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Pokud se jedná o jiný výsledek, který rozlišuje Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a 

hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013-2015) (ke stažení na www.vyzkum.cz), tzn. 

např. příspěvek ve sborníku registrovaném v mezinárodně uznávané databází sborníků, o které hovoří metodika, 

dohodněte prosím způsob jeho vykázání s referentkou pro vědu a výzkum. 

 

Článek odborný/vědecký1
 

Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je článek 

napsán 

česky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

Počátky svátostné praxe prvotní církve 

Abstrakt – originál Článek zkoumá rozmanité prvky svátostného života prvotní církve. Zabývá se 

raným obdobím církevních dějin, ve kterých ještě teologická reflexe nedospěla 

k jednotné nauce o svátostech, jež byla posléze dogmatizována katolickou církví. 

V prvotní církvi mělo mimořádný význam především misijní úsilí šíření 

evangelia a rovněž mimořádné činy, které se považovaly za pokračování 

taumaturgické činnosti samotného Ježíše. Výslovné ustanovení křtu a eucharistie 

pozemským Ježíšem, zaznamenané v nejstarších křesťanských písemných 

svědectvích, neznamená, že by se svátostný život rané církve omezoval jen na 

tyto dvě svátosti. Přesto se článek soustředí především na rozbor textů Nového 

zákona a apoštolských otců, týkajících se právě těchto dvou bezesporu 

nejvýznamnějších svátostí. 

Klíčová slova - originál Svátosti, církev, zázraky, křest, eucharistie, jáhen, presbyter, biskup 

Titul – anglicky Beginnings of Sacramental Practice in the Early Church 

Abstrakt – anglicky The article examines various elements of the sacramental life of the early church. 

It deals with the early period of ecclesiastical history, in which the theological 

reflexion did not reach the unified doctrine of sacraments, which was later 

dogmatized by the Catholic Church. In the early church, missionary efforts to 

spread the gospel as well as extraordinary acts, which were considered to be the 

continuation of the thaumaturgical activity of Jesus himself, were particularly 

important. The express provision of baptism and the Eucharist by the earthly 

Jesus, recorded in the earliest Christian written testimonies, does not mean that 

the sacramental life of the early church was limited to these two sacraments. 

Nevertheless, the article focuses primarily on the analysis of the texts of the New 

Testament and those of the apostolic fathers concerning these two undoubtedly 

most important sacraments. 

Klíčová slova - anglicky Sacraments, church, miracles, baptism, Eucharist, deacon, presbyter, bishop 

Titul – česky Počátky svátostné praxe prvotní církve 

Abstrakt – česky Článek zkoumá rozmanité prvky svátostného života prvotní církve. Zabývá se 

                                                 
1
 Definice dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 

2013-2015): Odborný článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a 
který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů 
periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým 
způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo 

abstrakta či souhrny, byť publikované v  odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na 

konferenci). Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo 
elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis. 

Články v v odborném periodiku (časopise) se člení na: 

Jimp - původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters 
s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, v roce 2013 i „Proceedings Paper“ 

JSC - původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, 

„Review“, nebo „Letter, v roce 2013 i „Conference Paper 
Jneimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen ve ze světově uznávané databázi ERIH 

Jrec – původní / přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním Seznamu neimpaktovaných recenzovaných 

periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na www.vyzkum.cz). 

http://www.vyzkum.cz/


raným obdobím církevních dějin, ve kterých ještě teologická reflexe nedospěla 

k jednotné nauce o svátostech, jež byla posléze dogmatizována katolickou církví. 

V prvotní církvi mělo mimořádný význam především misijní úsilí šíření 

evangelia a rovněž mimořádné činy, které se považovaly za pokračování 

taumaturgické činnosti samotného Ježíše. Výslovné ustanovení křtu a eucharistie 

pozemským Ježíšem, zaznamenané v nejstarších křesťanských písemných 

svědectvích, neznamená, že by se svátostný život rané církve omezoval jen na 

tyto dvě svátosti. Přesto se článek soustředí především na rozbor textů Nového 

zákona a apoštolských otců, týkajících se právě těchto dvou bezesporu 

nejvýznamnějších svátostí. 

