STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
doc. David Vopřada, Dr.

Osobní údaje

– narozen 26. června 1978 v Hradci Králové
– jáhenské svěcení 26. června 2004 v Hradci Králové
– kněžské svěcení 25. září 2004 v Hradci Králové

Práce

2012–

2012–

2013–2018
2004–2012
1999–2000

Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta: v současnosti docent, proděkan pro vědu, vedoucí katedry systematické teologie a filosofie
Arcibiskupství pražské: duchovní správa, aktuálně kanovník-penitenciář Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
a výpomocný duchovní farnosti u chrámu Panny Marie před Týnem
– Praha 1
Univerzita Palackého, Olomouc, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty: vědecký pracovník
Biskupství královéhradecké: duchovní správa
International Catholic Programme of Evangelisation, Wellington,
Nový Zéland: laický misionář

Vzdělání, kvalifikace, stáže

2020
2019
2009–2012

2006–2009

2001–2004
1997–2001

University of Cambridge, Faculty of Divinity: Visiting Scholar
Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova: habilitace pro
obor teologie
Istituto Patristico «Augustinianum» při Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano: doktorské studium teologie a patristických věd, doktorská práce Fidus mysteriorum interpres. Il Commento al Salmo 118 di Sant’Ambrogio come approfondimento mistagogico dell’iniziazione cristiana della Chiesa di Milano pod vedení
prof. Paola Siniscalka
Istituto Patristico «Augustinianum» při Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano: licenciátní studium teologie a patristických věd
Facoltà di Teologia, Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano:Faculty of Theology: bakalaureát z teologie
Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova: studium teologie

Členství v univerzitních orgánech

– zástupce koordinátora rady Cooperatio pro vědní oblast Teologie a religionistika
– Vědecká rada Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, člen, 2020–
– Koordinační rada filosofie a teologie (Univerzita Karlova), 2019–
– Oborová rada Katolická teologie KTF UK, 2016–
– Oborová rada DSP Církevní a obecné dějiny (KTF UK), 2018– Akademický senát Univerzity Karlovy, člen, 2015–2019
– Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, člen 2012–
2019, místopředseda 2014–2016, předseda 2016–2019

Členství v edičních radách

– Acta Universitatis Carolinae. Theologica: předseda redakční rady
– Communio: revue catholique internationale: člen konsorcia mezinárodních redakcí
– Salve: člen redakční rady
– Mezinárodní katolická revue Communio: vedoucí redaktor
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Členství v odborných společnostech

– Association Internationale des Études Patristiques / International Association
of Patristics Studies (AIEP/ IAPS), člen
– Accademia Ambrosiana, Classe di Studi Ambrosiani, Milán: člen (accademico)
– North American Patristics Society (NAPS): člen
– Česká patristická společnost: člen revizního výboru
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NETRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
CO JÁ? ČLOVĚK

