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Oponentský posudok  

pre vymenúvacie konanie uchádzača doc. Mgr. Františka Ábela, PhD. za Profesora 

v odbore 2.1.14. Evanjelická teológia 

 

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EBF UK zo 16. februára 2017 a na základe 

menovacieho listu dekana EBF UK z 20.2.2017 týmto predkladám svoj oponentský posudok.  

Na vysvetlenie svojho odborného pozadia uvádzam, že som získal doktorát 

evanjelickej teológie v oblasti Teológie Novej Zmluvy, ako prvej odbornej špecializácie. Tým 

sa stáva predmet pedagogickej a vedeckej činnosti uchádzača o vymenovanie za profesora 

kompatibilný s mojím prvotným vedeckým a pedagogickým zameraním a je blízky môjmu 

vedeckému záujmu. Zároveň prehlasujem, že som mal k dispozícii všetky analýzy o doterajšej 

činnosti vypracované uchádzačom a priložené ku žiadosti.  

 

1. Pedagogická a výchovnovzdelávacia činnosť uchádzača 

Uchádzač pôsobí na ako pedagóg EBF UK v úlohe odborného asistenta od 1.9.2006 

a následne od roku 2013 ako docent na Katedre Novej Zmluvy. Výkaz pedagogických a 

výchovnovzdelávacích úloh dosvedčuje dostatočné trvanie a obsahovú a metodickú šírku 

skúseností. Z výsledkov priamej pedagogickej činnosti možno s potešením konštatovať, že sa 

uchádzač zameral pri študentoch EBF UK predovšetkým na vzdelávanie v znalostiach 

biblického textu z pôvodných jazykov. Tak sa študenti stávali schopným odborne spracovať 

text pre potreby správneho výkladu, pri odbornom výskume počas seminárov, pri záverečných 

prácach a pri uplatnení biblických vedomostí v prakticko-teologickej oblasti a v službe cirkvi. 

Možno súhlasiť s názorom, ktorý uchádzač vyjadril, že svojím prístupom napomáhal 

uplatňovanie kritického myslenie s cieľom upevniť základy vieroučného poznania a odbornej 

argumentácie v teologických otázkach. 

 Svedectvom o výsledkoch pedagogickej a výchovnovzdelávacej činnosti sú aj počty 

záverečných prác (18 ukončených diplomantov), doktorandských programov, v ktorých 

uchádzač pôsobil v úlohe školiteľa a autorstvo troch vysokoškolských učebníc. Dokladom 

o uznaní pedagogickej práce uchádzača je nakoniec bezpochyby aj ocenenie jeho 

pedagogickej, vedecko-výskumnej a ďalšej odbornej činnosti. Pri príležitosti osláv 

Medzinárodného dňa študentstva na Univerzite Komenského v Bratislave mu bolo 15. 

novembra 2011 rektorom UK v Bratislave vyjadrené poďakovanie za pedagogickú a 

významnú vedecko-výskumnú činnosť na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK ako aj za 

úspešnú reprezentáciu fakulty na zahraničných podujatiach v Európe i USA. 

 

2. Vedecko-výskumná činnosť uchádzača 

Výsledky v tejto oblasti sa dajú rozpoznať na viacerých ukazovateľoch. Uchádzač 

v svojej evidencii publikácií uvádza 101 titulov, medzi ktorými sú určite najcennejšie dve 

zahraničné monografie a medzi nimi na poprednom mieste publikácia v renomovanom 

zahraničnom vydavateľstvo (Mohr Siebeck Verlag Tuebingen 2016) s názvom: „The Psalms 

of Solomon and the Messianic Ethics of Paul.“ Publikované ohlasy k tejto práci oceňujú 

uchádzačov odborný prístup a výsledky, ktoré sú prínosné nie iba v domácom kontexte, ale 

tiež v medzinárodnej aktuálnej diskusii chápania teológie apoštola Pavla. Autor podrobnou 

odbornou analýzou založenou na viacerých náročných postupoch skúma otázku vzťahu 

teológie apoštola Pavla a predovšetkým jeho „mesiášskej etiky“ ku obsahu Žalmov 

Šalamúnových (PsSol). Uchádzač prichádza k záveru, že „Pavel zakladá svoju mesiášsku 



etiku na koncepte Božej spravodlivosti a milosti tak ako je zachytený v obsahu PsSol, kde je 

vyformovaný podľa prorockej paradigmy hebrejských písem...“ (s. 262) Výsledky tejto práca 

otvárajú viaceré kritické otázky, ktoré sa určite v blízkej budúcnosti stanú intenzívnejšie 

predmetom odborných diskusií. Nový pohľad na Pavla (New Perspective on Paul) je 

v súčasnosti najaktuálnejšou oblasťou vedeckej tvorivosti uchádzača. Uverejnenie spomenutej 

práce v renomovanom zahraničnom vydavateľstve predstavuje nesporný dôkaz o záujme 

o výsledky tejto uchádzačovej činnosti v medzinárodnom kontexte. Príloha č. 5 uvádza päť 

uchádzačových najvýznamnejších vedeckých publikácií. Z nich rovnako možno rozpoznať 

zrelosť autorovej vedeckej činnosti, ktorá predstavuje najdôležitejší predpoklad pre získanie 

titulu profesor. 

