
Zápis ze zasedání Vědecká rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  

konané dne 17. leden 2019 

 

 

Projednane  body programu: 

  

1. Zaha jení  

2. Jmenovací  r í zení  pana doc. PhDr. Toma š e Petra c ka, Ph.D., Th.D., pro obor moderní  

hošpoda r ške  a šocia lní  de jiny 

3. Peršona lie 

4. Na vrh na šloz ení  habilitac ní  komiše a te mat habilitac ní  pr edna š ky pro habilitac ní  

r í zení  pana Mgr. Jakuba Marš a lka, Ph.D. (Ú štav Da lne ho vy chodu FF ÚK) pro obor De jiny 

a kultura zemí  Ašie a Afriky: 

5. Na vrh na šloz ení  habilitac ní  komiše a te mat habilitac ní  pr edna š ky pro habilitac ní  

r í zení  paní  Mgr. et Mgr. Ivy Ada mkove , Ph.D. (CMTF ÚP Olomouc a FF ÚK) pro obor r ecka  

a latinška  študia: 

6. Na vrh na zme nu ve šloz ení  habilitac ní  komiše pro habilitac ní  r í zení  pana Mgr. Jana 

Palkošky, Ph.D. (Ú štav filošofie a religioništiky FF ÚK) pro obor Filošofie: 

7. Akreditace: 

8. Ru zne  

Pr í loha c .1 

  



Přítomni: 

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 

prof. DSW. dr.hab. Hana Červinková 

prof. Vratišlav Doubek, Ph.D.  

prof. Mgr. Luka š  Fasora, Ph.D. 

doc. Mgr. Libuš e Heczková, Ph.D. 

prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  

doc. Mgr. Ondr ej Jakubec, Ph.D. 

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 

prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. 

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 

doc. Dr. Ing. Jana Klečková 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. 

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.  

prof. PaedDr. Vladimí r Papoušek, CSc. 

doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 

prof. Mirošlav Petříček, Dr. 

prof. Mgr. Ondr ej Pilný, Ph.D. 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

doc. Ing. Vile m Sklenák, CSc. 

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 

doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.  

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.  

prof. PhDr. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 

prof. PhDr. Vlaštimil Zuska, CSc.  

 

Omluveni: 

doc. PhDr. Mikula š  Bek, Ph.D. 

doc. Martin Cajthaml, Dr. phil. 

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.  

prof. PhDr. Jir í  Lach, Ph.D. 

prof. PhDr. Duš an Lužný, Dr. 

prof. PhDr. Jošef Opatrný, CSc. 

prof. PhDr. Jarošlav Pánek, DrSc., dr.h.c. 

doc. PhDr. Kater ina Svatoňová, Ph.D. 

prof. Dr. phil. Jošef Vojvodík, M.A. 

 

Čestní členové: 

Přítomen: 

prof. PhDr. Mirošlav Verner, DrSc. 

Omluveni: 

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 

prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 



 

 

1. Zahájení 

1.1. Ú vodní  šlovo de kana doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D.  

1.2. VR šchva lila program dneš ní ho jedna ní    

1.3. VR šchva lila za piš z pošlední ch zašeda ní  (15. 11.2018 a 13. 12. 2018) 

1.4. Slavnoštní  ude lení  diplomu emeritní ho profešura Úniverzity Karlovy panu prof. 

PhDr. Martinu Hilške mu, CSc., dr. h. c., MBE   



 

 

2. Jmenovací řízení pana doc. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D., pro obor 

moderní hospodářské a sociální dějiny 

 

Byla šchva lena tr í c lenna  komiše pro pošouzení  pr edna š ky ve šloz ení :  

prof. Vratišlav Doubek, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., doc. Mgr. Libuš e Heczkova , 

Ph.D. 

 

Jako škruta tor i byli šchva leni:  

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., doc. Dr. Ing. Jana Klec kova , doc. Mgr. Pavel S tichauer, Ph.D. 

 

Sloz ení  habilitac ní  komiše:  

Schva lene  Ve deckou radou Filozoficke  fakulty Úniverzity Karlovy dne 20. 9. 2018 

 

Pr edšeda:  

prof. PhDr. Jir í  S taif, CSc.  

Ú štav hošpoda r šky ch a šocia lní ch de ji Filozoficke  fakulty Úniverzity Karlovy 

 

C lenove :  

prof. Mgr. Luka š  Fašora, Ph.D.                        

FF MÚ Brno 

 

prof. PhDr. Milena Lenderova , CSc.                               

