
 zveme na speciální kurz pro studentky/studenty všech typů SŠ 

Aplikovaná teologie pro 
nadané středoškoláky 
Aneb cesta k moderní formě výuky teologie 
 
Kdy: 12. listopadu až 10. prosince  
Kde: Evangelická teologická fakulta, Černá 9, Praha 1 
Od kolika: vždy v pondělí od 16:30 do 18:00 hodin 

 

12. listopadu Od archeologie k Bibli a zpět: Vykopávky  
v dnešním Izraeli                                                                         
Seminář vede: Filip Čapek 

19. listopadu Jsme opravdu křesťanská civilizace?              
Seminář vede: Petr Sláma 

26. listopadu Nemusím být farář, kaplan ani sociální pracovník, 
přesto studuji na teologické fakultě a neměnil bych          
Seminář vede: Kolja Ivaskiv 

3. prosince Ježíš, nebo Ježíšek?: Příběh, jak ho známe i neznáme 
Seminář vede: Petr Gallus 

10. prosince Politická dimenze víry: zdroje, příklady a limity 
Seminář vede: Petr Jandejsek 
 

Přihlášky posílejte na lukas@etf.cuni.cz, více informací na +420 77618652  

EVANGELICKÁ  
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FAKULTA 
Univerzita Karlova 



Anotace k seminářům:  

Od Bibli k archeologii a zpět: Vykopávky v dnešním 
Izraeli  
Na ETF UK je součástí nabídky vzdělávání biblická archeologie. Tento vědní 
obor se zabývá vztahem starověkých biblických textů k hmotné kultuře, která 
s nimi souvisí (architektura, keramika, náboženské předměty, texty jiných 
starověkých kultur apod.). Studenti se dvakrát ročně účastní také 
mezinárodního archeologického výzkumu v Izraeli. Tam si dávají teoretické 
poznatky do souvislostí v praxi. 

Jsme opravdu křesťanská civilizace? 
Setkání s lidmi z Afriky a Asie člověku připomene, že Evropa není jen 
světadíl, ale také zvláštní kultura. Ve středověku kultura veskrze křesťanská, 
kterou později osvícenství odmítlo a namísto ní zdůraznilo lidský rozum a 
svobodu. Hovořit budeme rovněž o Bibli a jejích zápletkách. O knize, která 
dala vyrůst Evropě – také tím, jak se nejprve četla pořád a potom se číst v 
podstatě přestala. 

Nemusím být farář, kaplan ani sociální pracovník, přesto 
studuji na teologické fakultě a neměnil bych 
Výpověď o studiu na ETF UK očima studenta, který hledá kritické souvislosti. 

Ježíš, nebo Ježíšek? Příběh, jak ho známe i neznáme  
Vánoční příběh známe všichni. Ovšem odpovědi na otázky: Kdo se to narodil? 
Komu? A jak? už tak samozřejmé nejsou. Teologie Ježíšův příběh promýšlí od 
nejstarších dob jako ten nejdůležitější příběh dějin. A snaží se jej podepřít jak 
biblickým svědectvím a rozumným uvažováním, tak poukázat na zásadní 
důsledky tohoto příběhu pro naši orientaci ve vztahu k druhým i k sobě.  

Politická dimenze víry: zdroje, příklady a limity  
Aristoteles praví, že člověk je tvor politický. Ca na to říká tradice 
křesťanského myšlení opřená o Bibli? Obor teologická antropologie nahlíží 
politické společenství (polis) jako věc spravedlnosti, milosrdenství a péče. V 
semináři se podíváme především na zkušenost křesťanů v Latinské Americe 
ve 2. polovině 20. století.  

 

 



O přednášejících: 
 

Doc. Mgr. Filip Čapek, Th.D. (*1971) je odborným asistentem katedry Starého zákona na 
Evangelické teologické fakultě. Studoval v Praze, Heidelbergu, Oxfordu a Jeruzalémě, působil 
i jako farář Českobratrské církve evangelické. Jeho specializací je starozákonní hermeneutika 
a biblická archeologie. Dvakrát ročně vede pro studenty Evangelické teologické fakulty přímo 
v Izraeli archeologický kurz.   
 
Doc. Mgr. Petr Sláma, Th.D. je biblický teolog a judaista, specialista na starověké dějiny 
Starého zákona. Vystudoval teologii v Praze a judaistiku na Eberhard-Karlově univerzitě v 
Tübingenu, na Oxfordské univerzitě a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Několik let 
působil jako evangelický farář v Praze-Vinohradech. Je autor a překladatel mnoha odborných 
monografií a studií.  
 
Mgr. Petr Gallus, Ph.D. (*1979) studoval evangelickou teologii v Praze, Marburgu a 
Tübingenu. Před svým nástupem na UK vyučoval na univerzitě v Heidelbergu a působil jako 
evangelický farář. V rámci systematické teologie se zabývá mj. základními otázkami teologie, 
christologií, antropologií a vztahem teologie a filosofie. 
  
Kolja Ivaskiv je studentem Evangelické teologické fakulty v Praze. Žije v Prostějově, kam se 
jako dítě přistěhoval v Moldávie. Zajímá se o filozofii a především o poezii, vydal sbírku 
básní s názvem Hrst.  
  
Mgr. Petr Jandejsek,  Th.D vystudoval sociální práci a následně teologii v Praze a v 
Cambridge. Věnuje se ekumenické a systematické teologii, zejména christologii. Kromě ETF 
UK působí také na Jaboku - vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací poskytne:  
Ondřej Lukáš 
tel.: +420 776 186 529,  
e-mail: lukas@etf.cuni.cz  


