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PRÍLOHA III.8: INFORMAČNÉ LISTY 
 
 

3. STUPEŇ 
 

TEOLÓGIA  
 

 
Garant štúdia: Prof. ThDr. Pavel Procházka PhD. 
Študijný odbor: Teológia 
Číslo študijného odboru: 6171 
Študijný program: Teológia – denná forma štúdia (24792), externá forma štúdia (nová) 
Stupeň štúdia: tretí 
 
 

 
ŠTUDIJNÁ ČASŤ: 

 

POVINNÉ PREDMETY*:  
POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY*: 

 
Filozofia vedeckej práce Človek, spoločnosť, kultúra 
Hermeneutika PhD. Dejiny kresťanstva PhD.   
Metodológia vedeckej práce Diakonika PhD.  
Pastorálna teológia PhD. Ekumenická teológia PhD. 
Systematická teológia PhD. Hebrejská Biblia PhD. 
 Nová zmluva PhD. 
 Odborná angličtina PhD. 
 Svetové náboženstvá a kulty PhD.  
 Teologická etika PhD. 
 Teologická nemčina PhD.  
 

 
VEDECKÁ ČASŤ(v dokumente zoradené v poradí podľa Odporúčaného študijného plánu): 

 

POVINNÉ PREDMETY: 
 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY  
(spoločné s ostatnými študijnými programami) 

 
Dizertačná skúška s obhajobou projektu  
Dizertačná práca s obhajobou  

 
*ďalej v dokumente zoradené v poradí podľa Odporúčaného študijného plánu 
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POVINNÉ PREDMETY 

 
 

TRETÍ STUPEŇ 
 

TEOLÓGIA 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-MVP-811 denná forma 
3e-MVP-811 externá forma 

Názov predmetu:  
Metodológia vedeckej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky, konzultácie 
Typ predmetu: Povinný 
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 24 – 0 – 0 - 0 
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 8 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1.semester externá forma  
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Samostatná štúdia na zadanú tému súvisiacu s témou dizertácie 80 bodov (minimálne 55 bodov). 
Prezentácia štúdie:  20 bodov (minimálne 10 bodov). 
Záverečné hodnotenie: 
Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov z jednotlivých súčastí. 
V priebehu semestra študent vypracuje (80 – 55 bodov) a prezentuje (20 – 10 bodov) štúdiu k téme 
dizertačnej práce.  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C 
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a E najmenej 65 bodov.  
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu: 
1. si osvojí schopnosť samostatne projektovať svoju prácu 
2. osvojí si základné metodologické postupy v teologických vedách 
3. osvojí si schopnosť metodologicky sa správne orientovať v spracovávaní odborných tém z teológie 
4. získa zručnosť používať rôzne texty nielen teologického, ale aj širšieho filozofického, etického 

a ekleziologického charakteru pri spracovávaní analytickej štúdie.  
5. Svoje poznatky dokáže správne aplikovať vo výbere výskumných metód vhodných pre 

spracovanie témy vlastnej dizertačnej práce.  
6. Pri hodnotení zistených výsledkov vlastného výskumu sa vie správne zorientovať pre logicky 

dobre fundované formulácie svojich interpretácií. 
7. nadobudne schopnosti na vytváranie ďalších modelových projektov pre ďalší vlastný alebo 

spoločný univerzitný výskum. 
Stručná osnova predmetu:  
Metodologické prístupy k výskumu v rôznych teologických vedách. Postupy pri projektovaní 
a spracovávaní literatúry do projektu dizertačnej práce. Analyticko-syntetické postupy spracovávania 
štúdie vo vybranej teologickej oblasti. Analýza modelových projektov vedeckého výskumu v teológii. 
Spracovanie vlastného projektu vedeckého výskumu (ciele, úlohy, otázky, metódy získavania, 
spracovávania a vyhodnocovania zistených údajov). 
Odporúčaná literatúra:  
BELL, J. Doing Your Research Project. Buckingham : OUP, 1998. 
Journal of Empirical Theology 
JUSCZYK, S. Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. Bratislava : IRIS, 2003. 
KOMÁRIK, E. Metódy vedeckého poznávania človeka. Bratislava : UK, 2002. 
MEČKO, D:, KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. et al. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2005. 
PHILLIPS, E. M., PUGH, D.S. How to Get a PhD. Buckingham : OUP, 1994. 
Publikácie International Society of Empirical Research in Theology (ISERT). 
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SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Pegas, 2005. 
WATSON, K. Doing Comparative Education Research. Cambridge : UP, 2001. 
WEBSTER, L, MERTOVA, P. Using Narrative Inquiry as a Research Method. London : Routledge, 
2008. 
ZIEBERTZ, H-G., KAY, W.K., RIEGEL, U. Youth in Europe III: An International Empirical Study 
About the Impact of Religion on Life. Lit Verlag, 2009. 
ZHEKOV, Y. K. Manual for Research and Writing. Osijek : Izvori, 2001. 
Zborníky autorov KETM 2000 - 2010 
Štandardné diela týkajúce sa problematiky dizertačnej práce  
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický, nemecký a iné 
(podľa zvolenej témy) 
Poznámky: časová záťaž študenta: 240 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie): 25 hodín 
Vypracovanie a prezentácia štúdie: 60 hodín 
Samoštúdium: 155 hodín 
Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
100 0 0 0 0 0 

 
Vyučujúci:  Prof. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. – prednášky, slovenský jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-FVP-811 Denná forma 
3e-FVP-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Filozofia vedeckej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky  
Typ predmetu: Povinný  
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 24 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 8 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Vypracovanie kapitoly zameranej na filozofické východiská dizertačnej práce 50 bodov (minimálne 35 
bodov).  
Obhajoba teoretických filozofických východísk kapitoly dizertačnej práce 50 bodov (minimálne 30 
bodov) 
Záverečné hodnotenie: 
Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov z jednotlivých súčastí. 
V priebehu semestra študent vypracuje kapitolu dizertačnej práce (50 – 35 bodov) a prezentuje ju 
a obháji ju (50 – 30 bodov).  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C 
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a E najmenej 65 bodov.  
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. Osvojí si  a vie vysvetliť zásady vedeckej práce a teológiu ako vedu, porozumie metodologickým 

otázkam vedeckej teológie, rozlišuje filozofickú a teologickú argumentáciu.  
2. Je schopný explikovať vedecké metódy najvýznamnejších teologických smerov v dejinách a v 

súčasnosti. 
3. Aplikuje vedecké teologické metódy v kresťanskej praxi, hlavne vo vzťahu k vlastnej dizertačnej 

práci.  
4. Dokáže analyzovať problémy teológie ako vedy sui generis, formulovať vyvážené teologické 

odpovede a ukázať úlohu rozumu a viery pri ich uplatňovaní.  
Stručná osnova predmetu:  
Filozofia metódy a metóda filozofie. Vzťah prírodných, humanitných vied a teológie. Vedecké metódy 
v humanitných vedách a v teológii. Filozofická teológia, plauzibilita a metódy evanjelikálnej teológie. 
Praktické použitie vedeckých teologických metód a viera. Metódy teológie a apologetika. Problém 
zjavenia, pravdy, rozumu a viery v evanjelikálnej teológii. Oprávnenosť a limitovanosť prirodzenej 
teológie. Spirituálne a etické dimenzie vedeckej práce. 
Odporúčaná literatúra: 
HANES, P. Filozofia pre teológov. Banská Bystrica : UMB 2009. 
HANES, P Apologetika, plauzibilita a viera. In: Vývoj teologického myslenia v premenách času, 
Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta, KTaK, 2013. 
FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy, Praha : Academia, 2005 
MORELAND, J.P., CRAIG, W.L. Philosophical Foundations for a Christian Worldview. Downers 
Grove : IVP, 2003.  
PLANTINGA, A. Warranted Christian Belief. New York : Oxford University Press 2000. 
SENNETT, J.F, GROOTHUIS, D. (ed.) In Defense of Natural Theology. Downers Grove : IVP, 2005. 
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SCHAEFFER, F. The God Who Is There. Wheaton : Crossway, 1992. 
Ďalšie zdroje závisia od témy dizertačnej práce jednotlivých doktorandov. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 
Poznámky: časová záťaž študenta: 240 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie) 25 hodín 
Vypracovanie zadania (kapitoly): 60 hodín 
Samoštúdium: 155 hodín 
Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 

