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Článek odborný/vědecký1
 

Jméno autora Tabita Landová, Michaela Vlčková    (garant článku Tabita Landová) 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je článek 

napsán 

angličtina 

Titul v originále (v jazyce, 

v němž byl článek napsán) 

Ritual Imaginationin Contemporary Catholicism and Protestantism 

Abstrakt – originál The article focuses on the concept of rituals in contemporary Catholic and 

Protestant liturgical studies. It is written as a dicussion between Protestant 

practical theologian Tabita Landová and Catholic liturgical theologian 

Michaela Vlčková. The autors bring to the debate  two liturgical traditions in 

which the issue of ritual has been evaluated in very different  ways. However, 

in recent yaers it has been possible to perceive significant rethinking of the 

concept of rituals on bouth sides and an increasing respect of the diverse  role 

of rituals and ritual imagination in the life of churches. 

Klíčová slova - originál Ritual-Catholicism-Protestantism-Imagination-Liturgics 

Titul – anglicky  

Abstrakt – anglicky  

Klíčová slova - anglicky  

Titul – česky Rituální imaginace v současném katolicismu a protestantismu 

Abstrakt – česky Článek se zaměřuje na pojetí rituálu v současné katolické a protestantské 

liturgické vědě. Je napsán jako diskuse mezi protestantskou praktickou 

teoložkou Tabitou Landovou a katolickou liturgickou teoložkou Michaelou 

Vlčkovou. Autorky pojednávají o dvou liturgických tradicích, které 

přistupovaly k rituálu velmi odlišným způsobem. Avšak v posledních letech je 

možné zaznamenat na obou stranách výrazné přehodnocení  pojetí rituálu na 

obou stranách a vzrůstající  pozornost k různým rolím, které rituál a rituální 

imaginace hrají v životě církví. 

Klíčová slova - česky Rituál-katolicismus-protestantismus-imaginace -liturgika 

  

Název zdroje Communio Viatorum 
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Číslo periodika v rámci 1 

                                                 
1
 „Recenzovaným odborným článkem“ je původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na 

stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem a jím 
uváděná afiliace se vztahuje k  české výzkumné organizaci. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika 

na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr, přehled literatury) s obvyklým způsobem 

citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny 

původních, případně přehledových sdělení. 

Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel periodicky, má 
přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě, včetně zveřejnění 

on-line. 

Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení na: 

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science1 (dále „WoS“) 

s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“; 

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS1 s příznakem „Article“, 
„Review“, nebo „Letter; 

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin.  

Další informace jsou k dispozici v přiloženém dokumentu „Definice druhů výsledků“. 

http://www.vyzkum.cz/


uvedeného ročníku: 
Pokud nemá periodikum průběžné 
číslování, vyplňuje se název měsíce nebo 
roční období nebo datum vydání periodika 

v rámci svazku. 

Strany (od-do) 67-112 (podíl na textu 50%) 

Vědní oblast podle OECD 60300 Philosophy, Ethics and Religion 

 

- podoblast (OECD) 60303 Theology 

- kód oboru RIV AA 

Článek je výsledkem 

grantu? 

ne: 

 

 
 

Článek odborný/vědecký2
 

Jméno autora Michaela Vlčková 

Rok publikace 2017 

Jazyk, v jakém je článek 

napsán 

angličtina 

Titul v originále (v jazyce, 

v němž byl článek napsán) Human body and “landscape body” as determining factors of 
liturgical celebrating as a ritual activity. Teological and 
anthropological meanings. 

 

Abstrakt – originál The aim of this study is to search for the context of shaping the liturgical space 

and liturgy as a ritual activity with the perception of the human body and the 

landscape. It focuses on the meaning of the human body and corporality for 

the formation of the liturgical space. It examines the relationship of the 

physical landscape and the liturgy and points  out the limitation of the 

liturgical celebration to „the world inside“ that deserves reflection and the 

seeking of ways to overcome this historic and culturally-based dualism. 

Klíčová slova - originál Liturgy- landscape- body-space- ritual 

Titul – anglicky  

Abstrakt – anglicky  

Klíčová slova - anglicky  

Titul – česky Lidské tělo a „tělo krajiny“ jako určující faktory pro liturgické slavení. 

Teologické a antropologické významy. 

Abstrakt – česky Cílem studie je hledání souvislostí utváření liturgického prostoru a liturgie 

jako rituální aktivity s vnímáním těla a krajiny. Zaměřuje se na význam 

lidského těla a tělesnosti na utváření liturgického prostoru. Zabývá se vztahy 

                                                 
2
 „Recenzovaným odborným článkem“ je původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na 

stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem a jím 
uváděná afiliace se vztahuje k  české výzkumné organizaci. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika 

na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr, přehled literatury) s obvyklým způsobem 

citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny 

původních, případně přehledových sdělení. 

Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel periodicky, má 
přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě, včetně zveřejnění 

on-line. 

Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení na: 

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science2 (dále „WoS“) 

s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“; 

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS2 s příznakem „Article“, 
„Review“, nebo „Letter; 

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin.  

Další informace jsou k dispozici v přiloženém dokumentu „Definice druhů výsledků“. 



krajiny a liturgie a pojednává  o vymezení liturgického slavení do „světa 

uvnitř“, jež vede k reflexi o hledání cesty k překonání tohoto historicky a 

kulturně podmíněného dualismu. 

Klíčová slova - česky Liturgie-krajina-tělo-prostor-rituál 
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uvedeného ročníku: 
Pokud nemá periodikum průběžné 
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v rámci svazku. 