Ú štav hištoricky ch ve d FF Úniverzita Pardubice 

 

prof. dr. Martin Schulze-Weššel       

Collegium Carolinum Mu nchen; Ludwig-Maxmilianš-Úniveršita t Mu nchen 

 

prof. Olivier Chaline                                           

Úniveršite  Pariš-Sorbonne 

 

Autor i doporuc ují cí ch dopišu :      

1. John W. O´Malley, Úniveršity Profeššor, Georgetown Úniveršity, Theology Department; 

2. prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D., Katedra hištorie FF ÚPOL 



 

 

3. Hugh McLeod, Emerituš Profeššor, department of Hištory, Úniveršity of Birmingham  

4. P. Dr. Viliam S tefan Do ci OP, Prešidente dell´Ištituto Storico Domenicano, Profeššore 

invitato preššo la Facolta  di Teologia della Pontificia Úniveršita  di San Tommašo, Roma 

5. prof. Jir í  Hanuš , Hištoricky  u štav FF MÚ 

6. prof. PhDr. Jarošlav C echura DrSc., Ú štav de jin kr ešťanške ho ume ní , KTF ÚK 

 

 

Pr edna š ka: 

Doc. Petra c ek pr ednešl pr edna š ku na te ma: „Úrbanizace, induštrializace, feminišmuš a z enške  

r eholní  kongregace moderní  doby“. 

 

Stanoviško komiše: 

Stanoviško komiše pr ednešl pr edšeda komiše prof. PhDr. Jir í  S taif, CSc.   

Text štanoviška komiše tvor í  pr í lohu c . 1 k tomuto za pišu.  

 

Doporuc ují cí  pošudky: 

Pr edšeda komiše šhrnul obšah doporuc ují cí ch pošudku . Doc. Petra c ek reagoval na text 

doporuc ují cí ch pošudku . 

Pedagogicka  a ve decka  c innošt uchazec e: 

Doc. Petra c ek šezna mil VR še švy mi zkuš enoštmi a pr edštavou pedagogicke  a ve decke  

c innošti ve šve m oboru 

Diškuše: 

V diškuši vyštoupili: prof. PhDr. Jan Kla pš te , CSc., prof. PhDr. Mirošlav Verner, DrSc., prof. 

PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., prof. PhDr. Olga Lomova , CSc., 

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

  



 

 

Uzavřené jednání:        

Hodnocení  pro pošouzení  pr edna š ky: 

(pr ednešl prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. ) 

 

Pr edna š ka byla logicky štrukturovana , zdar ily m zpu šobem propojila dve  oblašti za jmu 

uchazec e – cí rkevní  de jiny a šocia lní  de jiny. V šouvišlošti š modernizací  a induštrializací  a š tí m 

šouvišejí cí  zme nou špolec enške  štruktury doš lo mj. i k rozpadu šocia lní ch vazeb tradic ní  

špolec nošti, šocia lní ho zabezpec ení , chudinške  pe c e, dobroc innošti. Tí m še ví ce nez  

v minulošti otevr el proštor pro aktivitu z enšky ch r eholní ch kongregací  ve nují cí ch še 

charitativní , šocia lní  a vzde la vací  c innošti. Tato c innošt byla špolec noští  i v e r e roštoucí  

šekularizace akceptova na a ocen ova na. 

Doc. Petra c ek v pr edna š ce zdu raznil boom z enšky ch r eholní ch kongregací  v 19. štoletí  

vyply vají cí  jak z demograficke  revoluce, tak z prome ny pojetí  r eholní ho z ivota (jeho 

demokratizace, tedy otevr ení  kongregací  nemajetny m uchazec ka m). Na z enšky ch 

kongregací ch dokumentoval i zají mava  te mata z enške  emancipace (moz nošti profešní ho 

uplatne ní ) a feminizace katolicke  cí rkve, revitalizace zboz nošti a špirituality. Pr í klady c erpal 

z hradecke  diece ze. 

Pr edna š ka me la vy razne  pr ešahy jak do obecne  roviny de jin šocia lní ch a hošpoda r šky ch, tak 

take  do šubtilní ch poloh individua lní ch motivací , ktere  vedly k rozhodnutí  z en pro r eholní  

šluz bu. Ve noval še i du šledku m, ktere  tato rozhodnutí  me la jak pro z eny šame , tak jejich š irš í  

rodinu a šocia lní  vazby. 

Vedle jašne  vymezene ho a zpracovane ho te matu zazne ly podne ty k dalš í mu moz ne mu 

šme rova ní  šocia lne -de jinne ho vy zkumu na tomto poli. 

Pr ehledne  zpracova ní  podal zejme na pro období  19. štoletí , ale š vy razny mi pr ešahy do 

dalš í ho štoletí  az  po aktualizaci v doma cí m i šve tove m me r í tku dneš ka. 

Te ma bylo pr ednešeno poutave . Úchazec  zaujal vy razny m a kultivovany m projevem. V diškuzi 

reagoval velmi zašve cene , proka zal š irokou znalošt te matu od jeho c ašovy ch poloh 

štr edove ky ch az  po šouc ašnošt. Z jeho odpove dí  vyzar ovalo zaujetí  pro te ma. 

  



 

 

 

 

Hlasování o zhodnocení habilitační přednášky 

(Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0).  

Text hodnocení přednášky pro jmenovací řízení byl odsouhlasen. 

 

Vy šledek tajne ho hlašova ní m: 

Poc et c lenu  VR :   42 

Pr í tomno :    33 

Kladny ch hlašu  :    31 

Za porny ch hlašu  :    2 

Neplatny ch hlašu  :   0 

 

Vědecká rada schválila návrh na jmenovací řízení, návrh bude postoupen na VR UK. 