      
 
Vyučujúci: Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, anglický jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-STE-811 Denná forma 
3e-STE-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Systematická teológia PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky  
Typ predmetu: Povinný  
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 24 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 8 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Vypracovanie kapitoly zameranej na systematicko-teologické východiská dizertačnej práce 50 bodov 
(minimálne 35 bodov).  
Obhajoba systematicko-teologických východísk kapitoly dizertačnej práce 50 bodov (minimálne 30 
bodov) 
Záverečné hodnotenie: 
Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov z jednotlivých súčastí. 
V priebehu semestra študent vypracuje kapitolu dizertačnej práce (50 – 35 bodov) a prezentuje ju 
a obháji ju (50 – 30 bodov).  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C 
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a E najmenej 65 bodov.  
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. Osvojí si  a vie vysvetliť myšlienkovo-ideové základy systematickej teológie, jej poslanie 

v postmodernej spoločnosti a v živote cirkvi.  
2. Je schopný porozumieť duchovným, etickým, kultúrnym zmenám, ktorými prechádza súčasný 

človek v procese globalizácie a chápať odlišné teologické východiská  najrozšírenejších súčasných 
náboženských orientácií. 

3. Aplikuje vyskúmané závery  v teologicko-ekleziologických, vo vieroučných, v edukačných a  
procesoch, a to vzťahu k vlastnej dizertačnej práci.  

4. Dokáže vedecko-kriticky  posúdiť systematicko-teologicky explikovať procesy globalizácie, ktoré 
sú spojené so súčasnou krízou, a tak pomáhať súčasnej spoločnosti objavovať transcendentný 
a eschatologický horizont nádeje k prekonaniu prítomnej spoločenskej, kultúrnej, náboženskej 
a etickej krízy v globálnom svete.      

Stručná osnova predmetu: 
Systematická teológia vo vzťahu k súčasným najaktuálnejším problémom  života cirkví, človeka 
i sveta, vzťah teológie ku postmodernizmu, vplyv postmodernizmu na myslenie a etiku človeka 
v súčasnosti, význam teologickej orientácie pre pochopenie  existencie a  poslania kresťanských cirkví 
v globálnom svete. Zodpovednosť teológie za súčasný svet. Systematicko-teologická dimenzia 
formovania multikultúrnej spoločnosti a riešenie jej problémov. 
Odporúčaná literatúra: 
BARTH, Karl.: Die protestantishe Theologie im 19.Jahrhundert, Ihre Vorgeschichte und ihre 
Geschichte, Dritte Auflage. Zuerich: Evangelische Verlag AG, 1960, 611s. 
BELLAN, R.N., LINDBACK, G.AQ., et alii.: Postmodern Theology. Christian Faith In A Pluralist 
World. San Francisco: Harper and Row  Publishers, 1989, 117 pp.  
GILL, Robin. Readings In Modern Theology Britain and America. Nashville: Abington Press, 1995, 
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399 pp. 
GRENZ, J.S.: Úvod do postmodernismu, přeložila Alena Koželuhová. Praha: Návrat, 1997, 199 s. 
HANES, P. Duchovné prebudenie a spoločnosť, Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v 
Slovenskej republike, 2013. 
HANES, P. Filozofia pre teológov, Banská Bystrica : PF UMB, 2009. 
KUSCHEL, Josef -Karl. Theologie  20.století, Antologie, přeložili: F.M.Dobiáš, Jan A.Dvořáček. 
Praha: Vyšehrad, 1995, 462 s. 
Ďalšie zdroje závisia od témy dizertačnej práce jednotlivých doktorandov. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický, nemecký 
Poznámky: časová záťaž študenta: 240 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie) 25 
Vypracovanie zadania (kapitoly): 60  
Samoštúdium: 155 
Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 

      
 
Vyučujúci: Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, anglický jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-PTE-811 Denná forma 
3e-PTE-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Pastorálna teológia PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky  
Typ predmetu: Povinný  
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 16 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 6 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Esej na zadanú  tému a prezentácia:  40 bodov (minimálne 30 bodov). 
Záverečné hodnotenie: 
Ústna skúška v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 60 bodov (minimálne 35 bodov). 
Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov z jednotlivých súčastí. 
V priebehu semestra študent vypracuje a prezentuje prípadovú štúdiu (40 – 30 bodov) a po skončení 
semestra písomný test (60 – 35 bodov).  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C 
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, 
ktorý z niektorej časti nezíska minimálny počet bodov. 
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. pamätá si riešenia kresťanskej výchovy a pastoračného sprevádzania veriacich,  
2. použije východiská najrozšírenejších pastorálnych konceptov v súčasnosti, 
3. je schopný porozumieť teologickým a etickým problémom pastorálnej teológie, 
4. aplikuje vedomosti v pastoračnom kontexte cirkevných zborov rozličných kresťanských tradícií, 
5. hodnotí vplyv procesov globalizácie na krízu človeka súčasnej doby a úlohu pastorácie pri jej 

prekonávaní. 
6. vytvorí si predpoklady pre ďalší výskum v oblasti pastorálnej teológie.  
Stručná osnova predmetu:  
Vzťah teológie a pastorácie. Zmysel a cieľ ľudského života a miesto viery v ňom. Sebarealizácia 
a kresťanská identita človeka. Kríza človeka súčasnej doby. Globalizácia a jej dôsledky pre pastorálnu 
teológiu. Súčasné medzinárodné trendy v pastorálnej teológii. Deontológia a konsekvencializmus 
v pastorálnej teológii.   
Odporúčaná literatúra:  
ESCHMANN, Holger. Theologie der Seelsorge. Grundlagen–Konkretionen–Perspektiven. 
Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Verlag, 2002. 
ODEN, Thomas. Classical Pastoral Care. Volume one: Becoming a Minister. Grand Rapids : Baker 
Books, 1987. 
ODEN, Thomas. Classical Pastoral Care. Volume Two: Ministry Through Word & Sacrament.. Grand 
Rapids : Baker Books, 1987. 
ODEN, Thomas. Classical Pastoral Care. Volume Three: Pastoral Counsel. Grand Rapids : Baker 
Books, 1987. 
ODEN, Thomas. Classical Pastoral Care. Volume Four: Crisis Ministries.. Grand Rapids : Baker 
Books, 1987. 
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OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Kostelní Vydří : Karmelitánské 
nakladatelství, 2006. 
STICHT, Friedhelm. Seelsorge. Basel : Brunnen Verlag Giessen, 1999. 
SANDERS, Randolph K. (Ed.) Christian Counseling Ethics.Downers Grove : InterVarsity Press, 1997. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický, nemecký 
Poznámky: časová záťaž študenta: 180 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie) 20 
Vypracovanie eseje: 70  
Samoštúdium: 90 
Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
100 0 0 0 0 0 
34 66 0 0 0 0 