Klíčová slova - česky Svátosti, církev, zázraky, křest, eucharistie, jáhen, presbyter, biskup 

Název zdroje Revue církevního práva – Church Law Review 

ISSN 1211-1635 

Vydavatel Společnost pro církevní právo, Praha 

Ročník periodika  2018 

Číslo periodika v rámci 

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

periodika v rámci svazku. 
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Strany (od-do) 23-41 

Vědní oblast podle OECD 60000 

- podoblast (OECD) 60303 

- kód oboru RIV AA 

Článek je výsledkem 

grantu? 

  ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

 
Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je článek 

napsán 

česky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

Pavlova nauka o manželství v prvním listu Korinťanům 

Abstrakt – originál V prvním listu Korinťanům apoštol Pavel reaguje na neuspokojivý náboženský a 

mravní stav tamní církevní obce. Odpovídá korintským rovněž na písemně 

formulované dotazy týkající se manželství a svobodného stavu. Apoštol dává 

přednost ideálu bezženství, neboť tento viditelný svět není definitivní a nemůže 

přinášet plnohodnotné životní naplnění. Sám Pavle dává sebe za příklad jako 

člověka, který se bez rodinných závazků může cele věnovat službě Bohu. Věřící 

však vybízí k tomu, aby vstupovali v manželství a vedli v něm intimní život. 

V souladu s Ježíšovým učením považuje Pavel manželství za nerozlučitelné, 

ovšem povoluje opustit nevěřícího partnera, pokud věřící straně brání v životu 

z víry. To je základem budoucí kanonickoprávní úpravy známé jako privilegium 

paulinum. Pavel také povoluje druhý sňatek ovdovělých osob. Ačkoli je Pavlovo 

pojednání o manželství původně příležitostným textem, dějiny působení tohoto 

úryvku významnou měrou ovlivnil budoucí církevní pojetí manželského 

kanonického práva. 

Klíčová slova - originál Apoštol, manželství, muž, žena, svobodný, ženatý, vdova, zdrženlivost 

Titul – anglicky The Doctrine of Paul Concerning Marriage in the First Epistle to the Corinthians 

Abstrakt – anglicky In the First Epistle to the Corinthians, the Apostle Paul responds to the 

unsatisfactory religious and moral status of the local church community. He also 

responds to the Corinthians´ questions about Marriage and the unmarried status. 

The apostle prefers the ideal of a life without a wife, as this visible world is not 

definitive and cannot deliver adequate life fulfilment. Paul gives himself as an 

example of a person who, without family responsibilities, can devote himself to 

service of God. He, however, encourages believers to get married and lead 



intimate lives in marriage. In accordance with Jesus´ teachings, Paul considers 

marriage to be indissoluble, but permits individuals to leave an unbelieving 

partner if that partner prevents the believing partner from the life of faith. This is 

the basis of the future canon law regulation known as the Pauline privilege. Paul 

also allows the second marriage of widowed persons. Although Paul´s treatise on 

marriage was originally an occasional text, the history of this excerpt 

significantly influenced the future religious concept of matrimonial canon law. 

Klíčová slova - anglicky Apostle, marriage, man, woman, single, married, widow, abstinence 

Titul – česky Pavlova nauka o manželství v prvním listu Korinťanům 

Abstrakt – česky V prvním listu Korinťanům apoštol Pavel reaguje na neuspokojivý náboženský a 

mravní stav tamní církevní obce. Odpovídá korintským rovněž na písemně 

formulované dotazy týkající se manželství a svobodného stavu. Apoštol dává 

přednost ideálu bezženství, neboť tento viditelný svět není definitivní a nemůže 

přinášet plnohodnotné životní naplnění. Sám Pavle dává sebe za příklad jako 

člověka, který se bez rodinných závazků může cele věnovat službě Bohu. Věřící 

však vybízí k tomu, aby vstupovali v manželství a vedli v něm intimní život. 

