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Jazyk, v jakém je článek 
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česky / anglicky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

Odstranění řeholních sester z jihočeských nemocnic komunistickým 

režimem a jeho dopad na pastoraci nemocných / Removal of Nuns from 

South Bohemian Hospitals by the Communist Regime and Its Impact on 

Pastoral Care of Patients 

Abstrakt – originál Po únoru 1948 nastalo postupné omezování církevního života ve státě. 

Komunistická moc v Československu usilovala mimo jiné i o radikální 

omezení působení ženských řeholí a řádů, a to na exponovaných místech, 

jako bylo školství a veřejná zdravotní péče. Nejdříve byly v noční 

policejní razii dne 13. dubna 1950 zabrány mužské řeholní kláštery a 

řeholníci odvezeni do tzv. soustřeďovacích či internačních klášterů. Poté 

následovalo administrativní omezování činnosti řeholnic a jejich 

přemístění do tzv. „centralizačních“ klášterů. Tato opatření měla velmi 

negativní dopad na duchovní péči o pacienty městských a okresních 

nemocnic v jihočeském regionu, jak na základě archivních materiálů 

dokumentuje tato studie. 

Klíčová slova - originál církevní dějiny, pastorace nemocných, řeholnice, komunistický režim, 

perzekuce řeholnic 

Titul – anglicky Removal of Nuns from South Bohemian Hospitals by the Communist 

Regime and Its Impact on Pastoral Care of Patients 

Abstrakt – anglicky After February 1948 gradual circumscription of ecclesial life in the state 

began to take place. The communist authorities in Czechoslovakia sought, 

inter alia, to radically reduce the activities of female religious orders 

mainly in exposed areas such as education and public health care. First, 

on 13 April 1950, during a night raid, the police seized monasteries and 

the monks were taken to so-called “concentration” or internment 

monasteries. Then administrative restrictions on the activity of nuns and 

their transfer to so-called “centralization” cloisters followed. Those 

measures had a very negative impact on spiritual care of patients in town 

and district hospitals in the South Bohemian region, as documented by 

this study based on archive materials. 

Klíčová slova - anglicky church history, pastoral care of patients, nuns, communist regime, 

persecution of nuns 

Titul – česky Odstranění řeholních sester z jihočeských nemocnic komunistickým 

režimem a jeho dopad na pastoraci nemocných 

Abstrakt – česky Po únoru 1948 nastalo postupné omezování církevního života ve státě. 

Komunistická moc v Československu usilovala mimo jiné i o radikální 

omezení působení ženských řeholí a řádů, a to na exponovaných místech, 

jako bylo školství a veřejná zdravotní péče. Nejdříve byly v noční 

policejní razii dne 13. dubna 1950 zabrány mužské řeholní kláštery a 

řeholníci odvezeni do tzv. soustřeďovacích či internačních klášterů. Poté 

následovalo administrativní omezování činnosti řeholnic a jejich 



přemístění do tzv. „centralizačních“ klášterů. Tato opatření měla velmi 

negativní dopad na duchovní péči o pacienty městských a okresních 

nemocnic v jihočeském regionu, jak na základě archivních materiálů 

dokumentuje tato studie. 

Klíčová slova - česky církevní dějiny, pastorace nemocných, řeholnice, komunistický režim, 

perzekuce řeholnic 
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jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

M. Jan Hus v ideologii Komunistické strany Československa ve světle 

díla Zdeňka Nejedlého a archivních dokumentů 

Abstrakt – originál Církve byly za doby vlády komunismu vnímány jako ideologický nepřítel 

a proto existovaly snahy o jejich systematickou likvidaci. Jedním ze 

způsobů proticírkevního boje bylo i zneužití historických postav těchto 

církví komunistickou ideologií. V této studii se autor snaží poukázat na 

ideologické zneužití postavy M. Jana Husa, který byl záměrně 

vyobrazován jako sociální revolucionář a buřič proti starému řádu a to i 

za cenu překrucování historických fakt. Zejména tak dokumentuje na 

dílech komunistického ministra Zdeňka Nejedlého „Hus a naše doba“ a 

„Komunisté – dědici velkých tradic českého národa.“. V další části studie 

autor přibližuje možnosti bádání v dobové literatuře – zejména denním 

tisku - archivních fondech jihočeského regionu, které by toto zneužití 

dokumentovaly v praxi, a poukazuje na perzekuci proslulého církevního 

historika Jaroslava Kadlece komunistickým režimem. 