 
Vyučujúci: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, anglický jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-HER-811 Denná forma 
3e-HER-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Hermeneutika PhD.  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  Prednášky  
Typ predmetu: Povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 
Za obdobie štúdia: 16 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná  
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 6 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester denná forma, 3.semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň  
Podmieňujúce predmety: nie sú 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: nie je 
Záverečné hodnotenie: skúška v rozsahu osnovy predmetu 100 bodov (minimálne 65 b). 
Študent po skončení semestra absolvuje písomný test (100 – 65 bodov).  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B 
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na 
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, pokiaľ nedosiahne 65 bodov. 
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. Rozumie významu a filozofii hermeneutiky a jej významu v teologickej práci. 
2. Je oboznámený s historickým vývojom biblickej hermeneutiky a jej špecifík v židovskej 

a kresťanskej tradícii. 
3. Pozná základné koncepty modernej hermeneutiky na základe oboznámenia sa s dielami jej 

hlavných predstaviteľov. 
Stručná osnova predmetu:  
Pojem, predmet a členenie hermeneutiky. Hermeneutické princípy. Zdroje hermeneutiky. Historický 
vývoj hermeneutiky: Hermeneutika v židovskej a kresťanskej tradícii: Kresťanstvo: Hermeneutické 
princípy v NZ: typologická exegéza, podobenstvá, rabínska exegéza v NZ, Alegorická interpretácia v 
NZ.   Základné koncepty modernej hermeneutiky: Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin 
Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Jacques Derrida. 
Odporúčaná literatúra:  
DILTHEY, W. Selected Writings. Cambridge University Press, 1976. 
GADAMER, H.G.  Gesammelte Werke, zv.1: Hermeneutik I (Wahrheit und Methode: Grundzüge 
einer philosophischen Hermeneutik), 1986. 2. Auflage, 1990. exist. aj v angl. preklade: Truth and 
Method  
GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikúmené 1997, 
HEIDEGGER, M. Sein und Zeit. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2006. angl. verzia:  
HEIDEGGER, M. Being and Time. Oxford: Blackwell, 1967.  
KAISER, W.C. & SILVA, M. An Introduction to Biblical Hermeneutics. Grand Rapids : Zondervan, 
1994 
LIGUŠ, J. Lingvistika a hermeneutika v teologii. Banská Bystrica : KETM PF UMB, 2000  
LIGUŠ, J. Biblická hermeneutika – propedeutický úvod. Banská Bystrica : KETM PF UMB, 2002 
OSBORNE, G.R.: The Hermeneutical Spiral. A Comprehensive Introduction to Biblical 
Interpretation. Downers Grove, Illinois : IVP, 1991  
POKORNÝ, P. a kol.: Hermeneutika jako teorie porozumění. Od základních otázek jazyka k výkladu 
bible. Praha : Vyšehrad, 2006 
RICOEUR, P., An den Grenzen der Hermeneutik. Philosophische Reflexionen über die Religion. 
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Freiburg 2008. 
SCHLEIERMACHER, F.D. Hermeneutik und Kritik. Frankfurt/M : Manfred Frank, 1977  
VANHOOZER, Kevin J.: Is There a Meaning in This Text? Grand Rapids : Zondervan, 1998  
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  
Poznámky: časová záťaž študenta: 180 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie) 20 
Samoštúdium: 160 
Hodnotenie predmetov  

A B C D E FX 
100 0 0 0 0 0 

 

Vyučujúci: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. – prednášky, slovenský jazyk.  
Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014 
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-PDP-811 Denná forma 
3e-PDP-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Dizertačná skúška s obhajobou projektu  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  konzultácie 
Typ predmetu: Povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 
Rozsah a frekvenciu konzultácií určí školiteľ 
Metóda štúdia: kombinovaná  
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 20 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester denná forma, 6. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň  
Podmieňujúce predmety: absolvovanie všetkých povinných predmetov študijnej časti 
doktorandského štúdia, absolvovanie povinne voliteľných a výberových predmetov študijného 
programu spolu v rozsahu minimálne 100 kreditov 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie: Dizertačná skúška má dve súčasti: 
 Obhajoba projektu dizertačnej práce. Oponent z prostredia mimo vysokej školy vypracuje posudok 

práce a navrhne hodnotenie. Komisia pre dizertačnú skúšku komplexne hodnotí kvalitu projektu na 
základe posudku a študentovu obhajobu projektu.  

 Teoretickú časť dizertačnej skúšky. Tvoria ju otázky z dvoch oblastí: povinnou oblasťou je 
systematická teológia a druhou oblasťou je konkrétna teologická subdisciplína, do ktorej spadá 
projekt dizertačnej práce. Otázky sú formulované v podobe širšie koncipovaného problému, ktorého 
riešenie od študenta vyžaduje integráciu poznania k téme dizertačnej práce s absolvovanými 
predmetmi študijnej časti doktorandského štúdia.  

Podmienky získania hodnotenia A až E so zohľadnením oboch súčastí dizertačnej skúšky, ktoré udelí 
komisia pre dizertačnú skúšku, sú uvedené v dokumente Kritériá hodnotenia dizertačnej skúšky 
s obhajobou projektu, ktorý je prílohou Smernice o doktorandskom štúdiu na PF UMB. 
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním dizertačnej skúšky s obhajobou projektu študent: 
1. Nadobudne: 
 znalosť najnovšieho stavu poznania z riešenej problematiky dizertačnej práce na Slovensku 

a v zahraničí 
 znalosť projektovania výskumu, adekvátneho k riešenému problému 

2. Je schopný: 
 identifikovať relevantné teologické, filozofické, psychologické, spoločenské, medzinárodné, 

školsko-politické, resp. iné odborné  východiská a determinanty (kontexty) riešenej problematiky  
 rozumieť doterajšiemu vývinu teoretického myslenia a empirického výskumu skúmanej 

problematiky 
3. Využíva: 
 relevantné odborné domáce a zahraničné zdroje pre identifikáciu teologických koncepciíí riešenej 

problematiky 
 poznatky metodológie teologických vied pre spracovanie návrhu projektu výskumu 
 odborný vedecký jazyk v odbornej komunikácii 

4. Dokáže: 
 kriticky reflektovať súperiace, alternatívne prístupy k problematike a zdôvodniť vlastný prístup 

k nej 
 analyzovať vybrané aspekty (časti) riešenej problematiky  
 zdôvodniť výber výskumnej stratégie, výskumných metód a nástrojov 

5. Vytvára: 
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 konzistentný odborný text teoretického charakteru, ktorý obsahuje tvorivé spracovanie 
relevantných odborných zdrojov, originálne vlastné myšlienky a návrhy a uplatňuje zásady etiky 
vedeckej práce. 

