
TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ (praktická teologie)

Níže navržené okruhy témat slouží studentům jako prioritní vodítko k výběru témat AP. 
Student může zvolit i jiné téma, pokud se na něm dohodne s konkrétním vyučujícím.

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
 sociální a kulturní vlivy na liturgickou praxi
 vliv populární kultury na hudební liturgii
 témata z dějin liturgické a pastorační praxe církví v českých zemích v 19. a 20. století

ThDr. Pavel Černý, Th.D. 
 Křestní bohoslužba – teologické vysvětlení křtu a jeho liturgické ztvárnění. Křest podle 

limských dokumentů ekumenické konvergence. Obnova křtu podle dokumentů 
leuenberského hnutí.

 Jak v církvi propojit evangelizaci a sociální akci? Inspirace pro misii z Lausannského závazku 
(1974) a ze Závazku z Kapského Města (2010)

 Timothy Keller a jeho služba soustředěná na evangelium ve městě (teologický rozbor knihy 
Center Church: Doing Balanced Gospel-Centered Ministry in Your City. Zondervan, Grand 
Rapids 2012).

 Chudoba, bohatství a jednoduchý životní styl podle Písma: Kritické zhodnocení dokumentu 
lausannského hnutí: „An Evangelical Commitment to Simple Lifestyle“ a “Cape Town 
Commitment”.

 Bible jako misiologický dokument: Formování misijní hermeneutiky.
 Misijní podoba církve dnes. (Žít ve světě, etická odlišnost od světa; evangelizace a sociální 

služba, inkarnační misie).
 Profesní etika pracovníka v pastoraci a sociálních a kaplanských službách. (Téma ze 

spirituality, které vyžaduje studium a také anketu mezi zmíněnými pracovníky.)

Další možná témata (ThDr. Pavel Černý, Th.D.): 
 Sv. večeře Páně a kázeň

Je možné káznit od stolu Páně? Je církev popsána dvěma nebo třemi základními znaky? 
 Kontextuální misie

vztah evangelia a kultury: rozbor dokumentu Evangelium a kultura, zvaného The Willowbank 
Report a jeho aplikace na dnešní církev. 

 Dialog jako součást misie církve: různá pojetí dialogu a jeho role v misii církve 
 Kristus a jiná náboženství: Srovnání spásné role víry v křesťanství a v islámu 
 Denominacionalismus jako řešení ekumenických vztahů – vznik, problémy, přínos. 
 Limské dokumenty ekumenické konvergence: Křest, večeře Páně a ordinace. (teologický 

přínos a nebezpečí, přijetí tohoto dokumentu ekumenou a kritický rozhovor
 Evangelizace mezi Židy: Oprávněnost, překážky, důrazy. 

(Na základě exegetického průzkumu v SZ a NZ se pokusit o misijní aplikaci dnes? Je možné 
svědčit Židům o Kristu v době po Osvětimi?) 

 Duchovní kázeň (disciplína) v díle Richarda J. Fostera. 
(Přínos duchovní kázně pro život křesťana) 

 Transformační kázání v pojetí Davida M. Browna. 



(BROWN, David M. Transformational Preaching: Theory and Practice. Virtual 
Bookworm.com, 2003)

 Klady a zápory hnutí Emerging church. 
Teologické zhodnocení a praktické aplikace. 

 Obecenství, zpověď a sv. Večeře Páně v pojetí Dietricha Bonhoeffera.
 Osobní zbožnost v díle Jana Amose Komenského. 

(Praxis pietatis. Hlubina bezpečnosti. Labyrint světa a ráj srdce). 
 Normativní role Nového zákona pro dnešní bohoslužbu 

(návaznost na Starý zákon, co do bohoslužby patří).