  



 

 

3. Personálie 

Vědecká rada vzala na vědomí: 
 

3.1. Ozna mení  o ude lení  titulu Ph.D.:  

V komiši pro študijní  program Informac ní  študia a knihovnictví , študijní  obor Informac ní  

ve da obha jil PhDr. David Horva th dne 10. 12. 2018 švou dišertac ní  pra ci š na zvem: 

Informac ní  podpora v oblašti odborny ch a ve decky ch informací  orientovana  na le kar ške  

fakulty ÚK a Farmaceutickou fakultu ÚK v Hradci Kra love . De kan ude lil na za klade  na vrhu 

komiše jmenovane mu titul doktor. 

 

V komiši pro študijní  program Filologie, študijní  obor C ešky  jazyk obha jila Mgr. Michaela 

Liš kova  dne 11. 12. 2018 švou dišertac ní  pra ci š na zvem: Neologišmuš v lingvišticke m, 

media lní m a be z ne m obrazu šve ta. De kan ude lil na za klade  na vrhu komiše jmenovane  titul 

doktor. 

 

V komiši pro študijní  program Hištoricke  ve dy, študijní  obor Etnologie obha jila Ing. Alena 

Lochmannova , MBA dne 11. 12. 2018 švou dišertac ní  pra ci š na zvem: Te lo za katrem: 

Vy znam zdobení  te la odšouzeny ch ve vy konu treštu odne tí  švobody. De kan ude lil na 

za klade  na vrhu komiše jmenovane  titul doktor. 

 

V komiši pro študijní  program Pšychologie, študijní  obor Socia lní  pšychologie obha jila 

Mgr. et Mgr. Jana Draberova  dne 19. 12. 2018 švou dišertac ní  pra ci š na zvem: Vní mana  

akademicka  u c innošt z a ku  štr ední ch š kol. De kan ude lil na za klade  na vrhu komiše 

jmenovane  titul doktor. 

 

V komiši pro študijní  program Filologie, študijní  obor Didaktika konkre tní ho jazyka 

obha jil PhDr. Toma š  Kupka dne 2. 1. 2019 švou dišertac ní  pra ci š na zvem: Teoreticka  

vy chodiška tvorby a hodnocení  pracovní ch lištu  pro vy uku cizí ch jazyku  še zame r ení m na 

š pane lšky  jazyk. De kan ude lil na za klade  na vrhu komiše jmenovane mu titul doktor. 

  



 

 

 
Ke schválení:  

3.2. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lenu  zkuš ební  komiše pro SDZK pro študijní  

program Filologie, študijní  obor Obecna  lingvištika: 

doc. Filip Smolí k, Ph.D. 

Luca Cilibraši, M.A., Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

3.3. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lenu  zkuš ební  komiše pro SDZK a obhajoby 

dišertac ní ch prací  pro študijní  program Filologie, študijní  obor Klašicka  filologie: 

Mgr. Hana S edinova , Ph.D. (Kabinet pro klašicka  študia AV C R) 
doc. Daniela Úrbanova , Ph.D. (FF MÚ) 
 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

3.4. Na vrh Ú štavu roma nšky ch študií  na doplne ní  c lena do zkuš ební  komiše pro BZK a 

SZZK pro študijní  program Filologie (obor: Italianištika): 

Dr. Mara Salvalaggio 
 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

3.5. Na vrh Ú štavu roma nšky ch študií  na vyne tí  c lenu  ze zkuš ební  komiše pro BZK a SZZK 

pro študijní  program Filologie (obor: Italianištika): 

Dr. Ave Bolletta 
Dr. Alberto Borghi 
 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

3.6. Na vrh Ú štavu tranšlatologie na doplne ní  c lena ve zkuš ební  komiši pro BZK pro 

študijní  program Pr ekladatelštví  a tlumoc nictví /Ú beršetzen und Dolmetšchen (obor: 

Mezikulturní  komunikace c eš tina – ne mc ina/Interkulturelle Kommunikation und 

Tranšlation Tšchechišch – Deutšch): 

prof. Danuta Rytel-Schwarz, Dr. 



 

 

 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 
 

3.7. Na vrh Katedry pšychologie na vyne tí  c lena ze zkuš ební  komiše pro BZK a SZZK pro 

študijní  program Pšychologie (obor: Pšychologie): 

PhDr. Simona Hora kova  Hoškovcova , PhD. 
 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

  



 

 

4. Návrh na složení habilitační komise a témat habilitační přednášky pro habilitační 

řízení pana Mgr. Jakuba Maršálka, Ph.D. (Ústav Dálného východu FF UK) pro obor 

Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky: 

Název habilitační práce:  
Prošo, paštevectví  a dvojuche  na doby: š í r ení  tibetobarmšky ch jazyku  ve šve tle archeologie 
(Praha: Togga, 2016) 
 
Návrh komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Charva t, CSc.   Katedra de jin a didaktiky de jepišu PedF ÚK 
 
Členové: 
prof. PhDr. Jarošlav Malina, DrSc.   Katedra antropologie, Pr í rodove decka  fakulta 

Mašarykovy univerzity 
prof. PhDr. Martin Slobodní k, Ph.D.   FF ÚK v Bratišlave  
prof. Mgr. Viktor C erny , Dr.   Archeologicky  u štav AV C R a Pr F ÚK 
prof. Jana Benicka , PhD.   FF ÚK v Bratišlave  
 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 2). 