Stručná osnova predmetu:  
Projekt dizertačnej práce: Spoločenské východiská skúmanej problematiky, stav v teologických vedách 
a teologicko-cirkevnej praxi, globálne a medzinárodné súvislosti. Paradigmatické východiská 
skúmanej problematiky, východiskové teologické, filozofické, psychologické, sociologické a iné 
odborné koncepcie. Teoretické teologické rozpracovanie vybraných aspektov problematiky, súčasný 
stav ich výskumu. Návrh celkového obsahu dizertačnej práce. Návrh projektu výskumu, stručný náčrt 
výskumnej stratégie, výskumných metód, resp. výskumných nástrojov. 
Systém teologických vied (biblické, systematické, praktické, pomocné). Odborová didaktika predmetu 
resp. konkrétna teologická disciplína podľa témy dizertačnej práce. Integrácia poznania jednotlivých 
disciplín doktorandského štúdia a širších súvislostí teoretického zázemia riešenej problematiky.  
Odporúčaná literatúra:  
Literatúra ku skúmanej problematike dizertačnej práce podľa individuálneho plánu štúdia. 
Literatúra k povinným predmetom a relevantným povinne voliteľným predmetom podľa témy 
dizertačnej práce, uvedená v ich informačných listoch. 
Smernica rektorky UMB č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB. 
[online] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dostupné na <www.umb.sk> 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, pre štúdium 
pramennej literatúry k téme dizertačnej práce anglický, nemecký, alebo francúzsky jazyk  
Poznámky: časová záťaž študenta:    600 hodín 
Konzultácie:                                           40 hodín 
Samoštúdium:                                        460 hodín 
Spracovanie projektu DP:                      100 hodín 
Hodnotenie predmetov  

A B C D E FX 
100 0 0 0 0 0 

66,66 0 0 33,33 0 0 
 

Vyučujúci: schválení školitelia pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Teológia 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2014 
Schválil: prof.ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-DIP-811 Denná forma 
3e-DIP-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Dizertačná práca s obhajobou 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  konzultácie 
Typ predmetu: Povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 
Rozsah a frekvenciu konzultácií určí vedúci dizertačnej práce, minimálne však 5 konzultácií za 
semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 40 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester denná forma, 8. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 2. stupeň  
Podmieňujúce predmety: absolvovanie všetkých ostatných povinných predmetov študijného 
programu, absolvovanie povinne voliteľných predmetov študijného programu a výberových predmetov 
v predpísanej skladbe v rozsahu minimálne 140 kreditov 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie: Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá je 
hodnotená súhrnne na základe hodnotenia posudkov dizertačnej práce a hodnotenia obhajoby 
dizertačnej práce v kontexte študovaného odboru prebiehajúcej podľa pravidiel určených Zákonom č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spresnené v KSP A5). 
Obhajoba dizertačnej práce prebieha podľa Zásad pre doktorandské štúdia na PF UMB schválených 
Vedeckou radou PF UMB. Výsledky hodnotenia dizertačnej práce s obhajobou sa vyjadrujú 
hodnotením A až E. 
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu „dizertačná práca s obhajobou“  študent: 
1 Nadobudne: 
 znalosť najnovšieho stavu poznania riešenej problematiky dizertačnej práce na Slovensku 

a v zahraničí 
 znalosť projektovania výskumu, adekvátneho k riešenému problému 

2 Je schopný: 
 identifikovať relevantné teologické, filozofické, psychologické, spoločenské, medzinárodné, 

školsko-politické, resp. iné odborné  východiská a determinanty (kontexty) riešenej problematiky  
 rozumieť doterajšiemu vývinu teoretického myslenia a empirického výskumu skúmanej 

problematiky 
3 Využíva: 
 relevantné odborné domáce a zahraničné zdroje pre identifikáciu teologických koncepciíí riešenej 

problematiky 
 poznatky metodológie teologických vied pri spracovaní výsledkov projektu výskumu a ich 

zapracovaní do hodnotiacich záverov/odporúčaní 
 odborný vedecký jazyk v odbornej komunikácii 

4 Dokáže: 
 kriticky reflektovať súperiace, alternatívne prístupy k problematike a zdôvodniť vlastný prístup 

k nej 
 analyzovať vybrané aspekty (časti) riešenej problematiky  
 zdôvodniť výber výskumnej stratégie, výskumných metód a nástrojov 

5 Vytvára: 
konzistentný odborný text teoretického charakteru, ktorý obsahuje tvorivé spracovanie 
relevantných odborných zdrojov, originálne vlastné myšlienky a návrhy a uplatňuje zásady etiky 
vedeckej práce. 
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6 Využíva: 
 relevantné odborné zdroje a identifikuje z nich významné myšlienky pre kontext riešenej práce 
 teoretické poznatky z riešenej problematiky v aplikácií teoretických východísk evanjelikálnej 

teológie pre cirkevnú prax, resp. v metodológii jej výskumu 
 širšie ekumenické a medziodborové súvislosti pri vysvetľovaní riešeného problému 

7 Dokáže: 
 analyzovať riešený problém do logicky a systematicky vyčlenených a vzájomne prepojených  

štrukturálnych častí práce 
 koncipovať a overovať teologické programy pre riešenie problematiky diplomovej práce, resp. 

projektovať a realizovať jej výskum a interpretovať jeho výsledky 
 kriticky narábať s teoretickým zázemím teologickej práce v cirkevnej praxi, syntetizovať ich 

kontextové poznanie a využiť ich v odbornej komunikácii pri argumentácii a obhajobe vlastného 
pohľadu na riešenú problematiku  

8 Dokáže: 
 Prezentovať výsledky svojej dizertačnej práce v rámci obhajoby – samostatný rečový prejav, 

reakcia na otázky 
 Zargumentovať vlastné postupy použité v dizertačnej práci 
 Reagovať na podnety z posudkov/z otázok počas obhajoby v kontexte študovaného odboru 
 Reflektovať a vyhodnotiť výstupy vlastnej práce v zmysle predložených posudkov a schopnosť 

cyklického procesu sebareflexie. 
Stručná osnova predmetu:  
Vedecká úroveň poznania riešenej problematiky dizertačnej práce, jej medzinárodného, sociálneho, 
širšieho cirkevného a ekumenického kontextu. Homiletická a pastorálna transformácia vybraného 
teoretického poznania evanjelikálnej teológie. Metodológia výskumu riešenej problematiky. Analýza 
a syntéza, prienik a integrácia poznania jednotlivých disciplín vysokoškolského štúdia a širších 
súvislostí teoretického zázemia evanjelikálnej teológie podľa témy dizertačnej práce. Hodnotiace 
závery a odporúčania pre ďalší výskum/prax. Argumentácia, prezentácia – komunikácia záverov. Práca 
so zahraničnou literatúrou, bibliografické a citačné normy v prípade špecifických zdrojov (normy, 
patenty, mapy a i.). 
Odporúčaná literatúra:  
BELL, J. Doing Your Research Project. Buckingham : OUP, 1998. 
Journal of Empirical Theology 
JUSCZYK, S. Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. Bratislava : IRIS, 2003. 
KOMÁRIK, E. Metódy vedeckého poznávania človeka. Bratislava : UK, 2002. 
MEČKO, D:, KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. et al. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2005. 
PHILLIPS, E. M., PUGH, D.S. How to Get a PhD. Buckingham : OUP, 1994. 
Publikácie International Society of Empirical Research in Theology (ISERT). 
SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Pegas, 2005. 
WATSON, K. Doing Comparative Education Research. Cambridge : UP, 2001. 
WEBSTER, L, MERTOVA, P. Using Narrative Inquiry as a Research Method. London : Routledge, 
2008. 
ZIEBERTZ, H-G., KAY, W.K., RIEGEL, U. Youth in Europe III: An International Empirical Study 
About the Impact of Religion on Life. Lit Verlag, 2009. 
ZHEKOV, Y. K. Manual for Research and Writing. Osijek : Izvori, 2001. 
Zdroje pre spracovávanie dizertačnej práce a prípravu obhajoby v súvislosti so študovaným odborom – 
podľa témy dizertačnej práce 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický, 
nemecký, francúzsky, ruský (podľa témy dizertačnej práce)  
Poznámky: časová záťaž študenta:                                                                     1200 hodín 
Konzultácie:                                                                                                             40 hodín 
Samoštúdium:                                                                                                         400 hodín 
Spracovanie a realizácia výskumu:                                                                        400 hodín 
Spracovanie práce                                                                                                   360 hodín 
Hodnotenie predmetov 
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A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 
      

