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Část 2.1. 
 

STANOVISKO HABILITAČNÍ KOMISE 
 

k návrhu jmenování uchazeče: ThLic. David Bouma, Th.D. 

docentem pro obor: Katolická teologie 

 

Složení komise: 

předseda: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

členové:  doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (KTF UK) 

 doc. ThLic. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. (CMTF UP) 

 doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. (Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre) 

 prof. ThDr. Lubomír Žák (CMTF UP / Pontificia 

Università Lateranense) 

 

 

ZHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UCHAZEČE 

Kandidát působí jako akademický pracovník nepřetržitě od roku 2007, a to jako 

odborný asistent Katolické teologické fakulty UK na Katedře systematické teologie a 

filosofie (dříve Katedře fundamentální a dogmatické teologie) a jako odborný 

asistent na Katedře kulturních a náboženských studií (dříve Katedry náboženské 

výchovy a charitativní práce) Pedagogické fakulty UHK. 

Na KTF UK mu je svěřena zejména výuka povinného předmětu fundamentální 

teologie; vyučoval i úvod do křesťanství. K tomu se pojí povinně volitelné semináře. 

Vedl řadu bakalářských a diplomových prací. Působil v komisích pro SZZ, SRZ a 

SDZ. Zapojil se do kurzů CŽV/U3V. Podrobnosti uvádí odevzdaná dokumentace. 

Souhrnné stanovisko vedoucího katedry doc. Davida Vopřady zní: „Dr. Bouma patří 

k personálnímu jádru pracoviště, a to jak z hlediska pedagogické úrovně, tak odborné 

připravenosti… Jeho odbornou a pedagogickou činnost hodnotím jako vysoce 

kvalitní a zcela odpovídající očekáváním kladeným na akademika působícího na 

mezinárodně respektované univerzitě.“ 

Na PedF UHK mu je svěřena výuka povinných předmětů fundamentální teologie, 

křesťanství a ostatní náboženství, dogmatická teologie I-II, světová náboženství, 

problematika sekt, destruktivních kultů a komerční manipulace, psychologie 

náboženství, mezináboženský dialog. K tomu se pojí povinně volitelné přednášky a 

semináře. Také zde vedl řadu bakalářských a diplomových prací a působil 

v komisích pro SZZ, SRZ a SDZ. Zapojil se do kurzů CŽV/U3V. Podrobnosti uvádí 

odevzdaná dokumentace. Souhrnné stanovisko vedoucího katedry prof. Tomáše 

Petráčka zní: „Jednotlivé předměty v oblasti fundamentální teologie a religionistiky 

představují jádro jeho výukové činnosti… V rozsahu a členitosti své pedagogické 

zkušenosti najdeme po mém soudu jen málo srovnatelných akademických 

pracovníků v české akademické obci. Vyniká v osobní práci se studenty…“ 

Odevzdaná dokumentace dokládá vysoké zapojení kandidáta do třetí role univerzity. 

Po prozkoumání podkladů a ve světle předložených stanovisek habilitační 

komise konstatovala, že habilitantova pedagogická činnost svým rozsahem i 

kvalitou více než odpovídá kritériím stanoveným na Univerzitě Karlově.  
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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VĚDECKÉ, ODBORNÉ NEBO UMĚLECKÉ 

ČINNOSTI UCHAZEČE 

Kandidát předložil bibliografii, jež zahrnuje celkem 33 odborných publikací, z toho 

5 původních prací v cizím jazyce. Všechny tři vědecké monografie jsou věnovány 

problematice fundamentální teologie. Jedna je věnována klíčovému vztahu mezi 

zjevením, vírou a církví (BOUMA, David. Zjevení, víra, církev: teologické skici k úvodu 

do křesťanství. Ostrava: Moravapress, 2013. ISBN 978-80-87853-08-5). Dvě z nich, 

stejně jako předložená habilitační práce a některé další původní práce (kapitoly, články), 

jsou projevem cíleného zájmu o ty současné západní autory, kteří originálním 

a zásadním způsobem posouvají stav poznání daného oboru (BOUMA, David. Problémy 

se Vzkříšeným: potenciál a limity velikonočních tezí Hansjürgena Verweyena. Červený 

Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80-7465-188-5; BOUMA, David. Provokatér 

Klaus Berger: kritika východisek současné novozákonní exegeze v díle Klause Bergera 

a její možné využití ve fundamentální teologii. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011. ISBN 978-

80-7405-136-4; BOUMA, David. „Není tady. Byl vzkříšen.“: Ježíšovo zmrtvýchvstání 

v biblickém, fundamentálněteologickém a systematickém pohledu u Hansjürgena 

Verweyena, Hanse Kesslera, Josepha Ratzingera a Klause Bergera [rukopis]: habilitační 

práce. Praha, 2021). Zacílení k ústředním tématům fundamentální teologie (Zjevení, 

Písmo a exegeze, Vzkříšený, víra, církev) v jejich soudobém pojetí u velkých teologů, 

zejména německojazyčných, ukazuje, že kandidát dobře ví, čemu a v čím myšlenkovém 

doprovodu chce věnovat svoji vlastní, kreativní pozornost. Stejně jako v pedagogickém 

působení a běžném lidském i kněžském životě, také na poli teologie projevuje 

mimořádnou schopnost naslouchat, vcítit se, doprovázet – myslet spolu s druhými, 

dialogicky, a přitom samostatně. Nejde mu o témata extravagantní, nýbrž – ve shodě se 

svým hlavním oborovým zaměřením – fundamentální. Jeho studium i reflexe posouvá 

stav poznání obecně a také v českém jazykovém prostoru, pro který jsou Boumova díla 

zcela zásadní a objevná. Nejvýznamnější publikace zrcadlí akademický růst autora. 

K odbornému profilu kandidáta patří skutečnost, že míra jeho pedagogického působení 

(spolu s ještě rozsáhlejším působením kněžským) umenšila jeho účast na řešení grantů, 

kde se omezil na roli spoluřešitele. Podrobnosti uvádí odevzdaná dokumentace. 

Nejvýznamnější je beze sporu aktuální podíl na řešení projektu International Visegrad 

Fund's – Visegrad Grant No. 22010386: Borders & Dia1ogue: Past and Present of the 

Czech-Polish Borderland. V této oblasti tvůrčí činnosti spatřuje habilitační komise 

přednostní potenciál dalšího růstu. Tomu ostatně odpovídá i poznámka kandidáta o 

přípravě projektu TA ČR. 

Odevzdaná dokumentace dokládá 30 citací kandidátových prací. Uvádí, že habilitant je 

členem redakce vědeckého periodika Caritas et Veritas (indexováno v databázi 

SCOPUS). Je často oslovovaným recenzentem (peer review) pro několik odborných 

periodik. 

Po prozkoumání podkladů habilitační komise konstatovala, že habilitantova 

vědecká činnost svým rozsahem i kvalitou odpovídá kritériím stanoveným na 

Univerzitě Karlově. 
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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI 

Kandidát studoval v letech 2003–2007 na prestižní teologické fakultě Pontificia 

Università Gregoriana v Římě. Právě zde se zrodil jeho zájem o soudobou západní 

teologii, z níž vyrostla i řada osobních kontaktů, zejména v italském a německém 

prostředí. Jeho osobním přítelem byl nedávno zesnulý Klaus Berger.  

Kandidát je členem mezinárodního týmu projektu Social cohesion in the cotext of 

migration. Spolupracuje s platformou Theologisches Forschungskolleg der Universität 

Erfurt / Katholisch Theologische Fakultät der Karls-Universität Prag. Je aktivním 

členem Česko-bavorského vysokoškolského fóra při Česko-bavorské vysokoškolské 

agentuře. Spolupracuje s Institut Papst Benedikt XVI. a Bischöflisches Studium 

Rudolphinum v Regensburgu. V minulosti spolupracoval i s tamní univerzitou: v roce 

2017/2018 se podílel na Oberseminar für Fundamentaltheologie prof. Dr. Alfonse 

Knolla. Je spoluřešitelem projektu International Visegrad Fund's (viz výše). 

V této oblasti tvůrčí činnosti spatřuje habilitační komise přednostní potenciál dalšího 

růstu. 

