbožnosti 

Izraelského národa. Zistené poznatky bude potrebné (1) konfrontovať s existujúcou kresťanskou 

liturgickou tradíciou ako je prezentovaná a vyjadrená v liturgickej tradícií  ECAV na Slovensku v 

súčasnosti, ale tiež (2) hľadať nové výzvy vyplývajúce z teológie židovského kultu pre teologické 

pochopenie a konkrétne stvárnenie služieb Božích. 

 

Annotation: The aim of dissertation thesis is to investigate and identify the Jewish roots (mainly the 

understanding of time, space and forms) of Christian worship tradition with regard to their theology as 

well as the role in the life and piety of the people of Israel. The findings will have to be (1) confronted 

with the existing Christian liturgical tradition as presented by the Lutheran Church in Slovakia in the 

present time, but also (2) finding new challenges for theological understanding and specific concepts of 

worship service. 

 

 

 

Schválené na zasadnutí Vedeckej rady EBF UK v Bratislave dňa 15. marca 2019. 