 

Vyučujúci: vedenie a oponovanie dizertačnej práce - schválení školitelia pre doktorandské štúdium 
v študijnom odbore Teológia 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2014 
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 
 
 

TRETÍ STUPEŇ 
 

TEOLÓGIA 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-OAN-811 Denná forma 
3e-OAN-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Odborná angličtina PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky  
Typ predmetu: Povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 8 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 6 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1.-3. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Preklad originálneho anglického textu - min. 30 strán 60 bodov (minimálne 45 bodov). Zdôvodnenie 
prekladu – lexikálna, gramatická a štylistická stránky počas ústnej konzultácie 40 bodov (minimálne 
20 bodov). 
Záverečné hodnotenie: 
Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých súčastiach hodnotenia. 
Študent vypracuje preklad anglického textu (60 – 45 bodov) a následne ho prezentuje/vysvetlí (40 – 20 
bodov). 
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B 
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na 
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu 
podmienku v každej súčasti hodnotenia. 
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. osvojí si odbornú teologickú terminológiu v anglickom jazyku,  
2. získa schopnosť študovať anglické odborné texty, 
3. vytvorí vlastný slovník odborných teologických výrazov súvisiacich s témou jeho dizertačnej práce 

v rozsahu 500 pojmov,  
4. vytvorí vlastný preklad odborného textu z angličtiny. 
Stručná osnova predmetu:  
Teologická terminológia v anglickom jazyku. Preklad originálneho anglického teologického textu 
súvisiaceho s témou dizertačnej práce do slovenského jazyka (min. 30 strán). Lexikálna, syntaktická a 
morfologická analýza anglického teologického textu súvisiaceho s témou práce. Komunikácia v 
terminológii odboru. 
Odporúčaná literatúra: 
Vybrané knižné teologické texty súvisiace s témou dizertačnej práce v anglickom jazyku. 
Všeobecné, odborné, frazeologické slovníky v anglickom jazyku. 
Vysokoškolské učebnice a učebné texty anglického jazyka pre teológov.  
Zdroje závisia od témy dizertačnej práce jednotlivých doktorandov. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 
Poznámky: časová záťaž študenta: 180 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie) 10 
Samoštúdium (preklad textu): 160 
Prezentovanie prekladu počas záverečnej hodnotiacej konzultácie: 10 
Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
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100,0 0 0 0 0 0 
83,3 13,9 0 0 0 0 

 
Vyučujúci: Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – prednášky, anglický jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-TEN-811 Denná forma 
3e-TEN-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Teologická nemčina PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky 
Typ predmetu: Povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: 
Za obdobie štúdia: 8 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná  
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 6 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1.-3.semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň  
Podmieňujúce predmety: nie sú 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Preklad originálneho nemeckého textu - min. 25 strán 50 bodov (minimálne 35 bodov). Zdôvodnenie 
prekladu – lexikálna, gramatická a štylistická stránky počas ústnej konzultácie 50 bodov (minimálne 
30 bodov). 
Záverečné hodnotenie: 
Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých súčastiach hodnotenia. 
Študent vypracuje preklad nemeckého textu (50 – 35 bodov) a následne ho prezentuje/vysvetlí (50 – 
30 bodov). 
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B 
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na 
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu 
podmienku v každej súčasti hodnotenia. 
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. osvojí si odbornú teologickú terminológiu v nemeckom jazyku,  
2. získa schopnosť študovať nemecké odborné texty, 
3. vytvorí vlastný slovník odborných teologických výrazov súvisiacich s témou jeho dizertačnej 

práce v rozsahu 200 pojmov,  
4. vytvorí vlastný preklad odborného textu z nemčiny. 
Stručná osnova predmetu:  
Teologická terminológia v nemeckom jazyku. Preklad originálneho nemeckého teologického textu 
súvisiaceho s témou dizertačnej práce do slovenského jazyka (min. 30 NS). Lexikálna, syntaktická 
a morfologická analýza nemeckého teologického textu súvisiaceho s témou práce. 
Odporúčaná literatúra:  
1. Vybrané knižné teologické texty súvisiace s témou dizertačnej práce v nemeckom jazyku. 
2. Všeobecné, odborné a frazeologické slovníky, učebnice nemeckého jazyka.  
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, nemecký jazyk  
Poznámky: časová záťaž študenta: 180 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie) 10 
Samoštúdium (preklad textu): 160 
Prezentovanie prekladu počas záverečnej hodnotiacej konzultácie: 10 
Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
66.66 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 

 

Vyučujúci: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, nemecký jazyk 
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Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014 
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-HEB-811 Denná forma 
3e-HEB-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Hebrejská Biblia PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky  
Typ predmetu: Povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 8 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 6 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1.- 3. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Vypracovanie kapitoly zameranej na starozmluvné teologicko-biblické východiská dizertačnej práce 
40 bodov (minimálne 30 bodov).  
Obhajoba starozmluvných teologicko-biblických východísk kapitoly dizertačnej práce 60 bodov 
(minimálne 35 bodov). 
Záverečné hodnotenie: 
Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov z jednotlivých súčastí. 
V priebehu semestra študent vypracuje kapitolu dizertačnej práce (40 – 30 bodov) a prezentuje ju 
a obháji ju (60 – 35 bodov).  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C 
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, 
ktorý z niektorej časti nezíska minimálny počet bodov. 
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. Osvojí si  a vie vysvetliť dejiny Izraela z hľadiska Biblie, archeológie, biblickej kritiky.  
2. Je schopný opísať kultúrne a religionistické pozadie starovekého Izraela a okolitých 

kultúr/národov.  
3. Aplikuje východiská starozmluvnej biblickej kritiky a pozná evanjelikálne odpovede.  
4. Dokáže exegetovať starozmluvný text z hebrejčiny v štyroch základných žánroch: naratívum, 

zákon, poézia, proroci. 
5. Aplikuje moderné hermeneutické teórie a metódy na text Hebrejskej Biblie. 
Stručná osnova predmetu:  
Dejiny Izraela v súčasnej starozmluvnej vede. Hebrejský text Tanachu, exegéza hebrejských žánrov. 
Staroveké orientálne náboženstvá v interakcii s náboženstvom Izraela. Problémy formovania teológie 
Starej zmluvy. Biblická teológia a súčasná systematická teológia. 
Odporúčaná literatúra: 
BÁNDY, J. Teológia Starej zmluvy,  Bratislava :  UK, 2003. 
BARR, J. The Concept of Biblical Theology, Minneapolis : Fortress, 1999. 
HANES, P. Teológia katastrofy podľa knihy Jóbovej. Banská Bystrica : UMB, 2008. 
HANES, P. Úvod do Starej zmluvy. Banská Bystrica : UMB, 2005. 
DE VAUX, R. Ancient Israel. Grand Rapids : Eerdmans, 1997. 
DILLARD, R. B. TREMPER LONGMAN III. Úvod do Starého zákona  Praha : Návrat domů, 2003. 
CHILDS, B. Introduction to the Old Testament as Scripture, Philadelphia : Fortress Press, 1979 
KAISER, W.C. A History of Israel, Nashville : Broadman & Holman, 1998. 
KAISER, W.C. Toward an Old Testament Theology, Grand Rapids : Zondervan, 1991. 
Ďalšie zdroje závisia od témy dizertačnej práce jednotlivých doktorandov. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 
Poznámky: časová záťaž študenta: 180 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie) 10 
Vypracovanie zadania (kapitoly): 70  
Samoštúdium: 100 
Hodnotenie predmetov  

