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Banská Bystrica 16. marca 2017 
 
 

VEC: 
 
Oponentský posudok na doterajšiu pedagogickú činnosť a vedecké dielo doc. Mgr. 
Františka Ábela, PhD., potrebný k žiadosti o vymenúvacie konanie za profesora 
v študijnom odbore 2.1.14. evanjelická teológia 
 

Pán doc. Mgr. František Ábel, PhD., vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Katedre Novej 
zmluvy EBF UK si podal žiadosť o vymenúvacie konanie za profesora v študijnom odbore 
2.1.14. evanjelická teológia na Univerzite Komenského v Bratislave, Evanjelickej 
bohosloveckej fakulte. Požiadali ste ma, Spectabilis, o vypracovanie oponentského posudku na 
doterajšiu pedagogickú činnosť a vedecké dielo menovaného. Oponentský posudok som 
vypracoval po preštudovaní príloh k žiadosti a výstupov vedeckej práce v publikačnej činnosti 
žiadateľa. 

Z predložených materiálov doc. Mgr. Františka Ábela, PhD., nar. 4. 9. 1964 v Bratislave, 
vyplýva, že podstatnú časť svojho doterajšieho pracovného života venoval najmä Evanjelickej 
bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorá ho 
ordinovala do kňazskej služby. V akademickom prostredí Univerzity Komenského, 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty, pracoval na Katedre Novej zmluvy v rokoch 2001 – 2006 
ako asistent, 2006 – 2012 ako odborný asistent a od roku 2013 ako docent. Fakulta ocenila aj 
jeho riadiace schopnosti a postupne mu zverila rôzne pozície, a to: funkciu správcu EBF UK, 
prodekana pre vzdelávaciu činnosť, člena akademického senátu vlastnej fakulty i celej 
Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2015 pôsobí aj ako člen Rady pre kvalitu UK 
v Bratislave. Je členom vedeckej rady EBF UK v Bratislave, podpredsedom Spoločnosti 
kresťanov a Židov na Slovensku, členom redakčnej rady a zástupcom šéfredaktora Cirkevných 
listov. O profesijnej zdatnosti svedčí aj to, že bol a stále je členom prekladateľskej a teologickej 
komisie SBS pre ekumenický preklad Biblie, členom medzinárodnej konferencie „Counsel on 
Christian Approaches to Defense and Disarmament“ a pracuje vo funkcii „Acquisition Editor“ 
pre vydavateľstvo Versita/de Gruyter. 

Vo svojej bohatej pedagogickej činnosti na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave 
sa doc. Mgr. František Ábel, PhD., zameriaval prevažne na vyučovanie 
predmetov novozákonnej vedy, ako sú úvod do Novej zmluvy, dejiny novozmluvnej doby, 
kurzorické čítanie gréckeho textu Novej zmluvy, exegéza Novej zmluvy, Nová zmluva ako 
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literárny fenomén, dobové pozadie Novej zmluvy, teológia Novej zmluvy, semináre k Novej 
zmluve. Od roku 2013 ponúkal semináre v anglickom jazyku (The New Perspective on Paul; 
Paul within Judaism, Daniel Boyarin. Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity), 
seminár k Žalmom Šalamúnovým. Viedol záverečné práce študentov a poskytoval semináre na 
ich podporu (diplomový seminár, seminár k záverečnej práci). 

Okrem pedagogickej činnosti na domácom pracovisku absolvoval zahraničné prednáškové 

pobyty na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, na Husitskej teologickej 
fakulte UK v Prahe (ČR), na Fircroft College of Adult Education v Birminghame (UK), na 
Cathedral College vo Washingtone (USA), ako aj prednáškový pobyt vo Viedni. Na Slovensku 
hosťoval s prednáškami na Biblickej škole v Martine, na Katedre teológie a katechetiky PF 
UMB v Banskej Bystrici, na Teologickom inštitúte v Badíne a na viacerých vzdelávacích 
podujatiach spojených s praxou. Doc. F. Ábel prednášal na početných domácich aj 
zahraničných vedeckých konferenciách. V zozname pozvaných prednášok je deväť položiek. 
To sú dozaista presvedčivé doklady širšej domácej i zahraničnej akceptácie a uznania 
pedagogickej spôsobilosti žiadateľa o vymenúvacie konanie. 

Vedecké dielo doc. Mgr. Františka Ábela, PhD., dosvedčujú predložené zoznamy pôvodných 
publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov; správa o vyriešených 
vedeckovýskumných úloh a projektoch, prehľad citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné 
práce. Publikoval vedecké monografie v zahraničných i domácich vydavateľstvách, kapitoly vo 
vedeckých monografiách, vysokoškolské učebnice, vedecké práce v karentovaných i ostatných 
zahraničných a domácich časopisoch, recenzovaných zborníkoch rozličných kategórií; vyšli 
mu vedecké príspevky prezentované na zahraničných a domácich konferenciách a viaceré 
ďalšie odborné publikácie.   

Vedeckovýskumná činnosť doc. Mgr. Františka Ábela, PhD., sa orientuje na problematiku 
novozmluvnej teológie a s ňou súvisiacich vedných a študijných oblastí. Pri posudzovaní 
publikovaných výstupov jeho činnosti vyniká jeho odborný záujem o problematiku 
novozákonnej vedy, pričom vidieť interdisciplinárnu orientáciu so záujmom 
o konceptualizáciu, sémantické vymedzovanie  hypotetických a teoretických pojmov, námetov, 
vzťahov atď. V tomto zmysle sa jeho špecifický odborný záujem obrátil na osobu a dielo 
apoštola Pavla, jeho teológiu a etiku v dobových súvislostiach s dobovým zreteľom na 
židovstvo. Dokladá to najmä monografia vydaná k tejto problematike významným 
vydavateľstvom v Nemecku (The Psalms of Solomon and the Messianic Ethics of Paul, Mohr 
Siebeck Verlag, 2016), ale  aj početné publikácie a vedecké články vydané v Českej republike 
a na Slovensku. Významný je jeho záujem o cirkvi v postkomunistickom prostredí Slovenska, 
ekumenický zreteľ jeho bádania. Samostatnou publikačnou problematikou je mapovanie a 
podpora rozvoja židovsko-kresťanského dialógu na Slovensku.  