Účasť na početných vedeckých grantoch potvrdzuje šírku odborného záujmu 

uchádzača. Medzi nimi stojí v popredí „Projekt VEGA š. 1/0107/10 s názvom „Pavol ako 

paradigma medzi - náboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti“ (obdobie 2010 – 

2011), kde bol uchádzač hlavným riešiteľom. Aj v tomto vedeckom projekte dominuje záujem 

o teológiu apoštola Pavla v interreligióznom zmysle s presahom do interkulturálnej 

spoločenskej problematiky.   

 

3. Tvorba vlastnej vedeckej školy 

Uchádzač vo funkcii docenta vyškolil dvoch študentov doktorandského štúdia, ktorí 

ukončili štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej práce a jeden študent sa nachádza v 

záverečnej fáze doktorandského štúdia, po úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky. V 

súčasnosti sa uchádzač venuje ako školiteľ ďalšiemu študentovi doktorandského štúdia. 

V tomto zmysle uchádzač spĺňa požadované kritériá. 

Pokladám za dôležité poukázať na obsahové ťažisko vedeckej školy, ktorú uchádzač 

úspešne rozvíja. Ide mu o sprostredkovanie výsledkov a súčasného stavu výskumu zvesti 

apoštola Pavla v kontexte takzvaných „nových perspektív“ (New Perspective on Paul, Radical 

New Perspective on Paul, New Paradigm, Paul Within Judaism), ktorých východiskom je 

skúmanie Pavlovej zvesti výhradne v kontexte komplexít judaizmu obdobia druhého chrámu 

pre študentov doktorandského štúdia na EBF UK. Zároveň sa dokazuje jeho schopnosť 

kriticky hodnotiť výsledky výskumu dosiahnuté v tejto oblasti, korigovať nesprávne pohľady 

a odborne obohacovať túto špecifickú oblasť teológie súčasnosti.  

Týmto uchádzač prispieva k dosiahnutiu cieľa, aby študenti pod jeho vedením získali 

schopnosti nadviazať na súčasný stav výskumu v predmetných teologických platformách, 

uviesť a implementovať jeho výsledky do slovenského akademického prostredia, overiť 
relevantnosť a objektivitu jednotlivých postulátov a hypotéz týchto platforiem, ako aj 

definovať konkrétne možnosti ich ďalšieho využitia v cirkevno-zborovej práci, vrátane 

celospoločenského uplatnenia v oblasti medzi- náboženského dialógu. Uchádzač je s týmto 

svojím široko - koncipovaným vedeckým záujmom vyhľadávaným školiteľom  
Uchádzačov prehľad (príloha č. 7) o najvýznamnejších dokladoch o účasti na 

domácich a zahraničných konferenciách, prednáškových a pracovných pobytoch, členstvo vo 

vedeckých organizáciách, redakčných radách, vedeckých a odborných časopisov potvrdzuje 

široký záujem o spoluprácu uchádza v domácom a medzinárodnom kontexte. Zároveň aj 

v tomto ukazovateli možno vidieť uznanie jeho špecifickej odbornej orientácie v oblasti 

biblickej teológie a o silnejúcu vedeckú školu uchádzača 

Záverečné hodnotenie 

 Pedagogické a vedecko-výchovné skúsenosti uchádzača a merateľné výsledky v tejto 

oblasti dokumentujú požadovanú zrelosť uchádzača, aby sa mohol v úlohe profesora venovať 

rozvoju a prehĺbeniu kvality pedagogickej práce fakulty. Vedecké výsledky naznačujú 

dôslednosť aplikovaných postupov, bohatstvo vedomostí a zároveň objavenie vlastnej oblasti 

ďalšej profilácie uchádzača v oblasti teológie ako vedy. Táto skutočnosť priťahuje nadaných 



študentov, ktorých uchádzač dokázal metodicky viesť a obsahove obohatiť v ich teologickom 

raste. Kontúry vlastného vedeckého záujmu nachádza domáce i medzinárodné echo a vytvára 

odôvodnené očakávanie ďalšieho rastu.  

Z týchto dôvodov odporúčam uchádzača na vymenovanie za profesora vo vedeckom odbore 

2.1.14. Evanjelická teológia. 

 

                                                                                   Prof. ThDr. Július Filo 

 