Habilitační komise konstatovala, že kandidát absolvoval dlouhodobější zahraniční 

pobyty a využil poznatků při nich získaných pro svoji vědeckou i pedagogickou 

práci. Byl a je aktivně zapojen do mezinárodní teologické spolupráce. 

 

 

DALŠÍ KVALIFIKACE A ČINNOST RELEVANTNÍ K OBORU HABILITACE 

Autorství (spoluautorství) patentů 

--- 

Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí 

--- 

Širší kontext činnosti uchazeče 

Doktor Bouma vyvíjí intenzivní činnost ve smyslu třetí role univerzit. Výraznou měrou 

se věnuje kurzům celoživotního vzdělávání. Kromě vědeckých článků publikoval i 

řadu popularizačních. Pravidelně vystupuje v církevních i veřejnoprávních médiích a 

intenzivně spolupracuje s Charitou České republiky. Je aktivním členem, a 

v současnosti předsedou, akademického senátu KTF UK a akademického senátu 

Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Posuzoval projekty pro Grantovou 

agenturu UK a Grantovou agenturou Univerzity Hradec Králové. Jako recenzent 

pravidelně spolupracuje s řadou periodik v oblasti své specializace.  
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ZÁVĚR STANOVISKA HABILITAČNÍ KOMISE 

Celkové zhodnocení vědecké, pedagogické a další činnosti 

Habilitační komise vzala v potaz stanovisko vedoucího Katedry systematické teologie 

a filosofie KTF UK doc. Davida Vopřady: „Jeho odbornou a pedagogickou činnost 

hodnotím jako vysoce kvalitní a zcela odpovídající očekáváním kladeným na 

akademika působícího na mezinárodně respektované univerzitě. Habilitační ambice 

kolegy Boumy hodnotím jako přiměřené trvání a průběhu jeho akademické dráhy, 

věřím, že úspěšné završení habilitačního řízení bude vítaným přínosem pro jeho 

působení na naší katedře a vřele tento jeho krok doporučuji.“ 

Habilitační komise vzala v potaz stanovisko vedoucího Katedry kulturních 

a náboženských studií PedF UHK prof. Tomáše Petráčka: „Jeho celkovou akademickou 

činnost hodnotím jako vysoce kvalitní a zcela odpovídající nárokům na kandidáta na 

vědecko-pedagogickou hodnost docenta. Zahájení habilitačního řízení je tedy dalším 

logickým krokem v jeho akademické dráze, který proto doporučuji a jsem přesvědčen, 

že jeho úspěšné dokončení bude přínosem pro rozvoj oboru teologie v České 

republice.“ 

Habilitační komise v souladu s čl. 2. odst. 2 OR 35/2019 na základě předložené analýzy 

programem Turnitin provedené 24. 2. 2021 konstatovala, že předložená habilitační 

práce je originální a neobsahuje žádné výrazné shody s pasážemi v již publikovaných 

textech. 

Habilitační komise vzala na vědomí oponentské posudky habilitační práce Není tady. 

Byl vzkříšen.“: Ježíšovo zmrtvýchvstání v biblickém, fundamentálněteologickém 

a systematickém pohledu u Hansjürgena Verweyena, Hanse Kesslera, Josepha 

Ratzingera a Klause Bergera [rukopis]: habilitační práce. Praha, 2021. Jejich stěžejní 

hodnotící úsudky znějí: 

prof. dr hab. Andrzej Anderwald (Uniwersytet Opolski) 

„Výše popsané aspekty práce Dr. D. Boumy představují v konečném důsledku solidní 

základ pro kladné hodnocení habilitační práce po formální stránce.…Obsahová stránka 

textu nevzbuzuje výhrady a svědčí o vysoké hodnotě habilitační práce… Četba 

habilitační práce utvrzuje v přesvědčení, že habilitand vyřešil problém nastolený 

v úvodu a dosáhl tak stanoveného cíle… Výše uvedená témata, jimiž se habilitand 

zabývá, představují pouze příklady, které mají potvrdit originalitu a solidnost reflexe a 

které lze považovat za reprezentativní pro celý projekt. Proto si habilitační práce 

zaslouží kladné hodnocení nejen po formální, ale i obsahové stránce… Obecné 

hodnocení habilitační práce je velmi pozitivní. Posudek je odůvodněn výše popsanou 

formální a materiální kvalitou práce. Proto jsem dospěl k závěru, že habilitační práce 