Klíčová slova - originál M. Jan Hus, Komunistická strana Československa, ideologický boj, 

ministr Zdeněk Nejedlý 

Titul – anglicky Master Jan Hus in the Ideology of the Communist Party of 

Czechoslovakia in the Light of the Work by Zdeněk Nejedlý and Archival 

Documents 

Abstrakt – anglicky Under the reign of communism the Churches were perceived as an 

ideological enemy and therefore the establisment tried to liquidate them 

systematically. One of the forms of the antireligious fight was the abuse 

of historical church figures by the communist ideology. In this study, the 

author tries to highlight the ideological character of the abuse of Jan Hus, 

who was deliberately portrayed as a social revolutionary and rebel against 

the old order, even at the cost of distorting historical facts. He is 

documenting this abuse especially on the works by Communist minister 

Zdeněk Nejedlý "Hus and Our Time" and "Communists - the Heirs of the 

Great Traditions of the Czech Nation." In the next part of the study, the 

author shows the possibilities of research in contemporary literature - 

particularly daily periodicals - and other materials deposited in South 

Bohemian archives, which would document this abuse in practice, and he 

mentions the persecution of the famous church historian Jaroslav Kadlec 

by the communist regime. 

Klíčová slova - anglicky Master Jan Hus, the Czechoslovak Communist Party, ideological fight, 

minister Zdeněk Nejedlý 

Titul – česky M. Jan Hus v ideologii Komunistické strany Československa ve světle 

díla Zdeňka Nejedlého a archivních dokumentů 

Abstrakt – česky Církve byly za doby vlády komunismu vnímány jako ideologický nepřítel 

a proto existovaly snahy o jejich systematickou likvidaci. Jedním ze 

způsobů proticírkevního boje bylo i zneužití historických postav těchto 

církví komunistickou ideologií. V této studii se autor snaží poukázat na 

ideologické zneužití postavy M. Jana Husa, který byl záměrně 

vyobrazován jako sociální revolucionář a buřič proti starému řádu a to i 

za cenu překrucování historických fakt. Zejména tak dokumentuje na 

dílech komunistického ministra Zdeňka Nejedlého „Hus a naše doba“ a 



„Komunisté – dědici velkých tradic českého národa.“. V další části studie 

autor přibližuje možnosti bádání v dobové literatuře – zejména denním 

tisku - archivních fondech jihočeského regionu, které by toto zneužití 

dokumentovaly v praxi, a poukazuje na perzekuci proslulého církevního 

historika Jaroslava Kadlece komunistickým režimem. 

Klíčová slova - česky M. Jan Hus, Komunistická strana Československa, ideologický boj, 

ministr Zdeněk Nejedlý 
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Číslo periodika v rámci 

uvedeného ročníku: 

17, č. 4, zima 2015 

Strany (od-do) 113 - 124 
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grantu? 
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napsán 

česky 
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článek napsán) 

Uchovali odkaz Jana Valeriána Jirsíka. Sonda do dějin 

českobudějovického bohosloveckého spolku Jirsík. 

Abstrakt – originál Studie na základě archivních pramenů, tištěných materiálů i odborné 

literatury přibližuje jednu z kapitol tzv. druhého života 

českobudějovického biskupa Jirsíka. Jedná se o zmapování historie 

českobudějovického bohosloveckého spolku Jirsík. Spolek prošel 

obdobími rozkvětu, kde počet jeho členů přesahoval hranici sto, ale i 

obdobími krizí a úpadku. Ty byly způsobeny jednak nesvorností a 

řevnivostí jeho členů, ale také vnějšími vlivy jako byly světové války, 

nacistická a komunistická diktatura. Jedno z krizových období spolku 

Jirsík bylo způsobeno i antimodernistickými zásahy papeže Pia X. 

Klíčová slova - originál Církevní dějiny, Seminář v Českých Budějovicích, biskup Jan Valerián 

Jirsík, Karel Statečný 

Titul – anglicky They preserved the Legacy of Jan Valerián Jirsík. The Probe into the 

History of České Budějovice Theological Society Jirsík. 