 
 
Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia (anotace v příloze č. 1): 
1. Benátky východu? Nové poznatky o charakteru a štruktuře prvních čínškých měšt. 
2. Rozmařilošt a štřídmošt: odlišný charakter raných šložitých špolečnoští na dolním a 

štředním toku Žluté řeky. 
3. Anabáze či katabáze mušliček? K dálkovým štykům v Eurašii ve 3. a 2. tišíciletí př. n. l. 
 

Vědecká rada schválila Téma č.1 hlasováním (Pro: 14, Proti: 14, Zdržel se: 5). 

 

5. Návrh na složení habilitační komise a témat habilitační přednášky pro habilitační 

řízení paní Mgr. et Mgr. Ivy Adámkové, Ph.D. (CMTF UP Olomouc a FF UK) pro obor 

řecká a latinská studia: 

Název habilitační práce:  
Polemika mezi cišterciáckým a clunyjškým mnišštvím a špiš Apologia Bernarda 
z Clairvaux. 
 
Návrh komise: 
Předsedkyně: 
prof. PhDr. Marie Bla hova , DrSc. KPVHA FF ÚK 
 
Členové: 
prof. PhDr. Jana Nechutova , CSc.  Ú štav klašicky ch študií  FF MÚNI 
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.  Filozoficky  u štav AV C R 



 

 

doc. Mgr. Anna Pumprova , Ph.D.  Katedra latinške ho jazyka a kultury, 
Filozoficka  fakulta, Oštravška  univerzita 

doc. Mgr. Lucie Dolez alova , M.A., Ph.D.   Ú R LS FF ÚK 
 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 2). 

 
 
Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia (anotace v příloze č. 2): 
1. Relikvie a jejich politická role ve štředověku. 
2. Raně křešťanšké mučednické texty a jejich manipulace minuloští. 
3. Mezi štr edove kou architekturou a liturgií . 

Vědecká rada schválila Téma č.1 hlasováním (Pro: 13, Proti: 13, Zdržel se: 7). 

6. Návrh na změnu ve složení habilitační komise pro habilitační řízení pana Mgr. Jana 

Palkosky, Ph.D. (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) pro obor Filosofie: 

Složení komise schválené na VR 21. 6. 2018:  
 
Předseda:  
prof. Mgr. Mirošlav Petříček, Dr.   ÚFAR FF ÚK  
 
Členové:  
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.    FHS UK  
doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.   Katedra politologie a filozofie FF UJEP  
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.    Katedra filozofie FF UPOL  
doc. Hugo Strandberg   Centre for Ethics as Study in Human Value, 

Univerzita Pardubice  
 
Na členství v komisi rezignoval doc. Aleš Novák, za nového člena je navržen doc. James 
Hill, Ph.D. (ÚFAR FF UK).  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33 Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 
 

 

  



 

 

7. Akreditace:  

Ke schválení: 

Návrhy navazujících magišterškých študijních programů projednala a doporučila Studijní 

komiše na švých zašedáních ve dnech 26. 10. 2018, 23. 11. 2018 a 7. 12. 2018. Akademický 

šenát projednal a doporučil materiály na švém zašedání dne 10. 1. 2019. 

7.1. Návrhy studijních programů 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Religionistika  

(prezenc ní  forma študia, 2leta  štandardní  doba študia) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Sociální pedagogika 

(prezenc ní  a kombinovana  forma študia, 2leta  štandardní  doba študia) 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33 Proti: 0, Zdržel se: 0). 

7.2. Návrh na jmenování garanta studijního programu v rámci přípravy nové 

akreditace 

 

Název SP Typ SP 

Standardn

í doba 

studia 

Jazyk 

výuky 

Religioništika NMgr 2 cš 

Socia lní  pedagogika NMgr 2 cš 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33 Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

7.3. Návrhy na změnu garanta (mimo akreditace) 

Název SP 
Typ 

SP 

Standardní 
doba 
studia 

Jazyk 
výuky 

Návrh na 
odvolání 
oborového 
garanta 

Návrh na 
jmenování 
oborového garanta 

Východoevropšká 
studia  

NMgr. 2 cs 
doc. PhDr. 
Hanuš Nykl, 
Ph.D. 

doc. PhDr. Ilja 
Lemeškin, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33 Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 



 

 

 

8. Různé 

8.1. Informace o peršona lní  šituaci na OV 

De kan informoval o odchodu dr. Kova r ove  z OV ke dni 31. 1. 2019 a na štupu nove ho 

kolegy Mgr. Ondr eje Vrabeľa k 1. 2. 2019. 

8.2. Informace o kauze u dajne ho plagia torštví  prof. Kova r e 

De kan informoval o došavadní m poštupu v te to za lez itošti. 

