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Narozen 21.května 1956 ve Strakonicích. Studium na Filosofické fakultě 
university Karlovy, obor germanistika - rusistika, promoce r. 1980 (zimní 
semestr 1976 na Humboldtově universitě v Berlíně). Pedagogická praxe viz 
níže. V únoru 1983 diakonské  a později vikářské a farářské zkoušky před 
synodní radou ČCE a následně duchovenská služba od r. 1983 v Chomutově a 
od r.1986 do r. 2007 v Domažlicích (a opět na třetinový úvazek od září 2018 do 
konce července 2019). Ordinace ke službě slova a svátostí 1984. V letech 1993 - 
2001 studium teologie na ETF UK v Praze. V letech 2001-03 doktorandské 
studium systematické teologie na TF JU. Od března 1999 do r. 2004 členem 
poradního odboru teologického při synodní radě ČCE. V r. 2006 habilitační 
řízení na ETF UK, docentem jmenován tamtéž k 1. únoru 2007. Od téhož roku v 
plném úvazku na TF JU, v církevní službě pouze neplaceně jako pravidelný 
kazatel sborů ČCE  na Plzeňsku a studentský farář pro ČB  pověřený ECAV v 
ČR. Od prosince 2019 pravidelná duchovenská výpomoc ve sboru ECAV 
v Praze-Jirchářích. Ženatý, čtyři děti. 
 
 
Pedagogická praxe 
 
V letech 1979-83 vyučoval němčinu v jazykových kursech při Domu kultury ve 
Strakonicích. Od ledna 1990 výuka němčiny na Střední zdravotnické škole v 
Domažlicích, od r.1992 filosofie na gymnasiu tamtéž. Od r.1996 externě a od 
2003 interně výuka na Teologické fakultě Jihočeské university (ekumenická 
teologie, teologická antropologie,  filosofická a religionistická propedeutika). 
Od r. 2007 docentem na TFJU, od r. 2008 členem vědecké rady a oborové rady 
doktorského studia, garantem oboru Teologie služby a spolugarantem 
doktorského studia. Garantem Základního doktorského semináře I-III a asi 
dvaceti dalších filosofických a teologických předmětů, z toho několika zcela 
nově vytvořených jako Poetická teologie, Teologický výklad Písma, Teologie 
dějin, Angloamerická teologie a Křesťanský personalismus a Teistický 
existencialismus.  
Pedagogická a didaktická činnost i v rámci církevní praxe (příprava laických 
kazatelů, mentorství bohoslovců a vikářů). 
Výukové a studijní stáže např. na universitách v Bratislavě, Halle, Mnichově, 
Erlangen, Erfurtu, Neuendettelsau aj.  
 
Příspěvek k rozvoji oboru 
 



Pro rozvoj oboru ekumenická teologie překlad základní učebnice (Neuner), 
srovnávacích přehledů ekumenických konsensů (Schuette), komentáře k dohodě 
o učení o ospravedlnění, překlady základních ekumenických studijních textů 
(Ekumenický liturgický sborník, 13 svazků, cca 1200 s.). Ekumenická 
problematika papežství předmětem diplomové práce, ekumenická metodologie 
tématem disertace. Ekumenická praxe v 90. letech a v prvních letech po r. 2000  
jako teologický poradce Bund fuer evangelisch-katholische Einheit (ved. prof. 
Schuette), jako člen vědecké rady Institutu Diakrisis (Christozentrische 
Bekenntnisökumene, prof. Beyerhaus) a jako člen Ostkirchlicher Konvent (prof. 
Thoele). Člen komise pro studium období rekatolizace a pro novou koncepci 
památníku v Husinci.Sporadická spolupráce s Zentrum für Ökumenische 
Forschung LMU München, Institut für Evangelische Aszetik KH  
Neuendettelsau a Orthodoxes Seminar MLU Halle. Dlouhodobá spolupráce 
s prof. Ulrichem (Erlangen), Wenzem (München). Razschokem (Augustana), 
nově Ringlebenem (Göttingen) a Zimmerlingen (Lipsko) aj.  
Založení Centra ekumenické teologie na TF JU (2010). V současnosti zkoumána 
především otázka ekumenické teologické hermeneutiky a dynamiky tradice 
obecně a z hlediska ekumenické problematiky zvláště, jakož i možnosti 
ekumenického sdílení konfesních liturgických a poetických tradic ve smyslu 
duchovního ekumenismu W. Kaspera.   
 
 