A B C D E FX 
100 0 0 0 0 0 
100 0 0 0 0 0 

 
Vyučujúci: Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, anglický jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-NZA-811 denná forma 
3e-NZA-811 externá forma 

Názov predmetu:  
Nová zmluva PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky  
Typ predmetu: Povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 8 – 0 – 0 - 0 
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 6 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1.-3. semester externá forma  
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: - 
Záverečné hodnotenie: 
Písomná skúška v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 100 bodov (minimálne 65 bodov). 
Študent po skončení semestra absolvuje písomný test (100 – 65 bodov).  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C 
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a E najmenej 65 bodov.  
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. Získa vedomosti o celkovej štruktúre novozákonnej eschatológie, o vzniku a utváraní sa 

kresťanskej nádeje na pozadí pomerne skeptickej filozofie a dualistickej antropológie gréckeho 
pohľadu na smrť.  

2. Osvojí si prácu s gréckymi textami antických epigramov 
3. Získa zručnosti  potrebné k analýze gréckych textov 
4. Získa zručnosti potrebné pre kérygmatické vyhodnocovanie 
5. Osvojí si zručnosť k práci takých apokalyptických textov, akými sú napr. List Judov, 2Pt alebo celí 

kniha Zjavenia.  
Stručná osnova predmetu:  
Cieľom predmetu je venovať sa Novému zákonu na základe takých tém a prameňov, ktoré počas 
magisterského štúdia sa nemohli dostať k slovu. Z tohoto hľadiska je dôležité skúmať a poznať aj 
dobové texty, medzi ktoré prioritne patria aj grécke antické náhrobné kamene a ich nápisy (epigrafika). 
Ich výskum pomôže pochopiť vznik kresťanstva, život apoštolskej cirkvi a dobové okolnosti pri šírení 
kresťanskej misie. Grécke náhrobné nápisy sú nevyčerpateľným prameňom. Ich preklad do slovenčiny 
umožní ďalší výskum tým, ktorí sa budú zaujímať o historicko-náboženské pozadie Nového zákona 
a vzniku apoštolskej cirkvi, ako aj o rôzne témy hitorického či nábožensko-sociálneho charakteru 
antického sveta. 
Odporúčaná literatúra:  
MIRTO, M. S., Death in the greek World, Rom-Norman 2012 
PEEK, W, Griechische Grabgedichte, Berlin 1960 
PERES, I. Griechische Grabischriften und neutestamentliche Eschatologie, Tübingen 2003 
POHL, G., Griechische Inschriften, Tübingen 1980  
POWELL, A., The Greek World, London – New York 1995 
ROHRE, E., Psyche I-II, Tübingen 1926 
WOODHEAD, A. G., The Study of Greek Inscriptions, Londo 1992 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, nemecký, anglický 
Poznámky: časová záťaž študenta: 180  hodín 
Kombinované: P-konzultácie: 10 
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Samoštúdium: 170 
Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 

 
Vyučujúci: Prof. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. – prednášky, slovenský jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-ETE-811 Denná forma 
3e-ETE-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Ekumenická teológia PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky  
Typ predmetu: Povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 8 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester denná forma; 3. – 5. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Esej na zadanú  tému a jej prezentácia: 40 bodov (minimálne 30 bodov). 
Záverečné hodnotenie: 
Ústna skúška v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 60 bodov (minimálne 35 bodov). 
Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov z jednotlivých súčastí. 
V priebehu semestra študent vypracuje a prezentuje esej (40 – 30 bodov) a po skončení semestra 
písomný test (60 – 35 bodov).  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C 
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a  E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, 
ktorý z niektorej časti nezíska minimálny počet bodov. 
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. pamätá si nosné poznatky teologickej problematiky a prúdov v ekumenickom myslení a činoch v 

XX. storočí a na počiatku XXI. storočia,  
2. použije poznatky súčasnej ekumenickej spisby na zhodnotenie denominačných predpokladov pre 

ekumenizmus, 
3. je schopný zaujať kvalifikovaný postoj k dianiu v zložitých teologických otázkach, ktoré určujú 

súčasný ekumenizmus, 
4. aplikuje vedomosti z ekumeniky do kritického zhodnotenia súčasnej konvergencie v cirkevnom 

živote rozličných kresťanských spoločenstiev, 
5. hodnotí ekumenickú teológiu z pohľadu systému teologických disciplín. 
6. vytvorí si predpoklady pre ďalší výskum v oblasti ekumeniky.  
Stručná osnova predmetu:  
Prehľad existujúcej literatúry a prehľad vývoja bádania o téme. Súčasné problémy a otázky v 
ekumenickej teológii. Štúdium podstaty, poslania, problematiky a stratégie kresťanskej cirkvi 
z perspektívy ekumenickej teológie.  
Odporúčaná literatúra:  
CLENDENIN, Daniel B. Eastern Orthodox Christiatiny. Grand Rapids : Baker Academic, 2007. 
ČERNÝ, Pavel. Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie. Aktivity Světové rady církví. Brno : 
Luboš Marek, 2006. 
Kongregácia pre náuku viery. Vyhlásenie Dominus Iesus. O jedinečnosti a všeobecnom spásonosnom 
poslaní Ježiša Krista v Cirkvi. Vydavateľstvo Don Bosco, 2000. 
KASPER, Walter. Theology and Church. New York : Crossroad/Herder and Herder, 2000. 
Dokumenty Svetovej rady cirkví http://www.oikoumene.org/resources/documents.html  
PROCHÁZKA, Pavel. Kapitoly z ekumeniky. 2. vyd. Banská Bystrica : PF UMB, 2008.  
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 
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Poznámky: časová záťaž študenta: 150 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie): 10 
Vypracovanie eseje: 50  
Samoštúdium: 90 
Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
100 0 0 0 0 0 
50 50 0 0 0 0 

 
Vyučujúci: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, anglický jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-CSK-811 Denná forma 
3e-CSK-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Človek, spoločnosť, kultúra PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky  
Typ predmetu: Povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 8 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.,5. semester denná forma, 3. - 5. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Východisková kapitola dizertačnej práce: 40 bodov (minimálne 30 bodov). 
Záverečné hodnotenie: 
Test:  60 bodov (minimálne 35 bodov). 
V priebehu semestra študent vypracuje a prezentuje východiskovú kapitolu dizertačnej práce (40 – 30 
bodov) a po skončení semestra písomný test (60 – 35 bodov).  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B 
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na 
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu 
podmienku v každej súčasti hodnotenia. 
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. pamätá si a pochopení antropologických, kulturologických, sociologických a politologických 

názorov na kultúru  a spoločenský vývoj človeka,  
2. osvojí si interdisciplinárny prístupy a kontextuálny pohľad  na vývoj človeka ako kultúrnej 