2 

Strany (od-do) 177-188. 

Vědní oblast podle OECD 60300 Philosophy, Ethics and Religion 

 

- podoblast (OECD) 60303 Theology 

- kód oboru RIV AA 

Článek je výsledkem 

grantu? 

ne 



Kapitola v odborné knize
3
 

Jméno autora Michaela Vlčková (ed.) 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je 

kapitola napsána 

němčina 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byla 

kapitola napsána) 

Wo sich Himmel und Erde berühern. Darüber, warum wir Kirchen 

haben, und über den liturgischen Raum nach dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil (an Beispielen der Kirchen im Gratzener Bergland 

und in angrenzenden Regionen Österreichs)  

 

Abstrakt – originál Der Text behandelt die Bedeutung von Kirche als Symbol der Kirche und 

das Zeichen der Gegenwart Gottes und diskutiert die Bedeutung von 

Kirche als besonderer Raum in der Landschaft. Aufmerksamkeit wird der 

Organisation des Liturgisches Raums gewidmet im Zusammenhang mit 

den Änderungen im Selbstkonzept der Kirche und der Liturgie, besonders 

nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Autorin beschreibt die 

Bedeutung einzeler Elemente der liturgisches Raums (das Presbyterium, 

der Altar, der Ambon, das Tabernakel und die Stelle für die Taufe), die 

für Feier der Liturgie wesentlich sind. Beschreibt ihre Transformationen 

in der Geschichte bis zur Gegenwart. Sie illustriert die Beispiele im 

Bildanhang und dokumentiert die Situation in der ausgewählten 

Grenzregion Südböhmens und Niederösterreichs. 

 

Klíčová slova - originál Liturgie-Kirche-Liturgischer Raum-Symbol-Ritual 

Titul – anglicky Where the sky touches the earth. Why we have churches and about the form of 

the liturgical space after the Second Vatican Council (on examples of churches) 

in the Novohradské Mountains 

and adjacent regions of Lower Austria) 

Abstrakt – anglicky The article focuses on the the meaning of the church as a symbol of the 

Church and the sign of God’s presence and the importance of the church 

as the special scape within the landscape. Attention is paid to the 

arrangement of the liturgical space in the context of changes in the self-

concept of the Church especially after the Second Vatican Council. The 

author explains the meaning of each element of liturgical space 

(presbytery, altar, ambon, tabernacle, the place for the Baptism), which 

are essential for liturgical celebration, describes their transformations in 

history and contemporary form. It is documented in the picture 

attachment documenting the situation in the selected border region of 

South Bohemia and Lower Austria. 

 

Klíčová slova - anglicky Liturgy-Church-Liturgical space-Symbol-Ritual 

Titul – česky Kde se nebe dotýká země. O tom, proč máme kostely, a o podobě liturgického 

prostoru po Druhém vatikánském koncilu (na příkladech kostelů v 

Novohradských horách a přilehlých oblastech Rakouska)  

 

Abstrakt – česky Text pojednává o významu kostela jako symbolu církve a znamení 

                                                 
3
 „Kapitola nebo kapitoly v odborné knize“ (pokud kniha splňuje definici pro výsledek druhu B) se uplatňuje v případě, kdy celá kniha má jen editora nebo 

v případech, kdy autor je v celé knize (na titulním listě, rubu titulního listu) uveden jako spoluautor (byť s menšinovým obsahovým podílem) a je členem 

autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními autory. Kapitola však musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský kolektiv. 

Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele 

výsledku. 



Boží přítomnosti a také významu kostela jako zvláštního prostoru 

v rámci krajiny. Pozornost je věnována uspořádání liturgického 

prostoru v souvislosti se změnami v sebepojetí církve, zvláště po 

druhém vatikánském koncilu. Autorka popisuje význam 

jednotlivých prvků liturgického prostoru (presbytář, oltář, ambon, 

svatostánek, místo pro křest), podstatných pro slavení liturgie, 

popisuje jejich proměny v dějinách a současnou podobu. Dokládá v 

obrazové příloze dokumentující situaci ve zvoleném pohraničním 

regionu Jižních Čech a Dolního Rakouska.  

 

Klíčová slova - česky Liturgie- církev- liturgický prostor- symbol-rituál 
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Přednášky na vědeckých konferencích 
Název konference, datum, 

organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

 

Znamení víry v krajině / význam sakrálních památek v regionu 

Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska 

18.-20.5. 2018, Kde se nebe dotýká země. O tom, proč máme 

kostely,  a o podobě liturgického prostoru po Druhém vatikánském 

koncilu (na příkladech kostelů v Novohradských horách a přilehlých 

oblastech Rakouska)  

 

Byla Vaše účast na 

konferenci vyžádána jejím 

organizátorem 

 

NE (byla jsem organizátor konference) 

Byl/-a jste též v 

organizačním výboru 

konference? 

 

ANO  

 

 
 

 

 

Uspořádání výstavy 
Název výstavy, datum a 

místo 

 

Znamení víry v krajině. Sakrální památky Novohradských hor a přilehlých 

oblastí Dolního Rakouska/Zeichen des Glaubes in der Landschaft. Sakrale 

Denkmäler des Gratzener Berglandes und der angrenzenden Gebiete 

Niederösterreichs,  Nové Hrady, kulturně-spolkový dům, 21.9-11.10. 2018, 

TF JCU České Budějovice  1.11-1.12 2018 

 

 


