
Posudek ve věci řízení ke jmenování profesorem

– doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Tento posudek je zpracován pro potřebu řízení ke jmenování profesorem, jež je na

Univerzitě Komenského v Bratislavě v současnosti vedeno s panem docentem Mgr.

Ľubomírem Batkou, Dr. theol. (podle § 76 odst. 7 zákona 131/2002 Sb. o vysokých

školách a navazujících předpisů). Posudek je zpracován na základě dokumentace, již

tvoří žádost o zahájení řízení s veškerými přílohami, jakož i na základě vlastní znalosti

a mnohaletých zkušeností oponenta s akademickým působením jmenovaného –

zejména s jeho vědeckou prací prezentovanou v publikacích a zahraničních přednáš-

kách, s jeho pedagogickým působením i jeho prací v akademických grémiích a účasti

v konkrétních projektech zahraniční spolupráce.

Hodnocení pedagogické činnosti uchazeče:

Uchazeč působí jako vysokoškolský učitel soustavně od roku 2004, nejprve jako odborný

asistent, od roku 2014 jako docent na Katedře systematické teologie Evangelické

teologické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Svým pedagogickým působením

pokrývá základní i speciální předměty v oboru evangelické teologie, zejména v oblasti

dogmatiky a etiky. Toto zaměření zcela odpovídá i jeho vědeckému profilu. Kromě

přednášek a seminářů se kvalita pedagogického působení uchazeče a jeho expertní

specializace projevuje ve vedení kvalifikačních prací studentů, zejména pak v roli

školitele doktorských disertačních projektů. Jeho působení na tomto poli je příkladné

a kvalita projektů nesporná (uchazeče si jako svého školitele iniciativně vyhledali dva

zahraniční doktorandi). Právě na poli vedení doktorských studií lze ukázat, jak ve své

roli akademického učitele postupuje uchazeč koncepčně, v promyšleném a uceleném

pojetí, které dbá jak o fundamentální ukotvení v oboru (zejména podrobnou analytickou

prací s prameny, zpracováváním klasických problematik a klíčových témat), tak

o aktuální otázky, výzvy současnosti a mezioborové přesahy (zejména v oblasti etiky,

speciálně bioetiky). Kromě práce na vlastních disertačních projektech vede uchazeč své
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studenty také k širšímu zájmu o obor, mj. prostřednictvím zpracovávání odborných

publikací a zapojováním do vědeckých projektů, konferenčních aktivit a podobně.

Během několika málo let od jmenování docentem tak z jeho „odborné dílny“ vyšla již

jedna úspěšná doktorka, tři další na svých projektech úspěšně pracují. Příkladný zájem

o pokročilé studenty projevil doc. Batka opakovaně tím, že zorganizoval doktorandské

konference či specializované semináře s mezinárodní účastí.

Hodnocení odborné a vědecké činnosti uchazeče:

Vynikající základ vědecké práce uchazeče byl položen již během jeho studia, zejména

pak jeho pětiletým doktorským studiem na Evangelické teologické fakultě Eberhard-

Karls-Universität v Tübingen v letech 1999–2004. Na této mezinárodně prestižní

instituci s dlouhodobě excelentním renomé v oboru zpracoval pod vedením prof. Dr.

Oswalda Bayera svou disertační práci na téma Peccatum radicale: eine Studie zu Luthers

Erbsündenverständnis in Psalm 51 (publikována v roce 2007 v nakladatelství Lang,

Frankfurt am Main). Již tato práce má charakter, který je pro uchazeče příznačný. Na

jedné straně se věnuje zcela klíčové, tématicky centrální problematice Lutherovy

teologie, která měla již v Lutherově době mohutnou tradici kritického pojednávání (od

Aurelia Augustina) a která měla i v dalších staletích po Lutherovi výrazné dějiny

působení (nejen v luterské teologii); na tomto poli se uplatňuje Batkova kompetence

historicky přesné analýzy, soustavné práce s pramennými dokumenty (počínaje texty

Bible v původních jazycích) a schopnost v daných kontextech vykládat a přiměřeně

interpretovat historicky proměnlivé teze a pozice v komplexní rozpravě. Na druhé straně

dokáže Batka tyto „klasické otázky“ staletých teologických a filosofických diskusí, v nichž

hraje roli komplexní intertextualita a mnoho vrstev kontroverzí, předkládat a diskutovat

v perspektivě současných teologických pozic, základních antropologických otázek a etic-

kých dilemat moderního myšlení. 

Celé spektrum uchazečovy odborné a vědecké práce za posledních více než deset let je

možné vidět jako další rozvinutí kvalit, které naznačila již jeho doktorská disertace. Ve

svých vědeckých publikacích se věnuje jak základním tématům a v každé generaci nově

diskutovaným principiálním otázkám Lutherovy teologie a problematice její dějinné

recepce, tak aktuálním otázkám etiky a výzvám současnosti, které dokáže vyložit na

rovině teologické i filosoficko-antropologické. Jako vynikající odborník v oblasti

evangelické teologie, zejména její naukové tradice, uchazeč často vstupuje do inter-

disciplinárního dialogu, a to i přes hranice humanitních věd (např. s oblastí lékařské

etiky). V celkovém hodnotícím pohledu na uchazečovy publikace posledních let je

zřetelné, že jsou v nich zastoupeny jak vysoce odborné texty věnované subtilním

– 2 –



otázkám oborové rozpravy (ať věcným či metodologickým aspektům), jimiž se autor

podílí na živém diskurzu v oboru, tak práce shrnující, pokrývající a nově prezentující

širší problematiku z odborného nadhledu. V obou typech publikací se autor projevuje

jako suverénní znalec problematiky, který dokáže pro daný účel přiměřeně uvést do

jádra věci, předložit variantní možnosti, vypořádat se s argumenty pro et contra

a zformulovat odpovídající závěry. Četba jeho prací tak přináší nejen věcné poučení, ale

i lekci metodickou. 