8.3. Informace k cene  Donatio  

De kan informoval o moz nošti nominovat na tuto cenu do 31. 1. 2019 a navrhl prof. 

Petr í c ka 

VR schválila návrh hlasováním (Pro 31, Proti 0, Zdržel se 2) 

 

  



 

 

Zapšala: Ing. Blanka Svobodova   

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.    V Praze dne 31. 1. 2019 

de kan  

  



 

 

Příloha č.1 

 

Část 2.4. 
 

STANOVISKO KOMISE V ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

 

(vyplní komise) 

 

 

 

ZHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UCHAZEČE1 

Doc. PhDr. Petráček Ph.D., Th.D. působil od r. 2005 jako odborný asistent a od r. 2012 

jako docent na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK ), kde 

se podílí na výuce v několika oborech v programu Historické vědy v bakalářském, 

magisterském a doktorském studiu jako člen Ústavu dějin křesťanského umění, od r. 

2018 Katedry církevních dějin a literární vědy.  

Soustavný  charakter nabylo jeho pedagogické působení r. 2007, kdy se stal odborným 

asistentem a vedoucím Katedry náboženské výchovy a charitativní práce na 

Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové (PdF UHK ), od r. 2010 Katedry 

kulturních a náboženských studií. Od r. 2012 zde působí jako docent. Za tu dobu vedl 

desítky bakalářských a diplomových prací, několik diplomových a disertačních prací 

bylo publikováno.  

Spektrum jeho pedagogického působení  zahrnuje tato témata:  Fenomén revoluce 

v dějinách Západu; Stát versus církev; Sekularizace společnosti v 19.-20. století; Dějiny 

duchovní kontroly a represe; Antropologie práva, Dějiny charitativní práce a sociální 

politiky; Mor, knihtisk a humanisté. Konceptuální osu jeho přednášek tvoří  proměny 

mentalit na přelomu pozdního středověku a raného novověku, problematika sociálních, 

hospodářských, kulturních a náboženských dějin, jakož i  dalších důležitých fenoménů 

moderních a novověkých dějin,  mezi něž mj. patří role  duchovní kontroly, sociální 

péče  a  násilí v dějinách.  

Výrazný je jeho  podíl na doktorském studijním programu Církevní a obecné dějiny na 

KTF UK, kde dlouhodobě vede nejvyšší počet doktorandů, jichž je nyní 10. V rámci 

doktorského studia vede seminář, ze kterého již vzešli 4 absolventi, u jednoho působil 

jako konzultant, dva další budou končit v akademickém roce 2018/2019. Jako člen 

oborové rady a vyučující se podílí i na doktorském programu na Filozofické fakultě 

Univerzity Hradec Králové.  

Zároveň přednáší v angličtině na anglickém studijním programu na PdF UHK a 

německy  a anglicky při pobytech v rámci programu Erasmus Plus.   
 

 

 

 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VĚDECKÉ, ODBORNÉ NEBO UMĚLECKÉ 

                                                      
1 Stručné zhodnocení pedagogické činnošti, zejména š ohledem na jmenovací obor, vyučované 
předměty, kvalitu výuky (např. hodnocení študenty) a na autorštví učebnic a dalších študijních 
pomůcek (učebnice, škripta, atlašy, e–learningové programy aj.). 



 

 

ČINNOSTI UCHAZEČE2 

Docent Petráček patří mezi badatele s bohatou vědeckou a publikační činností 

v několika oblastech sociálních, hospodářských  a kulturních dějin.  

Jeho  zájem o sociální a hospodářské dějiny  se profiloval už během jeho 

vysokoškolského studia, v němž soustředil   svůj výzkum do  oblasti regionálních dějin 

a mikrohistorie. 

Jeho první monografie Fenomén darovaných lidí v českých zemích v 11. – 12. století 

(2003) se týká hospodářských a sociálních dějin středověku, zvláště pak agrárních dějin.  

Analyzuje sociální postavení nižších vrstev společnosti a nabízí celkový pohled na 

vývoj sociální stratifikace společnosti od 10. do 12. století. V této souvislosti zkoumá 

ekonomické struktury, vazby a mechanismy přemyslovského státu, především 

organizaci velkostatku a jeho součástí jakožto hlavního zdroje knížecí fiskality. K tomu 

se řadí problematika  organizace správního aparátu výběru dávek, cel a dalších poplatků 

od „svobodných“ vrstev společnosti. Autorův výklad  se vyznačuje komplexní analýzou 

různého typu pramenů a extenzivním komparativním využitím pramenů polské a 

uherské provenience. Integrální a oceňovanou součástí práce je komplexní zhodnocení 

dlouhé tradice české, ale i německé, polské a slovenské historiografie v kontextu vývoje 

sociálních a hospodářských dějin 19-20. století. 

Tato monografie  se již od prvního vydání  rychle  stala nepostradatelnou  především 

pro archeology středověku, kterým díky svému zaměření na hospodářské a sociální 

struktury a mechanismy poskytuje důležitý interpretační rámec pro jejich terénní 

výzkumy. Přepracované a doplněné vydání vyšlo v nakladatelství Argo (2012) v řadě 

Každodenní život a opět v přepracované podobě vyšlo v angličtině v řadě ECEE 

v prestižním nakladatelství Brill v r. 2017. 

