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Rozvrh hodin  
 

 

  



Popis kurzů 
 

Starý zákon 
 

Bible v židovské tradici   

(st 13:30-15:00) (doc. Petr Sláma) 

Talmud, midraš, Mišna, halacha, agada a mnoho dalších pojmů vymezuje svět rabínské literatury. 

Srovnatelná s patristickou literaturou, představuje rabínká literatura tradici židovského výkladu 

Hebrejské bible. Kurs obsahuje dějinný úvod, přehled základních rabínských koncepcí i základy 

rabínské argumentace. Součástí je také četba vybraných pasáží z Mišny, Tosefty, midrašů a talmudů. 

 

Biblická archeologie –  vybraná témata   

(čt 12:30-13:15) (doc. Filip Čapek, dr. David Moulis) 

Kurz nabízí základní orientaci v disciplíně biblické archeologie. Důraz je kladen na počáteční vymezení 

disciplíny vzhledem k dalším vědním oborům, následuje přehled jednotlivých pracovních kroků a dále 

pak ukázky z vybraných lokalit a jejich interpretace. 

 

Úvod do studia Starého zákona  

(pá 11:00-12:30) (prof. Martin Prudký) 

Dvousemestrová přednáška zaměřená (a) na věcnou znalost biblických látek (Starý zákon včetně 

deuterokanonických knih), (b) na základní vědomosti o bibli, o jejích podobách, o jejích součástech 

(knihách a jeiich souborech) a jejich literární a věcné charakteristice, a (c) na základní otázky studia 

biblistiky, zejména problematiku čtení, užití a výkladu Písma v křesťanské tradici. Cílem je nabytí 

základních znalostí biblických látek, orientace v biblických textech, jejich druzích a povaze, jakož i 

znalostí o Bibli a o metodických postupech jejího studia.  

Kurz je rozvržen zhruba podle pořadí biblických knih v Hebrejské bibli (tzv. palestinském kánonu). V 

zimním semestru je látkou obecný úvod a knihy Pentateuchu (Tóry), v letním semestru pak knihy 

Předních a Zadních proroků, Spisy (Ketúvím), knihy deuterokanonické a nejvýznamnější 

pseudepigrafy. Přednášky předpokládají průběžnou přípravu a samostatnou práci, zejména vlastní 

četbu biblických textů (v překladu do národního jazyka) a studium doporučené literatury. 

 

Nový zákon 
 

Úvod do studia Nového zákona   

(čt 9:15-10:00) (doc. Jiří Mrázek) 

Kurs je uvedením do kritického studia Nového zákona. Studenti jsou seznamováni se základními 

tematickými okruhy Nového zákona, se strukturou, obsahem a základní literární charakteristikou 

jednotlivých novozákonních knih. Přednášky předpokládají samostatnou souběžnou četbu 



jednotlivých textů a diskusi o získaných poznatcích. Tento kurs je výchozím předpokladem dalších, 

pokročilejších kursů zaměřených na Nový zákon. Cílem je nabytí základních znalostí biblických látek, 

orientace v biblických textech, jejich druzích a povaze a  

obsahu. Kurz je rozvržen podle základních okruhů Nového zákona: synoptická evangelia, janovské 

spisy, pavlovské epištoly, obecné epištoly a Zjevení Janovo 

 

Církevní dějiny 
 

Přehled dějin dogmatu  

Reformátor Martin Luther  

 (po 10:05-10:50) (prof. Martin Wernisch) 

Přednáška o formování osobnosti a věrouky M. Luthera a jeho vlivu na běh církevních dějin v 

pozdějších letech jeho života. 

 

 (po 11:00-12:30) (prof. Martin Wernisch) 

Úvodový kurs, poskytující definici dílčí disciplíny dějin dogmatu a představující její látku od počátků 

po současnost, se zřetelem ke všem hlavním větvím křesťanství.  

Cílem je a) seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu, b) kriticky orientovat v 

problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem  

křesťanství, c) poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních 

dějin. 

 

Systematická teologie 
 

Stvoření  

 (po 16:50-18:20) (dr. Ondřej Kolář) 

Tradiční nauka o stvoření zahrnuje poměrně široké spektrum témat: Bůh stvořitel, stvoření na 

počátku a creatio continua, Boží prozřetelnost, původ a smysl zla ve světě, zázraky, angelologie, 

nauka o člověku, vztah mezi protologií a eschatologií. V minulém století k nim přibyly další dva 

problematické okruhy, které do značné míry ovládly celý diskurs o stvoření: nejprve vztah mezi 

evoluční teorií (a obecně přírodovědeckým poznáním světa) a teologickým pohledem na svět, později 

ekologická krize a její teologické zpracování. Okruh probíraných otázek bude tedy nutné poněkud 

zúžit. Protože teologická antropologie je sama o sobě velmi komplexním tématem a v dogmatických 

přehledech bývá obvykle traktována samostatně, nebudeme se jí podrobněji věnovat. S antropologií 

úzce souvisí téma zla a hříchu, které se bude v přednáškách objevovat rovněž jen v nezbytně nutném 

rozsahu. Po stručném nástinu biblických základů nauky a pojednání o klíčových protologických 

koncepcích v minulosti se zaměříme na současnou diskusi, která bude těžištěm výkladu. 

