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Ve své doktorské práci jsem se věnoval Ambrožovu komentáři na žalm 118 (119). Zaměřuji se na 4. a 5. století na
křesťanském Západě, zvláště na tematiku křesťanské iniciace a homiletickou literaturu - stálou inspirací zůstávají
zejména sv. Ambrož a sv. Augustin. Mezi poslední práce patří především kniha věnovaná předkřestním katechezím
Quodvultdea z Kartága, dva svazky věnované církevní službě v prvních staletích a komentovaný překlad Augustinových
promluv věnovaných modlitbě Páně.

Mezi mé odborné zájmy patří
• Latinští církevní otcové
• Sv. Ambrož Milánský a jeho exegeze
• Quodvultdeus z Kartága
• Raně křesťanská homiletická literatura
• Křesťanská iniciace a mystagogie
• Služba v rané církvi
  Profilová stránka na academia.edu

Kontakt
•   informační systém UK
•   ORCID

Vyučované předměty a studijní materiály
•   KHIS025  Církevní dějiny starověku
•   KSTE042  Patrologie 2
•   KSTE008 /  KSTE400    Úvod do teologie

Školy, kvalifikace, práce
• 2012– Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta: odborný asistent, od 2019 docent
• 2013–2018 Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta,   Centrum pro práci s patristickými,

středověkými a renesančními texty : vědecký pracovník

http://voprada.cz
https://www.ktf.cuni.cz/KTFENG-65.html
https://cuni.academia.edu/voprada
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=36157
http://orcid.org/0000-0002-4910-0884
http://
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=50008533e6c1779b09e29cf3195d3b06&tid=&do=predmet&kod=KSTE042
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=8c92d2760d0a100287796d35d847018d&tid=&do=predmet&kod=KSTE008
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=8c92d2760d0a100287796d35d847018d&tid=&do=predmet&kod=KSTE400
http://dl.ktf.cuni.cz/course/view.php?id=10
http://www.centrum-texty.upol.cz
http://www.centrum-texty.upol.cz


Compiled May 4, 2023 2:49:10 PM by Document Globe ®   2

• 2012–   Arcibiskupství pražské , duchovní správa (aktuálně   Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě a farnost Praha-Vyšehrad ;   fakultní kaplan KTF UK )

• 2009–2012   Istituto Patristico Augustinianum  při   Pontificia Universita’ Lateranense , Citta’ del Vaticano: doktorské
studium teologie a patristických věd (nostrifikace 2013)

• 2006–2009 Istituto Patristico Augustinianum při Pontificia Universita’ Lateranense, Citta’ del Vaticano: licenciátní
studium teologie a patristických věd

• 2004–2012   Biskupství královéhradecké , duchovní správa (Hradec Králové I, Horní Jelení)
• 2001–2004 Pontificia Universita’ Lateranense, Citta’ del Vaticano: studium teologie ekvivalentní s magisterským

oborem
• 1999–2000   International Catholic Programme of Evangelisation , Wellington, Nový Zéland: laický misionář
• 1997–99 a 2000/01 Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Praha: studium oboru katolická teologie

Členství v redakčních radách
•   Acta Universitatis Carolinae Theologica , šéfredaktor a předseda redakční rady
•   Salve: revue pro teologii a duchovní život
•   Mezinárodní katolická revue Communio

Členství v odborných společnostech
•   Patristická společnost České republiky , zakládající člen od 2008
•   Association Internationale des Études Patristiques/International Association of Patristics Studies (AIEP/AIPS) , člen

od 2009
•   North American Patristics Society (NAPS) , člen od 2010
•   Accademia Ambrosiana, Classe di Studi Ambrosiani (Milán) , člen od 2018

Strukturovaná bibliografie
 

http://www.apha.cz
http://www.kkvys.cz
http://www.kkvys.cz
KTF-41.html
http://www.patristicum.org
http://www.pul.it
http://www.bihk.cz
http://www.icpe.org
http://www.theologica.cz
http://salve.op.cz
http://www.mkrcommunio.cz
http://http://www.centrum-texty.upol.cz/patristickaspolecnost/index.htm
http://www.aiep-iaps.org/
http://www.patristics.org
http://www.ambrosiana.eu/cms/accademia/394-studi-ambrosiani.html