Završením medievistické fáze jeho badatelské činnosti se stala monografie  Člověk, 

hodnoty a dynamika středověké společnosti (2014), v níž  zhodnotil své kulturně 

antropologické a teologické vzdělání. Zaměřil se v ní na otázky duchovní kontroly a 

represe, vnímání chudoby a sociální nerovnosti, kulturní diverzity, identity, jinakosti a 

otázku celkové sociální dynamiky středověké společnosti. Souhrnně lze tuto publikaci  

zařadit do kategorie dějiny mentalit.  

Potom se jeho badatelský zájem posunul směrem k moderním sociálním dějinám, 

především  pak k studiu vývoje postavení náboženství a církví v moderní době. V této 

souvislosti zdůrazňuje tyto dějinné aspekty: 

Za prvé je to interakce mezi státem, společností a církvemi, speciálně katolickou církví 

v 19.-20. století, které můžeme  souhrnně označit jako různé a zároveň i vícevrstevnaté 

projevy sekularizace v evropském a českém kontextu. 

Za druhé studuje modely vyrovnání se katolické církve se společenskou modernizací, 

resp. různé tlaky na vývoj forem jejího života a učení a  zpětný vliv církve  na  proměny 

moderní společnosti, jinými slovy tu jde o její sociální, tj.   organizační, ideovou a 

kulturní   adaptaci v měnícím se světě.  

Do tohoto okruhu  patří monografie  Sekularizace a katolicismus v českých zemích 

(2013, anglicky 2015) a řada dalších textů, které  navíc studují  interakci mezi 

katolickou církví a nacionalismem, či podíl duchovenstva na modernizaci české 

společnosti v druhé polovině 19. století.  

Petráčkovo bádání rovněž vstupuje do oblasti dějin interpretace Bible jako normativního 

textu křesťanské tradice, jenž stále ovlivňuje naše  představy o hodnotových aspektech 

                                                      
2 Vyjádření komiše k celkovému přínošu publikací uchazeče pro obor, zmíní nejdůležitější tituly a 
charakterizuje jeho publikační činnošt i z hlediška jejího vývoje. Úvede tři nejvýznamnější práce a jejich 
přínoš pro obor. Specifikuje případnou účašt v  multicentrických študiích. V případě uchazeče z jiné 
vyšoké školy uvede špolupráci še šoučáštmi ÚK. 



 

 

mezilidských vztahů. Na první pohled se dotýká jen úzce vymezeného tématu jedné 

teologické disciplíny, ve skutečnosti  však poskytuje vskutku plastický  příklad pole 

zápasu o charakter vztahu církve k moderní společnosti, vědě a dalším hodnotám 

moderny. Těžištěm  tohoto zájmu je první polovina 20. století, kdy katolická církev 

přechází  od  zásadního odmítnutí k postupnému sbližování s historickokritickou 

metodou a  potom též  k její opožděné a postupné akceptaci. Tento výzkum má zároveň 

nepopiratelnou  společenskou a politickou relevanci, protože řada jiných křesťanských 

církví a ani  islám tímto procesem přijetí historickokritické metody při výkladu 

kanonických textů ještě neprošly. Petráčkův výzkum  se primárně zabývá  strategiemi 

katolických vědců a akademických pracovníků, jak „přežít“ v negativně naladěném a 

mocensky striktně organizovaném církevním společenství s cílem postupně prosadit 

svůj kritický pohled do oficiálního učení církve. Rovněž tak řeší  otázky osobní identity, 

konfliktů loajalit (vědecké poznání versus církevní autorita), vztahu symbolické a reálné  

moci, vnitřní a vnější resistence  a analyzuje  formy disciplinace  „neposlušných“ 

duchovních stejně jako  jiné formy  řešení konfliktů uvnitř  církevního společenství. 

Tyto výzkumy  plasticky analyzují  sociální mechanismy, v nichž jde o to  prosadit 

diskontinuitní moment ve znejistěném společenství posedlém potvrzováním kontinuity. 

Z hlediska institucionálních dějin pak analyzuje, jak takové moderní tlaky  formálně 

zvládnout tak, aby nenarušily důvěru v příslušné autority.   

Dvě rozsáhlé Petráčkovy monografie  jsou nyní  v procesu vydání v prestižních 

zahraničních nakladatelstvích. Jde o  přepracované a doplněné monografie Výklad Bible 

v době (anti-modernistické) krize. Život a dílo Vincenta Zapletala OP (1867-1938) 

(2007), která vyjde v roce 2019 německy v  nakladatelství De Gruyter a  Bible a 

moderní kritika (2011) v americkém akademickém nakladatelství The University Notre 

Dame Press.  