Mgr. Jan Valeš, Ph.D. 
 Zakládání nových sborů v ČR: 

Student navrhne dva projekty nově zakládaných sborů v ČR, které již trvají dostatečně 
dlouhou dobu, aby bylo možné průběh zakládání zpětně hodnotit. Na základě odborné 
literatury zvolí metodiku svého zkoumání. Podle zvolené metodiky analyzuje a hodnotí 
průběh obou misijních projektů.
Možný vedoucí: David Novák a Tomáš Grulich 

 Portréty duchovní osobnosti: 
Jde o absolventskou práci v oblasti spirituality. Student navrhne výraznou osobnost duchovní 
služby v Čechách, na Moravě či Slovensku, která již zemřela a je možné se za jejím životem 
ohlédnout. Jde o osobnost v oblasti služby, zbožnosti, tvorby duchovních písní či básní apod. 
Student dále navrhne metodiku, podle které se bude danou osobností zabývat. Přidanou 
hodnotou absolventky bude vypracování hesla pro českou verzi Wikipedie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavel Černý – další témata
Křestní bohoslužba – teologické vysvětlení křtu a jeho liturgické ztvárnění. Křest podle limských 
dokumentů ekumenické konvergence. Obnova křtu podle dokumentů leuenberského hnutí. (Pavel 
Černý)

Sv. večeře Páně a kázeň – Je možné káznit od stolu Páně? Je církev popsána dvěma nebo třemi 
základními znaky? (Pavel Černý)

Jak v církvi propojit evangelizaci a sociální akci? Inspirace z Lausannského závazku 1974 a dokumentů 
misijní konference Světové rady církví v Bangkoku 1973. 

Kontextuální misie – vztah evangelia a kultury: rozbor dokumentu Evangelium a kultura, zvaného The
Willowbank Report a jeho aplikace na dnešní církev. 

Dialog jako součást misie církve: různá pojetí dialogu a jeho role v misii církve 

Kristus a jiná náboženství: Srovnání spásné role víry v křesťanství a v islámu 

Timothy Keller a jeho služba soustředěná na evangelium ve městě. (teologický rozbor knihy Center 
Church: Doing Balanced Gospel-Centered Ministry in Your City. Zondervan, Grand Rapids 2012). 



Služba presbyterů a biskupů v Novém zákoně a její aplikace na dnešní staršovstva. 

Chudoba, bohatství a jednoduchý životní styl podle Písma: Kritické zhodnocení dokumentu 
lausannského hnutí: „An Evangelical Commitment to Simple Lifestyle“ a “Cape Town Commitment”. 

Denominacionalismus jako řešení ekumenických vztahů – vznik, problémy, přínos. 

Limské dokumenty ekumenické konvergence: Křest, večeře Páně a ordinace. (teologický přínos a 
nebezpečí, přijetí tohoto dokumentu ekumenou a kritický rozhovor

Evangelizace mezi Židy: Oprávněnost, překážky, důrazy. (Na základě exegetického průzkumu v SZ a 
NZ se pokusit o misijní aplikaci dnes? Je možné svědčit Židům o Kristu v době po Osvětimi?) 

Duchovní kázeň (disciplína) v díle Richarda J. Fostera. (Přínos duchovní kázně pro život křesťana) 

Bible jako misiologický dokument: Formování misijní hermeneutiky. 

Bohoslužba církve jako součást evangelizace. Formativní vliv liturgie církve. 

Transformační kázání v pojetí Davida M. Browna. (BROWN, David M. Transformational Preaching: 
Theory and Practice. Virtual Bookworm.com, 2003). (Pavel Černý)

Klady a zápory hnutí Emerging church. Teologické zhodnocení a praktické aplikace. 

Misijní podoba církve dnes. (žít ve světě, etická odlišnost od světa; evangelizace a sociální služba, 
inkarnační misie). 

Nově přidáno:

Profesní etika pracovníka v pastoraci a sociálních a kaplanských službách. (téma ze spirituality, které 
vyžaduje studium a také anketu mezi zmíněnými pracovníky.

Obecenství, zpověď a sv. Večeře Páně v pojetí Dietricha Bonhoeffera.

Osobní zbožnost v díle Jana Amose Komenského. (Praxis pietatis. Hlubina bezpečnosti. Labyrint světa 
a ráj srdce). 

Normativní role Nového zákona pro dnešní bohoslužbu (návaznost na Starý zákon, co do bohoslužby 
patří).
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