a historickej bytosti.  
Stručná osnova predmetu:  
Antropologický, sociologický a archeologický model kultúry. Názory na kultúru. Kultúrno-historická 
genéza človeka. Človek ako spoločenská bytosť. Politológia: politika a kultúra, politika v kultúre 
(inštitúcie kultúry). Inštitúcia umenia, svet umenia. Súčasné názory na vývoj kultúry a jej trendy. 
Človek a dnešná situácia kultúry. Spoločenské požiadavky na súčasné vzdelávanie (z prizmy: 
enkulturácie, akulturácie, výchovy k multikultúrnosti a tolerancii).  
Odporúčaná literatúra:  
BUDIL, T.I. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: TRITON, 1992. 
ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Argo, 2006. 
HUBÍK, S. Postmoderní kultura. Olomouc 1991. 
HUNTINGTON, S. Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu, Rybka publishers, Praha, 
2001, 
KORIM, V. Dejiny Rómov. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2006. 
KORIM, V. Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Banská Bystrica : PF UMB, 2008. 
KORIM, V. Historické aspekty multikulturality Rómov na Slovensku. In: História, súčasnosť 
a perspektívy učiteľského vzdelávania. 2. diel. Ed. Bronislava Kasáčová. Ban. Bystrica: PF UMB, 
2005, s. 228 -230.  
MARCUSE, H. Kultur und Gesellschaft. Frankfurt/M. 1965. 
POPPER, K. Otevřená společnost. Praha, 1994. 
TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha, 2000. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský,  nemecký 
Poznámky: časová záťaž študenta: 150 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie): 10 
Vypracovanie východiskovej kapitoly dizertačnej práce: 70  
Samoštúdium: 70 
Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 

 
Vyučujúci: prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. – prednášky, slovenský jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta:Pedagogická fakulta 
Kód predmetu: 
3d-DIK-811 Denná forma 
3e-DIK-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Diakonika PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby:  prednášky 
Typ predmetu: Povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 8 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia:kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester denná forma, 3. 5. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety: - 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Priebežné hodnotenie: 
Východisková kapitola k dizertačnej práci v rozsahu min 7 – max. 10 strán.  10  bodov (minimálne 8 
bodov). 
Záverečné hodnotenie: 
Záverečný test na základe osnovy predmetu 90 bodov (minimálne 57 bodov). 
V priebehu semestra študent vypracuje východiskovú kapitolu z diakoniky (10 – 8 bodov) a absolvuje 
záverečný test (90 – 57 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 
bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na 
hodnotenie D najmenej 75 bodov a na hodnotenie E najmenej 70 bodov. Kredity nebudú študentovi 
udelené, pokiaľ nesplní minimálnu podmienku v každej súčasti hodnotenia. 
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. Osvojí si komplexné vedomosti o prístupoch diakoniky 
2. Osvojí si komplexné vedomosti o teóriach diakoniky 
3. Osvojí si komplexné vedomosti o metódach diakoniky 
4. Osvojí si komplexné zručnosti, ako aplikovať teoretické východiská diakoniky v praxi 
Stručná osnova predmetu:  
Etické teórie v diakonike. Etické dilemy života a smrti v kontexte kresťanskej etiky. Významné právne 
dokumenty a deklarácie OSN a ich presah do diakoniky. Teologické aspekty na klienta centrovaného 
prístupu, logoterapie, transakčnej analýzy, KBT, teórie rolí, etiketizačnej a komunikačnej teórie, 
sociálno-ekologických a antiopresívnych prístupov. Aplikácia teologických, teoretických 
a metodologických východísk diakoniky v práci s jednotlivcom, rodinou, skupinou, komunitou. 
Kvalita v sociálnych službách. Supervízia v diakonike.  
Odporúčaná literatúra: 
KRUPA, S. Kvalitné sociálne služby I. RPSP. Košice. 2000 
KRUPA, S. Kvalitné sociálne služby II. RPSP. Košice 2003 
MATOUŠEK. O. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001 
MASARIK, A. Aby smútili s nádejou. Brno : Vydavateľstvo L. Marek, 2011 
PROCHÁZKA, P. Biblické východiská kresťanskej etiky. Banská Bystrica : UMB, 2009 
PROCHÁZKA, P. Wesleyánský kvadrilateral – Bible, tradice, zkušenost, rozum – jako východisko pro 
teologická a etická stanoviska církve. In:Evanjelikálny teologický časopis č. 2, 2008 
Sociálne encykliky. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1997.  
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: časová záťaž študenta: 150 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie): 10 
Kapitola do dizertačnej práce: 40 
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Samoštúdium: 100 
Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 

 
Vyučujúci: doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. – prednášky, slovenský jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil:Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
 



 

 33 

Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-Tdd-811 Denná forma 
3e-Tdd-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Teologická etika PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky  
Typ predmetu: Povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 8 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester denná forma; 3. – 5. semester externá forma  
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Esej na zadanú  tému, prezentácia a odborné obhájenie záverov: 100 bodov (minimálne 65 bodov). 
Záverečné hodnotenie: 
Na základe hodnotenia eseje a jej obhajoby. 
V priebehu semestra študent vypracuje a na konci semestra prezentuje a obháji pred učiteľom 
a študentami esej na zadanú tému. Pracuje s prameňmi vo svetových jazykoch (angličtina, nemčina). 
Po úspešnom absolvovaní predmetu získa hodnotenie (100 – 65 bodov).  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C 
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a  E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, 
ktorý nezíska minimálny počet 65 bodov. 
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. pamätá si predpoklady pre teologicko-etickú prácu založenej na predpoklade, že všetky veci 

existujú vo vzťahu k Bohu, 
2. použije výsledky štúdia na sprehľadnenie modelov spoločenského života, ktoré prevládali 

v západnom kresťanstve nedávnej minulosti a súčasnosti na základe ich historického vývoja, 
3. je schopný reflektovať kresťanské symboly, príbehy, praktiky a zvyky, ktoré podmieňujú 

pochopenie zmyslu udalostí vo verejnom živote, 
4. aplikuje vedomosti a identifikuje východiská etiky  
5. hodnotí možnosti a limity príspevku kresťanstva pre súčasnú sekularizovanú spoločnosť, 

6. vytvorí si predpoklady pre vedecké bádanie v teologickej etike.  
Stručná osnova predmetu:  
Kresťanská morálka a Božia milosť. Človek ako Boží spoločník. Ľudská iniciatíva: čo veriaci človek 
musí realizovať ako Boží imperatív (poslušnosť) a čo by malo byť jeho iniciatívou (čo môže byť – 
otázka etického hortatívu, tvorivosť). Kresťanská etika a sekularizácia. Teologické reflexie: 
humanizmus, rasizmus, fašizmus, komunizmus, scientizmus, demokracie, nacionalizmus, 
kapitalizmus. Teologická reflexia článkov viery Apostolika. 
Odporúčaná literatúra:  
ATKINSON, David. Pastoral Ethics.A Guide to the Key Issues of Daily Living. Oxford : Lynx 
Communications, 1994. 
DAVIS, John J. Evangelical Ethics. Issues Facing the Church Today. Phillipsburg : Reformed 
Publishing Company, 1993. 
HANES, Pavel. Revivalizmus a sociálna etika. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2002. 
KILLEN, Patricia O’Connel. The Art of Theological Reflection. New York : The Crossroad Publishing 
Company, 2001. 
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KIŠŠ, Igor. Sociálna etika. Bratislava : UK, 2006. 
KÜNG, Hans. Krédo. Apoštolské vyznání víry dnes. Praha : Vyšehrad, 2007. 
REMIŠOVÁ, Anna (Ed.) Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava : László Szigeti, 2008. 
RICKEN, Friedo. Obecná etika. Praha : OYKOUMENH, 1995. 
Sociálne encykliky (1891-1991). Praha : Zvon, 1996. 
Zahraničná literatúra (nemecká, anglická) potrebná k vypracovaniu eseje podľa zadania. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický, nemecký 
Poznámky: časová záťaž študenta: 150 hodín 
Kombinované: (S-Konzultácie): 10 
Vypracovanie eseje: 65 
Samoštúdium: 75 
Hodnotenie predmetov  