Citácie a ohlasy na literárne dielo signalizujú, že doc. Mgr. František Ábel, PhD., sa dostal do 
povedomia popredných biblistov, ale aj ďalších špecialistov doma i v zahraničí a zaradil sa 
medzi významné osobnosti teologickej vedy. 

Vedecká škola uchádzača je doložená vyškolením dvoch doktorandov a tretieho, ktorý je po 
dizertačnej skúške. Ako sám uvádza, doktorandom sa snaží sprostredkovať výsledky a súčasný 
stav výskumu zvesti apoštola Pavla v kontexte tzv. „nových perspektív“, ktorých východiskom 
je prístup a skúmanie Pavlovej zvesti výhradne v kontexte komplexít judaizmu obdobia 
druhého chrámu. Ohniskom pozornosti sú hlavné témy zvesti apoštola Pavla a jeho teologické 
myslenie podľa posledných výskumov vo svete s cieľom ich implementácie do teologického 
myslenia na Slovensku a využitia v praxi cirkvi i širšie v spoločnosti v kontexte 
medzináboženského dialógu. 
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Od roku 2004 riešil 3 vedeckovýskumné projekty VEGA a 4 iné vedeckovýskumné projekty. 
V súčasnosti sa ako spoluriešiteľ podieľa na jednom medzinárodnom projekte „Paul within 
Judaism“ (Holandsko) a na dvoch domácich projektoch, z ktorých jeden je financovaný APVV: 
„Lutherove exegetické riešenia vybraných Pavlových textov z pohľadu súčasného výskumu“, 
a druhý je pod gesciou Slovenskej biblickej spoločnosti: „Teologická revízia konkordantnosti 
pojmov Novej zmluvy Slovenskej ekumenickej Biblie“. Chcel by som vyzdvihnúť najmä 
projekt VEGA, v ktorom bol vedúcim riešiteľom; mal názov „Pavol ako paradigma 
medzináboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti“ (2010 – 2011). Preukázal v ňom 
okrem iného, že teológia má aj dnes čo povedať k aktuálnym celospoločenským problémom. 
Pri jeho riešení sa naplno uplatnila inaugurantova špecializácia a nadväznosť na predchádzajúci 
výskum a publikačnú činnosť, a tiež schopnosť empiricky overiť hypotézy postavené na 
základe teoretického bádania v oblasti teológie apoštola Pavla. Vynikajúcim spôsobom sa mu 
podarilo podložiť a v troch knižných výstupoch prezentovať, že Pavlova zvesť je aktuálna a 
môže aj dnes poslúžiť v procese „odstraňovania trecích plôch pri stretávaní sa rozdielnych 
kultúr, náboženstiev a spoločností“.  

Vedeckovýskumná činnosť doc. Mgr. Františka Ábela, PhD., je mimoriadne bohatá. Zaradil sa 
medzi významných odborníkov novozákonnej vedy a osobitne vynikol v oblasti bádania 
v teológii apoštola Pavla. Rozvíja študijný odbor evanjelická teológia, ktorý nielen teoreticky 
rozpracúva, ale aj každodenne verifikuje v pedagogickej i pastoračnej práci.  

Záver: Uchádzač o vymenúvacie konanie za profesora vykazuje legislatívou predpísané 
náležitosti. Vo všetkých oblastiach konania spĺňa požadované predpoklady a kritériá 
a v mnohých ich aj vysoko prekračuje. Vzdelanie, výučba i vedeckovýskumná činnosť sú 
zamerané na problematiku, ktorá je kompatibilná s opisom študijného odboru 2.1.14. 
evanjelická teológia v Sústave študijných odborov Slovenskej republiky vydanej rozhodnutím 
Ministerstva školstva SR č. 2090/2002 („biblická gréčtina /koiné/, dejiny novozákonnej doby, 
literárnokritický úvod do kníh Nového zákona, metódy vedeckej exegézy gréckych 
novozákonných textov, systematická prezentácia novozákonného myslenia“). Vykázané 
dokumenty sa vzťahujú na študijný odbor teológia buď priamo, alebo prostredníctvom vedeckej 
činnosti v odboroch, ktoré sú uvedené v opise ako príbuzné (religionistika, pedagogika).  

Inauguračné materiály poskytujú dostatok informácií na posúdenie doterajšieho pedagogického 
a vedeckého diela doc. Mgr. Františka Ábela, PhD. Jeho činnosť si zasluhuje uznanie. Som 
presvedčený, že vďaka rozsahu a hĺbke teoretických vedomostí, ako aj zásluhou osobnostných 
kvalít je schopný ako vysokoškolský profesor vychovávať ďalších pedagogických a vedeckých 
pracovníkov v oblasti evanjelickej teológie. Som takisto presvedčený, že menovaný spĺňa 
všetky podmienky vyžadované na vymenúvacie konanie a odporúčam jeho vymenovanie za 
profesora v študijnom odbore 2.1.14. evanjelická teológia. 

 
 
 
 
 
 
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 

 