Dr. Davida Boumy splňuje požadavky kladené na tento typ vědeckých textů.“ 

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 

„Po metodologickej stránke má práca jasne formulované ciele aj uzávery… Po 

metodologickej stránke sa práca v každej kapitole koncentruje na podstatné, striktne sa 

pridŕžajúc témy bez odbočení… Po jazykovo-štylistickej stránke habilitácia nesie 

známky výkladovo-naratívneho majstrovstva, ku ktorému prispieva aj v úvode 

prítomný biografický aspekt, ktorý v zmysle úzkeho vzťahu medzi biografiou 

a teológiou je možné hodnotiť ako zreteľné pozitívum… Členenie kapitol je logické, 

správne štruktúrované, umožňujúce naplniť ciele naznačené v názve habilitácie i 

v anotácii. Citačná metodika je dodržaná konzekventne, výber prameňov zodpovedá 

zvolenej téme, ako aj najvyšším požiadavkám na aktuálnosť a vedeckosť habilitačných 

prác… Text habilitácie – hodný skorého publikovania v celosti – dosvedčuje 

komplexnosť teologicko-pedagogického profilu autora, predstavuje neodškriepiteľný 
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prínos pre súčasnú teológiu v priestore presahujúcom hranice domáceho prostredia 

a zároveň znamená prísľub jeho ďalšej originálnej vedeckej práce. Práca v plnej miere 

spĺňa podmienky pre udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“, ktorý po 

zodpovedaní vybratých otázok v diskusii, odporúčam autorovi práce udeliť.“ 

Libor Marek, S.T.D., S.S.L. (Sacred Heart Major Seminary, Detroit) 

„Predložená práca je výsledkom dlhodobého záujmu o tému zmŕtvychvstania, dôslednej 

výskumnej činnosti a kritického vysporiadania sa s primárnou i sekundárnou 

literatúrou. Prínos teológov (Hansjürgen Verweyen, Hans Kessler, Joseph Ratzinger, 

Klaus Berger) a ich diela pre českú teologickú scénu je daný nielen ich prominentým 

postavením v súčasnom teologickom diskurze, ale v tomto prípade aj geografickou, 

spoločenskou a kultúrnou blízkosťou českého a nemeckého prostredia, a preto voľbu 

témy (zmŕtvychvstanie) a perspektívy (konkrétni autori a ich náhľad na tému) možno 

považovať za veľmi vhodnú… Najväčším prínosom predloženej práce je jasná 

metodológia, precíznosť pri prechode z historického skúmania do teológie a následné 

vyvodenie teologických dôsledkov. Dr. Bouma jasne a presvedčivo predstavil náuku 

štyroch významných teológov ako prizmu cez ktorú môžeme lepšie spoznať nie 

moderných autorov ako takých, ale vidieť relevanciu zmŕtvychvstania pre život viery. 

Prácu odporúčam na prijatie.“ 

ZÁVĚR: 

Habilitační komise se v souladu s § 72 odst. 8 zákona č. 111/1998, o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů, na základě tajného hlasování usnesla 

na návrhu, že uchazeč ThLic. David Bouma, Th.D. „má být jmenován docentem“ 

pro obor Katolická teologie, a předkládá toto své doporučení Vědecké radě 

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy k dalšímu řízení. 

Výsledek hlasování habilitační komise 

Počet přítomných:  

Pro:  

Proti: 

Zdržel se: 

5 

5 

0 

0 

 

V Praze, dne 6. 5. 2021 

 

Předseda: 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.  ………………………………………… 

(KTF UK, FF UK) 

 

Členové: 

doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. ………………………………………… 

(KTF UK) 

 

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, Ph.D. ………………………………………… 

(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 

 

doc. ThLic. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. ………………………………………… 

(CMTF UP) 

 

prof. ThDr. Lubomír Žák ………………………………………… 

(CMTF UP / Pontificia Università Lateranense) 