Něco o mně? Narozen 1978 v Hradci Králové, od roku 2004 kněz, v současnosti kanovník-penitenciář Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a výpomocný duchovní farnosti P. Marie pod Týnem. Mou specializací je studium prvních
století křesťanství (patrologie/patristika a církevní dějiny starověku); na fakultě ale vyučuji i další předměty, zvláště úvod do teologie, seminář patristické četby a duchovní
cvičení. Své základní studium teologie i doktorská studia teologie a patristických věd
jsem absolvoval na Patristickém institutu Augustinianum. S covidovými omezeními
jsem absolvoval půlrok jako visiting scholar na univerzitě v Cambridge, účastním se
prací mezinárodní skupiny GIRPAM pro pozdně antickou křesťanskou poezii a dalších jednorázových patristických akcí.
Na fakultu jsem nastoupil jako student roku 1997 a jako pedagog roku 2012. Působil jsem také jako předseda akademického senátu KTF UK (2016–2019) a člen akademického senátu UK (2015–2019), od roku 2018 jsem vedoucím Katedry systematické
teologie a filosofie, od roku 2019 působím též jako proděkan pro vědu. Od roku 2013
jsem šéfredaktorem časopisu AUC Theologica a od roku 2017 také Mezinárodní katolické revue Communio, zároveň jsem členem redakce revue Salve a mezinárodní redakce Communio Internationalis. Letos jsem úspěšně zakončil grant GA ČR věnovaným
Ambrožovým křestním katechezím; v současnosti vedu pětičlenný tým v rámci projektu GA ČR věnovaného recepci alexandrijské exegeze (2020–2022). Od roku 2021
jsem členem panelu GA ČR P401 pro teologii, filosofii a religionistiku, akademikem
milánské Accademia Ambrosiana a dalších mezinárodních i českých vědeckých společností (IAPS/AIEP, NAPS, PSČR). To je prostředí, díky nimž se mi dostává zkušeností
s řízením týmů, které mohu nabídnout i ve vedení KTF UK.
Rád poslouchám hudbu, zajdu na koncert a rád si taky sám zahraji (když to zvládnu), nejvíc klasickou, ale další se – snad s výjimkou nekvalitního německého popu –
nebráním. Baví mě fotografovat, rád si zajdu do galerie a přečtu pěknou knížku. Propadl jsem kouzlu koloběžek a svému skládacímu bromíkovi. Rád se vydám na výlet, sám
i s druhými, občerstvovací stanice nejsou nutné, ale potěší. Postižen svými římskými
studii neodmítnu kvalitní kávu (ale čaji též holduji!) a vždycky trochu zatrnu, když mi
na návštěvě připraví těstoviny nebo zazní: „turka, nebo rozpustné?“ Tuze rád pobývám
s přáteli a miluji neočekávané dýchánky (a taky Tolkiena). Baví mě také vytrvalostní
běh, jakkoli se tomu můj stále dokonalejší kulovitý tvar brání. Obrovským obohacením
pro mě bylo dlouholeté organizování a spoluvedení dětských táborů Archa a Chaire.
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Mám rád vkusné kostely, radost mi přináší vidět kolem nich nějaké živé společenství
lidí, těší mě být v církvi občas ku prospěchu (a tu a tam se dostat k VVPčkům, tj. „viditelným výsledkům pastorace“, v podobě nějaké zásoby do ledničky). Stále se ještě těším
na cestování, na to vystoupení z vlastního prostředí a poznávání nového a neznámého
(a taky návraty ke starému a známému). Život, svět a přátelé jsou prostě obrovský dar.
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PŘEHLED PEDAGOGICKÉ, VĚDECKÉ A TVŮRČÍ
ČINNOSTI
doc. David Vopřada, Dr.

Od roku 2012, kdy jsem na KTF UK jako odborný asistent nastoupil, se v plném rozsahu účastním výuky v pregraduálním studiu různých studijních programů: Katolická
teologie (Mgr.), Teologické nauky (Bc. a NMgr.) a Dějiny evropské kultury (NMgr.).
V průběhu let jsem vyučoval následující kurzy, jejichž názvy se mohly v průběhu let
měnit:
–
–
–
–
–
–
–
–

Úvod do teologie
Seminář metodologie
Patrologie I a II
Patrologie (Teologické nauky)
Církevní dějiny starověku
Duchovní cvičení I a II
Četba a výklad patristického textu
Diplomní seminář

V postgraduálním studiu jsem měl nebo mám na starosti spolu s dalšími kolegy
následující atestace:
– Atestace z patristiky
– Doktorský seminář
– Angličtina
Během svého působení jsem vedl bakalářské a magisterské práce, v současnosti vedu celkem šest prací doktorských. Pravidelně se účastním státních závěrečných zkoušek v pregraduálním i postgraduálním studiu, a to jako vedoucí nebo člen komisí pro
SZZ. Jsem autorem interních skript pro kurzy Úvod do teologie a metodologické kurzy, které jsou přístupné přes Moodle. Účastním se též kurzů CŽV pořádaných KTF
UK a dalších popularizačních přednášek pro veřejnost.
Má vědecká činnost, členství v odborných společnostech atd. jsou uvedeny v přiloženém životopisu. Tvoří součást mého docentského působení na KTF UK, v minulosti
jsem byl též členem Centra pro patristické, středověké a renesanční texty při CMTF
UP v Olomouci. V minulých měsících jsem zakončil projekt věnovaný křestním katechezím Ambrože Milánského, podpořený Grantovou agenturou ČR. V současnosti
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jsem hlavním řešitelem projektu Recepce alexandrijské exegeze na Východě a Západě,
podpořený taktéž GA ČR. V rámci možností se účastním prací mezinárodní vědecké
skupiny GIRPAM pro pozdněantickou poezii. Věnuji se též popularizaci své práce, a to
především v rámci edice Patristika vydávané nakladatelstvím Krystal OP.
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