Abstrakt – anglicky The study  is based on archival sources, printed materials and professional 

literature and describes one chapter from the life of Jan Valerián Jirsík -  

Bishop of České Budějovice. This period is sometimes called the "second 

life" of J.V. Jirsík. The study is mapping the history of the Catholic 

League Jirsík in České Budějovice. The League went through some 

periods of thrive, where the number of its members outnumbered one 

hundred, but also periods of crises and decline. These were caused both 

by strife and resentment of its members as well as some external factors 

such as the world wars, Nazi and Communist dictatorship. One of the 

critical periods of the League Jirsík was also caused by antimodernism 

interventions of Pope Pius X. 

Klíčová slova - anglicky History of Church; Seminary in České Budějovice; Bishop Jan Valerian 

Jirsík; Karel Statečný 

Titul – česky Uchovali odkaz Jana Valeriána Jirsíka. Sonda do dějin 

českobudějovického bohosloveckého spolku Jirsík. 

Abstrakt – česky Studie na základě archivních pramenů, tištěných materiálů i odborné 

literatury přibližuje jednu z kapitol tzv. druhého života 

českobudějovického biskupa Jirsíka. Jedná se o zmapování historie 

českobudějovického bohosloveckého spolku Jirsík. Spolek prošel 

obdobími rozkvětu, kde počet jeho členů přesahoval hranici sto, ale i 

obdobími krizí a úpadku. Ty byly způsobeny jednak nesvorností a 

řevnivostí jeho členů, ale také vnějšími vlivy jako byly světové války, 

nacistická a komunistická diktatura. Jedno z krizových období spolku 

Jirsík bylo způsobeno i antimodernistickými zásahy papeže Pia X. 

Klíčová slova - česky Církevní dějiny, Seminář v Českých Budějovicích, biskup Jan Valerián 

Jirsík, Karel Statečný 
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Článek je výsledkem 

grantu? 
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15-09797S „Jan Valerián Jirsík: život a teologické dílo“ za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Členství v oborových radách grantových agentur, učených společnostech, 

expertních komisích a vědeckých radách 
 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Vědecká rada 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní fukce 

 

NE     

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Oborová rada doktorského studia TEOL 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

 

ANO /předseda OR/ 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

Akreditační komise 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE     

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

Disertační komise (Čepelková) 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

ANO /předseda komise/ 

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

Vědecká rada 

Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

NE     

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

Habilitační komise   

Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

 

ANO (předseda komise) 



 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Disertační komise   

Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Rada vysokých škol ČR 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

ANO, jaké: člen expertní komise pro oblast filozofie a teologie a expertní 

komise pro oblast historie pro tvorbu tzv. podzákonných norem k novele 

zákona o VŠ 

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Vědecká rada 

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE     

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Vědecká rada 

Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE     

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Habilitační komise (3x) 

Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE     

 



Vyžádané posudky na rigorózní práce, disertace, habilitace, odborné 

publikace, oponentury výzkumů, atp. 

 

 
Žádající organizace Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku 

Účel posudku Oponentský posudek habilitační práce 

Datum 2015 
 

Žádající organizace Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku 

Účel posudku Expertní posudek pro profesorské řízení 

Datum 2015 
 

Žádající organizace FF JU v Č. Budějovicích 

Účel posudku Recenzní (lektorský) posudek monografie  

Datum 2015 

 
Žádající organizace Husitská teologická fakulta UK v Praze 

Účel posudku Oponentský posudek disertační práce 

Datum 2015 

 
Žádající organizace Studia theologica 

Účel posudku Recenzní posudek studie pro číslo ročníku 2015 

Datum 2015 

 
Žádající organizace Studia theologica 

Účel posudku Recenzní posudek studie pro číslo ročníku 2015 

Datum 2015 

 
Žádající organizace Historica Olomucensia 

Účel posudku Recenzní posudek studie pro číslo 48 / 2015 

Datum 2015 

 
Žádající organizace Grantová agentura UK 

Účel posudku Oponentský posudek vědeckého projektu  

Datum 2015 

 
Žádající organizace Grantová agentura UK 

Účel posudku Oponentský posudek vědeckého projektu  

Datum 2015 

 
Žádající organizace Grantová agentura UK 

Účel posudku Oponentský posudek vědeckého projektu  

Datum 2015 

 

 

 

 



 

Ohlasy Vámi publikovaných prací 

 
Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Michal Opatrný, REZEPTION DER TSCHECHISCHEN 

THEOLOGIE DER STERBENDEN KIRCHE IM 

HINBLICK AUF DIE VISION EINER ARMEN KIRCHE – 

KIRCHE DRE ARMEN, Pastoraltheologische Hefte 8 / 

2015, Wien, s.47 – 57.  