 



Úvod do studia evangelické teologie   

(st 10:05-11:35) (dr. Petr Gallus, prof. Jan Štefan) 

Kurz kombinující základní fundamentálně-teologické úvahy s praktickými informacemi o studiu na 

ETF. Po úvodním vymezení předmětu evangelická teologie se postupuje po jednotlivých oborech, jak 

jsou na ETF zastoupeny jednotlivými katedrami: od disciplín filologicko-historické povahy (Biblická 

teologie: SZ a NZ a historická teologie) přes disciplíny filosoficko-teoretické (systematická teologie: 

dogmatika a etika) a praktické (praktická teologie) až k disciplínám pomocným (filosofie a 

religionistika). Každé katedře je věnován jeden dvouhodinový blok, který zahrnuje část problémově-

teoretickou, část informativně-praktickou a četbu ukázkového textu z každého z oborů. 

 

Svoboda  

(čt 9:15-10:45) (dr. Petr Gallus) 

„Svoboda je pro nás i pro Boha nejvíc,“ řekl kdysi Schelling. V čem ovšem pravá svoboda spočívá? 

Znamená to dělat si, co chci? Je to především svoboda smýšlení, anebo také svobodná praxe? Je 

člověk tak svobodný, že se může rozhodnout i ke zlému a proti Bohu? Jakou roli zde hraje hřích? 

Pokusím se rozmotat tuto spleť otázek, vyrovnat se se zásadními teologickými a filosofickými 

koncepcemi a předložit současnou teologickou koncepci svobody.  

Badatelská přednáška na pomezí systematické teologie a etiky. 

 

Praktická teologie 
 

Praktická znalost ekumenismu   

(po 15:10-16:40) (dr. Martin Vaňáč) 

Úvod do problematiky ekumenismu ve světě i v České republice. Dějiny ekumenismu, ekumenické 

instituce, vybraná témata ekumenických dialogů a některé dokumenty.  

 

Kazuálie   

(st 10:05-11:35) (doc. Tabita Landová) 

Přednáška uvádí do teorie kazuálií (křest, svatba, pohřeb aj.), která představuje novodobé téma 

praktické teologie. Jakou roli hrají kazuální obřady v životě dnešních křesťanů? A jak svou roli při 

těchto obřadech chápou současné církve? Přednáška se bude věnovat jak obecným otázkám, tak 

biblicko-teologickým, historickým, liturgickým, homiletickým a katechetickým aspektům konkrétních 

kazuálií. 

  



Filosofie 
 

Základy moderní filosofie  

 (út 13:30) (dr. Jan Kranát, dr. Olga Navrátilová) 

Přednášky se zaměří na postavy, které v novověku zásadním způsobem určily vývoj moderní filosofie: 

Bacon, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, Rousseau, Kant ad.  

 

Úvod do filosofie   

(st 13:30) (dr. Jan Kranát, dr. Olga Navrátilová) 

V prvním semestru přednáška uvádí posluchače do četby klasických filosofických textů (podobenství 

Platónovy Ústavy, Platónova Sedmého listu, Descartových Meditací a vybrané pasáže Kantových 

Prolegomen). Ve druhém semestru výklad postupuje systematicky. Nejprve staví otázku po možnosti 

poznání, zvláště filosofického. Výklad noetiky však uvádí i do souvislostí metafysických, jak je v 

moderní době znovu otevírá filosofická hermeneutika. 

 

Religionistika 
 

Základy buddhismu   

(pá 9:15-10:45) (doc. Zdeněk Vojtíšek) 

Kurs studentovi poskytuje základní přehled o buddhismu, jeho vývoji a rozšíření, a to od počátku až 

do současnosti. Umožňuje studentovi základní porozumění nejdůležitějším buddhistickým textům a 

vybavuje ho základními dovednostmi k jejich interpretaci. Student je tak schopen rozlišit jednotlivé 

vývojové trendy a tendence této náboženské tradice, rozpoznat jejich funkci ve společnostech, které 

buddhismus ovlivnil, a zhodnotit ji. Je také schopen odhadnout roli buddhismu ve světě v 

budoucnosti. 

 