A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 

50 0 0 50 0 0 
 
Vyučujúci: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, anglický jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-DdK-811 Denná forma 
3e-DdK-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Dejiny kresťanstva PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky  
Typ predmetu: Povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 8 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester denná forma, 3.-5. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Vypracovanie kapitoly zameranej na historické východiská dizertačnej práce 50 bodov (minimálne 35 
bodov).  
Obhajoba historických východísk kapitoly dizertačnej práce 50 bodov (minimálne 30 bodov). 
Záverečné hodnotenie: 
Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov z jednotlivých súčastí. 
V priebehu semestra študent vypracuje kapitolu dizertačnej práce (50 – 35 bodov) a prezentuje ju 
a obháji ju (50 – 30 bodov).  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C 
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a E najmenej 65 bodov.  
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 

1. Osvojí si fakty kresťanských dejín.  
2. Je schopný explikovať filozofiu a teológiu kresťanských dejín.  
3. Analyzuje historické udalosti z náboženského, kultúrneho a teologického hľadiska.  
4. Aplikuje kritické hodnotenie z histórie na hnutia, inštitúcie a teologické smery  súčasnosti. 
Stručná osnova predmetu:  
Raná cirkev, novozmluvné obdobie, apoštolskí otcovia, cirkevní otcovia, ranokatolícka cirkev. 
Kultúrne odlišnosti východnej a západnej cirkvi, raný stredovek, mníšske hnutia, herézy/reformné 
hnutia. Scholastika, predreformácia, Reformácia, radikálna reformácia, prebudenecké hnutia, 
evanjelikalizmus. Moderná misia od 17. st., sociálne aktivity cirkvi, ekumenické hnutie v 20. storočí. 
Odporúčaná literatúra: 
DOWLEY, T. (ed.) A Lion Handbook to the History of Christianity, Oxford : Lion Publishing, 1990. 
DORRIEN G. The Remaking of Evangelical Theology, Greenville : John Knox Press, 1998. 
HANES, P. Dejiny kresťanstva, Banská Bystrica : ZEC, 1999. 
HANES, P Apologetika, plauzibilita a viera. In: Vývoj teologického myslenia v premenách času, 
Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta, KTaK, 2013. 
HILLERBRAND, H. (ed.) The Reformation, Grand Rapids : Baker, 1978. 
LATOURETTE, K. S.  A History of Christianity, San Francisco : Harper&Row, 1975. 
NOLL, M. The Rise of Evangelicalism, Downers Grove : IVP, 2003. 
PROCHÁZKA, P. Duchovná skúsenosť a komunikácia evanjelia, Banská Bystrica, 1999. 
PROCHÁZKA, P. Kapitoly z ekumeniky, Banská Bystrica : UMB, 2008. 
ŘÍČAN, R.,  MOLNÁR, A. 12 století církevních dějin, Praha : Kalich, 1989. 
Ďalšie zdroje závisia od témy dizertačnej práce jednotlivých doktorandov. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 
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Poznámky: časová záťaž študenta: 150 hodín 
Kombinované: (P-Konzultácie): 10 
Vypracovanie zadania (kapitoly): 65  
Samoštúdium: 75 
Hodnotenie predmetov  

A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 

      
 
Vyučujúci: Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, anglický jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
3d-SNK-811 Denná forma 
3e-SNK-811 Externá forma 

Názov predmetu:  
Svetové náboženstvá a kulty PhD. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednášky  
Typ predmetu: Povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby:  
Za obdobie štúdia: 8 – 0 – 0 – 0  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Forma štúdia: denná, externá 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester denná forma; 3. – 5. semester externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 
Esej na zadanú  tému, prezentácia a odborné obhájenie záverov: 100 bodov (minimálne 65 bodov). 
Záverečné hodnotenie: 
Na základe hodnotenia eseje a jej obhajoby. 
V priebehu semestra študent vypracuje a na konci semestra prezentuje a obháji pred učiteľom a 
študentami esej na zadanú tému. Pracuje s prameňmi vo svetových jazykoch (angličtina, nemčina). Po 
úspešnom absolvovaní predmetu získa hodnotenie (100 – 65 bodov).  
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C 
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a  E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, 
ktorý nezíska minimálny počet 65 bodov. 
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním  predmetu: 
1. pamätá si princípy teoretického, vedeckom zvládnutia otázky, čo je náboženstvá riešia  
2. použije východiská najrozšírenejších pastorálnych konceptov v súčasnosti, 
3. je schopný porozumieť náboženstvu ako špecifickému systému viery o božstvách, vysvetliť 

filozofické základy náboženstiev, ich prejavy v praxi,  
4. aplikuje vedomosti a identifikuje východiská etiky monoteistických náboženstiev, východných 

náboženstiev, neopaganizmu a širokej škály náboženstiev a kultov dneška,  
5. hodnotí a odborne utriedi definície náboženstiev, 
6. vytvorí si predpoklady pre porozumenie súčasným teologickým trendom v snahe o toleranciu 

a medzináboženský dialóg.  
Stručná osnova predmetu:  
Viera a náboženstvo. Definície náboženstiev na základe rozličných prístupov k fenoménu náboženstva. 
Božstvo, panteón, uctievanie v rozličných náboženských systémoch a ich komparácia. Náboženstvá, 
viery a správanie človeka-vyznávača konkrétnych náboženstiev a kultov. Kresťanská teológia vo 
vzťahu k náboženstvám a kultom. 
Odporúčaná literatúra:  
ELIADE, Mircea. Dejiny náboženských predstáv a ideí / I. Od doby kamennej po eleusínske mystériá. 
Bratislava : Agora, 1995. 
ELIADE, Mircea. Dejiny náboženských predstáv a ideí / II. Od Gautamu Buddhu po víťazstvo 
kresťanstva. Bratislava : Agora , 1997. 
ELIADE, Mircea. Dejiny náboženských predstáv a ideí / III. Od Muhammada po reformy. Bratislava: 
Agora, 1997 
KŰNG, Hans. Po stopách světových náboženství. Praha : Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2006. 
MARTIN, Walter. The Kingdom of the Cults. Minneapolis : Bethany House Publishers, 1985. 
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MORAVČÍKOVÁ, Michaela (Ed.) New Age. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2005. 
MORAVČÍKOVÁ, Michaela – Lojda, Miroslav (Eds.) Islám v Európe. / Islam in Europe. Bratislava : 
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2005. 
ŠRIMAND, Šrí a kol. Bhagavadgíta taková, jaká je. Praha : The Baktivedanta Book Trust, 1991. 
ŠTAMPACH, Ivan O. Přehled religionistiky. Praha : Portál, 2008. 
Zahraničná literatúra (nemecká, anglická) potrebná k vypracovaniu eseje podľa zadania. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický, nemecký 
Poznámky: časová záťaž študenta: 150 hodín 
Kombinované: (S-Konzultácie): 10 
Vypracovanie eseje: 60 
Samoštúdium: 80 
Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
0 100 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

 
Vyučujúci: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, anglický jazyk 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014 
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
 
 