 Váš text, který byl citován Martin Weis, Osudy katolické církve na jihu Čech – péče 

o kněžský dorost a CMBF, Studia theologica 1 (2003), s. 

77 – 81. 

 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Rudolf Svoboda, Biskupská jmenování Josefa Ondřeje 

Lindauera  a Jana Valeriána Jirsíka jako ukazatelé 

proměn  vztahu církve a státu v letech 1845–1851, 

Jihočeský sborník historický, 84/2015, s. 198 – 217. 

 Váš text, který byl citován Weis, Martin: Tři obrazy císaře Františka Josefa I. 

Auspicia. Recenzovaný časopis pro otázky společenských 

věd, roč. 3, č. 1, 2006, s.75–77. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Rudolf Svoboda, Biskupská jmenování Josefa Ondřeje 

Lindauera  a Jana Valeriána Jirsíka jako ukazatelé 

proměn  vztahu církve a státu v letech 1845–1851, 

Jihočeský sborník historický, 84/2015, s. 198 – 217. 

 Váš text, který byl citován Weis, Martin: Proměny vztahů mezi církví a habsbursko-

lotrinskou dynastií v druhé polovině 19. století. In: 

Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. 

století. Recenzovaný sborník příspěvků z vědecké 

konference pořádané na TF JU 23. února 2006. Rudolf 

Svoboda, Martin Weis, Peter Zubko (eds.), České 

Budějovice 2006, s. 8–24. 

 

 
Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Rudolf Svoboda, Johann Prokop Schaffgotsch. Das Leben 

eines böhmischen Prälaten in der Zeit des Josephinismus, 

Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, s. 10, poznámka č.3 

 Váš text, který byl citován Weis, Martin, Minutěnky vzpomínek na pastýře lidu svého, 

Praha: Panevropa 1999. 

 
Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Rudolf Svoboda, Johann Prokop Schaffgotsch. Das Leben 

eines böhmischen Prälaten in der Zeit des Josephinismus, 

Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, s. 10, poznámka č.3 

 Váš text, který byl citován Weis Martin, Českobudějovická teologická studia 

v minulosti a současnosti, in. T. Machula (ed), Deset let 

teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologická fakulta 

JU, 2001. s. 83 – 96.  

 

 

 

 

 



 

Přednášky na vědeckých konferencích 

 
Název konference, datum, 

organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

 

M. Jan Hus – svědek křesťanské víry pro naši dobu, 18- 20. 5.2015, 

TJ JU v Českých Budějovicích, M. Jan Hus v ideologii 

Komunistické strany Československa ve světle díla Zdeňka 

Nejedlého a archivních dokumentů 
 

Byla Vaše účast na 

konferenci vyžádána jejím 

organizátorem 

 

ANO  

Byl/-a jste též v 

organizačním výboru 

konference? 

 

NE 

 
Název konference, datum, 

organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

 

Jan Hus a pražská univerzita, 17-18. 9. 2015, UK v Praze ve spolupráci 

s univerzitou v Kostnici, Martin Weis: M. Jan Hus v díle církevního 

historika prof. dr. Jaroslava Kadlece 

Byla Vaše účast na 

konferenci vyžádána jejím 

organizátorem 

 

ANO  

Byl/-a jste též v 

organizačním výboru 

konference? 

 

NE 

 

 
Název konference, datum, 

organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

 

Československo v letech 1963–1967, 20–21. května 2015, Ústav pro 

studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a 

Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, Martin Weis (JU ČB): Tání 

ledů? Českobudějovická diecéze v letech 1963–1967 ve světle archivních 

materiálů jihočeského regionu 

Byla Vaše účast na 

konferenci vyžádána jejím 

organizátorem 

 

ANO  

Byl/-a jste též v 

organizačním výboru 

konference? 