Další  oblast Petráčkova bádání zahrnuje studium vývoje velkého náboženského 

společenství a jeho vyrovnání se s modernitou. V monografii Církev, tradice, reforma 

(2016) zkoumá, jak je prožívání náboženské víry a organizace církevního společenství 

určené a ovlivněné ekonomickým, sociálním a politickým kontextem. Ve svém 

výzkumu  Druhého vatikánského koncilu si též ověřuje analytické  možnosti konceptu 

události (event history analysis), který patří mezi výrazné inovační prvky současných 

sociálních věd. Stejně tak  testuje nosnost sociálně vědního pojmu paradigmatická 

změna ve vztahu k institucionálním dějinám západní církve, proměnám forem jejího 

života a formulování nauky.  

V monografii Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace (2017) 

zkoumá důsledky transformace organizačních forem západního křesťanství v 16. století 

na sociální, kulturní i hospodářské dějiny Evropy. Zabývá se zde  fenoménem 

konstruování identity nových církevních společenství na negativním  půdorysu 

vzájemného vymezování,  přijetím nových konfesijních identit jako ideologií raně 

novověkých států, dopady těchto tendencí na vývoj vědy a univerzit v novověké Evropě 

a rozvojem konceptu tolerance jako společenské hodnoty. Na podobném tématu už 

pracoval  ve své monografii Adaptace, resistence, rezignace (2014), v níž  zkoumal 

různé typy reakcí církve a společnosti na sociální, politické, náboženské a hospodářské 

proměny novověké Evropy a též  zjišťoval, do jaké míry lze v těchto kontextech 

pracovat s konceptem krize.   

 

 

 

 

  



 

 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI3 

Zahraniční zkušenost doc. Petráčka je mimořádně komplexní a bohatá, jak z hlediska 

délky pobytu,  tak diverzity zemí, ve kterých dlouhodobě pobýval.  

Podstatnou část svých studií absolvoval na mezinárodní a bilingvní (francouzsko-

německé) Université Fribourg ve Švýcarsku, kde strávil  celkem tři akademické roky se 

specializací na církevní dějiny (prof. Mariano Delgado, Guy Bedouelle), jeho 

francouzsky psaná licenciátní práce vyšla v univerzitním nakladatelství (Academic 

Press Fribourg). 

Z delších studijních a badatelských pobytů je třeba zmínit dlouhodobé zkušenosti ze 

studijních pobytů v Německu (Frankfurt, 2 měsíce) a Itálii (Řím, 6 měsíců).  

Po kratším pobytu na Yale University (New Haven, USA) v roce 2013, se mu tam 

podařilo získat stipendium a pozvání jako Visiting Fellow na letní semestr 2015. 

V rámci tohoto pobytu byl rovněž přijat jako Invited Speaker s přednáškou o 

sekularizaci v českých zemích na DSPT Berkeley v dubnu 2015.  

Jeho  zahraniční renomé potvrzuje skutečnost, že je zván na konference do Německa, 

Francie, Polska, Itálie, Švýcarska, Rakouska a na Slovensko. 

Pravidelně publikuje v zahraničních časopisech a zahraničních kolektivních 

monografiích především ve Francii, Německu, Polsku a USA, jak to podrobně uvádí 

soupis literatury.  

Je členem mezinárodní učené společnosti Görres Gesellschaft.  

 
 

 

 

DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST RELEVANTNÍ K OBORU JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ 
Autorství (spoluautorství) patentů4 

 

 

Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí5 

Velmi výrazné je i angažmá v organizační a expertní činnosti akademické práce a v 

univerzitním působení.  

Doc. Petráček se podílí jako vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií 

v Hradci Králové  na tvůrčí činnosti v oblasti organizace konferencí, včetně 

mezinárodních, sympozií a přednášek zahraničních profesorů.  

Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu a člen pracovní skupiny Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jako nominovaný zástupce České konference 

rektorů a Rady vysokých škol. 

Je členem celkem tří vědeckých rad a rovněž Rady vnitřního hodnocení Univerzity 

                                                      
3 Zhodnocení zahraničních vědeckých, odborných nebo uměleckých štáží delších než jeden měšíc (uvéšt 
datum a délku pobytu) případně během študia či další zahraniční zkušenošti.  
4 Úvedení a zhodnocení patentů podaných/přijatých v Češké republice/zahraničí, patenty aplikované 
v praxi (štručná charakterištika) formou licence (v jednání/uzavřené, pro Češkou 
republiky/zahraničí). 
5 Úvedení a zhodnocení: 

- nejvýznamnějšího díla nebo jiné realizace (vyštoupení, koncerty, překlady krášné literatury a 
poezie atd.), 

- hlavního přínošu k umělecké činnošti v daném oboru (kupř. vytvoření nové technologie, š tylu 
či založení školy), 

- organizace významných akcí (workšhopy, feštivaly, šympošia, výštavy atd.), recenze a jiné 
ohlašy na umělecká díla a tvůrčí činnošt (katalogy výštav a dalších uměleckých akcí, 
monografie věnované uchazeči jako umělci, recenze v  odborných čašopišech atd.) 



 

 

Hradec Králové. 

Opakovaně působí jako člen hodnotícího panelu Grantové agentury ČR.  