Uvedený charakter uchazečovy odborné práce je možné doložit i v jeho účasti na řešení

výzkumných projektů a grantů. Také jejich tématické zaměření ukazuje šíři odborné

kompetence uchazeče, který je schopen přinášet originální vědecké výsledky jak na poli

speciálních témat v úzké oborové specializaci (primární expertní výzkum), tak na rovině

širších témat či mezioborově strukturovaných problematik, kde je schopen formulovat

syntetizující pozice a podílet se na vypracování komplexně vyvažovaných stanovisek

(např. oblast interdisciplinárně pojatých problémových studií v bioetice či práce na

ekumenicky koncipovaných dokumentech a studiích).

Hodnocení mezinárodního rozměru činnosti uchazeče:

Již od počátku vědecké dráhy uchazeče je pro něj příznačné silné mezinárodní ukotvení

jeho práce a intenzivní kontakt se zahraničními kolegy. V oblasti teologie nemá valný

smysl prokazovat význam v oboru kvantitativními údaji o zahraničních citacích

a ohlasech, protože ani v časopisech ani v knižních publikacích není akademická citační

„kultura“ pěstována. Přesto lze nejen konstatovat, ale i doložit, že práce doc. Batky jsou

v mezinárodním prostředí oboru známé a jsou považovány za kvalitní příspěvky ke

kritickému diskursu v současnosti.

Dokladem mezinárodního ohlasu akademického působení uchazeče je také skutečnost,

že je školitelem zahraničních doktorandů a že je fakulta pod jeho vedením atraktivním

místem pro rozmanité formy akademické mobility studentů i akademických pracovníků.

Uchazeč sám pěstuje soustavné kontakty zahraniční spolupráce (viz soupis jeho zahra-

ničních pobytů) a k mezinárodní kooperaci vede i své studenty a spolupracovníky. I při

svém značném zatížení v pozici děkana fakulty každoročně přednáší v zahraničí na

odborných konferencích i jednotlivých zvaných přednáškách.

Další tvůrčí činnost a širší kontext:

Uchazeč osvědčil své nadání, znalosti a kompetence v řadě oblastí, které v širším záběru

přímo či zprostředkovaně souvisejí s jeho odborným akademickým působením.
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Jako významný odborník byl a je opakovaně zván k práci v řadě církevních a ekumenic-

kých grémií, domácích i mezinárodních. Řadu let se například aktivně podílel na

činnosti Konference evropských církví, Komise pro církev a společnost v Bruselu, v orgá-

nech Společenství evangelických církví v Evropě či v komisích Evangelické církve AV na

Slovensku.

V neposlední řadě je třeba ocenit působení uchazeče v orgánech akademické

samosprávy, v posledních šesti letech v pozici děkana fakulty. 

Osobně si velmi vážím toho, že uchazeč jako akademický funkcionář dlouhodobě,

s velkým nasazením a mimořádnou pečlivostí užívá své odborné renomé a své mezi-

národní kontakty nejen pro vlastní odborný růst, ale ve veliké míře pro soustavný rozvoj

oborových a institucionálních forem spolupráce své fakulty; vysoce oceňuji jeho péči

o úroveň tradičně úzké kooperace mezi sesterskými fakultami v Bratislavě a Praze i jeho

iniciativy na poli spolupráce mezinárodní (například na platformě Wissenschaftliche

Gesellschaft für 
eologie či ve společenství evangelických teologických fakult SOMEF).

Závěr:

Na základě vyhodnocení pedagogické i vědecké činnosti uchazeče, jakož i celkového

posouzení jeho odborného profilu, je možné celkově uzavřít, že doc. Ľubomír Batka, Dr.

theol., je zralou akademickou osobností, která jak v aspektu pedagogickém tak

vědeckém spolehlivě splňuje příslušná kritéria jmenovacího řízení daná vysokoškolským

zákonem Slovenské republiky a navazujícími předpisy. Docent Batka svým odborným

působením výrazně přispěl k rozvoji vlastního oboru a významně vstoupil do

interdisciplinárního rozhovoru. Jeho práce má významný dopad v domácím i mezi-

národním prostředí. Do budoucna lze od docenta Batky očekávat další úspěšné rozvíjení

jeho odborné práce jak v aspektu prohlubování a zkvalitňování vzdělanosti v oboru, tak

v aspektu mezigeneračního předávání kompetencí a širšího společenského působení.

Udělení vědecko-pedagogického titulu profesor jednoznačně doporučuji.

V Praze, 30. srpna 2017

prof. 
Dr. Martin Prudký
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