 

NE 

 

 

 

Vyžádané přednášky pro širokou veřejnost 

 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

TV NOE, pořad Noční univerita -  3 díly – Dvojí život M. Jana Husa – 

vysíláno v červnu a červenci 2015 

 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Přednáška pro veřejnost, 3. 3. 2015, Křesťanská akademie Sušice a Město 

Sušice, Mistr JAN HUS jako eticky i duchovně inspirativní osobnost 

 



Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Přednáška pro studenty a studentky středních škol, 7. 4. 2015, Křesťanská 

akademie Sušice, Město Sušice a Gymnázium Sušice, Mistr JAN HUS 

v historických souvislostech 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Přednáška pro veřejnost, Katechetické a pedagogické centrum Ostrava, 14. 

2. 2015, Dvojí život Mistra Jana Husa ( 3x2 hod.) 

 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Asociace kolegií katolických lékařů v rámci přednáškového cyklu na 

pražském Albertově, přednáška pro veřejnost prof. Martina Weise 

(Jihočeská univerzita) Sonda do tzv. druhého 

života Mistra Jana Husa. 24. června 2015 v 18.30 h v knihovně 

(přízemí) III. Interní kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2. 

 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Pokračování Akademických půlhodinek, přednášek o vědě pro širokou 

veřejnost, připravila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a 

Biologické centrum Akademie věd ČR, 3.11. 2015, Martin Weis: 

Hříchy mládí aneb co o sobě napsal Karel IV. 

 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Kurz pro katechety pořádaný TF JU v Č. Budějovicích dne 5. 2. 2015, 

přednáška na téma Význačné postavy regionu – Chelčický, Jirsík a Fořt 

 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Univerzita pro prarodiče a vnoučata – pořádá TF JU v ČB, přednáška na 

téma „Mučedník – blázen či hrdina?“ 

 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Vzdělávací kurz absolventů U3V, TF JU, 4. 12. 2015, Jan Hus, duchovní 

odkaz pro dnešní dobu 

 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Kurz U3V, TF JU v Č. Budějovicích, Proměny poutí v dějinách 

křesťanství, ZS 2015/2016, 32 hodin/semestr 

 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Kurz U3V, TF JU v Č. Budějovicích, Dějiny nejsou zbraň aneb 

problematické kapitoly z dějin křesťanství ve světle moderního historického 

bádání II., LS 2014/2015,  24 hodin / semestr 

 

 

Recenze, popularizační články, články v denním tisku a rozhovory v televizi 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Recenze Jaroslav Coranič, Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, in Caritas 

et Veritas, 2 / 2015, s. 206 – 207. 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Katolický týdeník / Perspektivy 5.1.2015, s. 8, článek Byli tři králové 

zoroastriáni? 



 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Katolický týdeník 26. 1. 2015, s. 5, článek Hraběcí sestry sloužily Bohu a 

bližním 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Katolický týdeník 16. 2. 2015, s. 5, článek Kázání od apoštolů po 

slovanské věrozvěsty 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Katolický týdeník / Perspektivy 6. 4. 2015, s. 8, článek Jaké velikonoce 

slavil Ježíš? 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Katolický týdeník / Perspektivy 8. 6. 2015, s. 8, článek Klášter jako 

hospodářská jednotka 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Katolický týdeník / Perspektivy 28. 9. 2015, s. 10, článek Zlatá oliva 

vzešlá z Pražského hradu 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Katolický týdeník 14. 12. 2015, s 4., článek Všechny cesty vedou do Říma 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Články a rozhovory 

v denním tisku 

Journal, časopis Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, č. 9, duben 

2015, s. 4 – 5, rozhovor na téma Hledání Jana Husa je odlupování 

ideologických slupek 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Články a rozhovory 

v denním tisku 

Plus deník, 3. 3. 2015, s. 12 - 13, rozhovor na téma Na univerzitě se 

společně učí prarodiče a jejich vnoučata 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Rozhovory v televizi ČT2, rozhovor v rámci pořadu Křesťanský magazín na téma klášter 

minoritů v Jindřichově Hradci 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Rozhovory v televizi ČT2, rozhovor v rámci pořadu Křesťanský magazín 10.3 2015 na téma 

Boží bojovníci 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Rozhovory v televizi Jihočeská televize, v rámci zpravodajství z regionu rozhovor 5. 4. 2015 na 

téma velikonoce 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Rozhovory v televizi TV NOE, v rámci pořadu Kulatý stůl, červenec 2015, rozhovor o významu 

postavy M. Jana Husa pro dnešní dobu 

 