 

III. Širší kontext činnosti uchazeče6 

Doc. Petráček je rovněž členem dvou oborových rad doktorských programů v oblasti 

historické vědy a řady dalších akademických a vědeckých grémií. Mezi ně  patří  

Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny Historického ústavu Akademie 

věd ČR nebo Kabinet regionálních církevních dějin při Katedře pomocných věd a 

archivnictví FF UHK. 

Intenzivně se věnuje rovněž třetímu pilíři univerzity, propagaci vědy a poznání formou 

přednášek pro širokou veřejnost, přednáší i na středních školách, v posledních letech 

jde o 30-40 přednášek ročně.  

Vystupuje jako odborník na sociální a náboženské dějiny i v médiích.  

 
 

  

                                                      
6 Úvedení a zhodnocení recenzní činnošti, práce v různých komiších, veřejný diškurš, podíl na třetí roli 
univerzity aj. V případě lékařškých klinických oborů še komiše výšlovně vyjádří ke klinické 
fundovanosti 



 

 

 

ZÁVĚR STANOVISKA KOMISE 

Celkové zhodnocení vědecké, pedagogické a další činnosti7 

Doc.Tomáš Petráček je  vyzrálým, talentovaným a perspektivním  historikem. Po řadu 

let  je  již aktivně činný v badatelském poli   hospodářských  a sociálních dějin. Díky 

tomu zároveň plodně   rozvíjí  obor kulturních a  církevních dějin. Osobitým  

způsobem  tak překračuje hranice několika vědeckých  disciplín. Jeho badatelský 

přístup, jímž si získal mezinárodní uznání,  je konceptuálně i metodologicky 

inovativní. Příkladně  v sobě zahrnuje  výrazné transnacionální aspekty,  jež jsou 

v současnosti jedním z prestižních směrů v historickém bádání. V oblasti 

hospodářských a sociálních dějin připravil 73 odborných studií; své texty publikoval 

jako spoluautor  kolektivních monografií, sborníků či přispěvatel zahraničních 

časopisů v  angličtině, němčině, polštině a francouzštině. Často  je zván  na zahraniční 

a mezinárodní konference, jež se konaly  v sedmi zemích.  

Je jedním z prvních absolventů  doktorandského studia v oboru hospodářské a sociální 

dějiny na FF UK (2002). Předtím zde  patřil mezi první absolventy magisterského  

studia historie-etnologie, specializace sociální dějiny (1999).  Jeho úspěšná  habilitace 

pro obor  české dějiny se na FF UK  uskutečnila r. 2012. Zároveň je členem rady 

Centra pro studium politické filosofie, etiky a náboženství při Ústavu filozofie a 

religionistiky FF UK. Pro Univerzitu Karlovu zpracovává též posudky bakalářských, 

magisterských a dizertačních prací. 

Vysokou kvalitu  jeho odborné práce potvrzuje již přes třináct let  soustavného 

působení na dvou univerzitách a dlouhodobá spolupráce s dalšími akademickými a 

vědeckými pracovišti v České republice a v zahraničí. Významně se podílí na 

vzdělávání na všech třech stupních vysokoškolského studia, řada jeho studentů 

úspěšně završila i doktorskou formu studia. Intenzivní je i jeho účast  na organizačním 

poli akademického a vědeckého života jako vedoucí katedry,  působí jako člen 

vědeckých rad, doktorských oborových rad a dalších grémií. Ocenit je třeba i jeho 

snahu o propagaci oboru a šíření vzdělání formou veřejných přednášek.  

Jeho vlastní badatelská činnost, založená na původním výzkumu,  dosud přinesla 9 

monografií a odborných knih, z nichž pět již  vyšlo v zahraničí, další dvě vyjdou 

v dohledné době v prestižních zahraničních nakladatelstvích (Brill, De Gruyter, 

University Notre Dame Press).  

Za jeho tři nejvýznamnější monografie lze považovat: 

Power and Exploitation in the Czech Lands in the 11th – 12th Centuries. A Central 

European Perspective (2017); Církev, tradice, reforma (2016); Bible a moderní 

kritika (2011). 

 

Komise dospěla k závěru, že pan doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. splňuje  

svou příkladnou vědeckou, odbornou a pedagogickou činností všechny požadavky 

jmenovacího řízení profesorem v oboru moderní hospodářské a sociální dějiny, a 

proto doporučuje Vědecké radě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jeho 

schválení k dalšímu řízení.    
 

  

                                                      
7 Celkové zhodnocení vědecké a pedagogické a další činnošti uchazeče a šhrnutí významu jeho práce, 
dále formulace závěru komiše a jeho zdůvodnění. Vedle základní charakterištiky je zde možno zmínit 
ještě další škutečnošti a argumenty významné pro jmenovací řízení, zejména v mezinárodním kontextu. 



 

 

Výsledek hlasování komise 

  
Počet přítomných: 5 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 

 

 

 

V Praze  dne 13. 12. 2018 

 

Předseda: prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.  

 

Členové:  prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.                        

 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.                               

 

prof. dr. Martin Schulze-Wessel       

 

prof. Olivier Chaline                                           

 

  

 