V souladu s Ježíšovým učením považuje Pavel manželství za nerozlučitelné, 

ovšem povoluje opustit nevěřícího partnera, pokud věřící straně brání v životu 

z víry. To je základem budoucí kanonickoprávní úpravy známé jako privilegium 

paulinum. Pavel také povoluje druhý sňatek ovdovělých osob. Ačkoli je Pavlovo 

pojednání o manželství původně příležitostným textem, dějiny působení tohoto 

úryvku významnou měrou ovlivnil budoucí církevní pojetí manželského 

kanonického práva. 

Klíčová slova - česky Apoštol, manželství, muž, žena, svobodný, ženatý, vdova, zdrženlivost 

Název zdroje Revue církevního práva – Church Law Review 

ISSN 1211-1635 

Vydavatel Společnost pro církevní právo, Praha 

Ročník periodika  2018 

Číslo periodika v rámci 

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

periodika v rámci svazku. 
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Strany (od-do) 53-67 

Vědní oblast podle OECD 60000 

- podoblast (OECD) 60303 

- kód oboru RIV AA 

Článek je výsledkem 

grantu? 

  ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

 
Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je článek 

napsán 

česky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

Společné rozhodování věřících v rané církvi 

Abstrakt – originál Článek se zabývá třemi tematickými okruhy, týkajícími se společného 

rozhodování v církevních obcích prvého křesťanského století. Prvním je 

ustanovování hierarchických služebníků církve. To se dělo nejčastěji volbou, jak 

o tom svědčí Skutky apoštolů v případě apoštola Matěje i skupiny sedmi jáhnů. 

Také spis Didaché svěřuje církevním obcím ustanovování biskupů a jáhnů. 

Dalším okruhem je společná účast věřících při vynášení nejzávažnějších trestních 

opatření, jimiž byli vyloučeni z církevního společenství ti, kteří se dopouštěli 

nejzávažnějších deliktů. Konečně vrcholným projevem společného setkávání za 

účelem přijetí rozhodnutí v rané církvi je Apoštolský sněm, o němž zpravují 

Skutky apoštolů. Cílem sněmu bylo vyřešit kontroverzní otázku, zda nově 



pokřtění z pohanství musí být obřezáni a musí dodržovat další předpisy Tóry. 

Podle Lukáše vydal sněm dekret, který se dovolává Ducha svatého jako toho, kdo 

bezprostředně inspiroval konečné sněmovní rozhodnutí. 

Klíčová slova - originál Církev, apoštol, presbyter, jáhen, procedura, volba, kázeň, trest, sněm, dekret 

Titul – anglicky Joint Decision-making of Believers in the Early Church 

Abstrakt – anglicky The article deals with three thematic areas concerning joint decision-making in 

church communities of the first Christian century. The first is the establishment 

of the hierarchical ministers of the Church. These were most often elected, as 

evidenced by the Acts of the Apostles in the case of the Apostle Matthias and the 

group of seven deacons. The Didaché also entrusts to church communities the 

appointment of bishops and deacons. the second area is the joint participation of 

believers in carrying out the most serious criminal measures to exclude those 

who have committed the most serious offenses from the church community. 

Finally, the most significant example of the system of common meetings for the 

adoption of decisions in the early Church is the Apostolic Council, reported in 

the Acts of the Apostles. The aim of the council was to resolve the controversial 

question of whether the newly baptized members who had been formerly pagans 

must be circumcised and must follow other Torah regulations. According to 

Luke, the council issued a decree that describes the Holy Spirit as the one who 

immediately inspired the final decision of the council. 

Klíčová slova - anglicky Church, apostle, presbyter, deacon, procedure, election, discipline, penalty, 

council, decree 

Titul – česky Společné rozhodování věřících v rané církvi 

Abstrakt – česky Článek se zabývá třemi tematickými okruhy, týkajícími se společného 

rozhodování v církevních obcích prvého křesťanského století. Prvním je 

ustanovování hierarchických služebníků církve. To se dělo nejčastěji volbou, jak 

o tom svědčí Skutky apoštolů v případě apoštola Matěje i skupiny sedmi jáhnů. 

Také spis Didaché svěřuje církevním obcím ustanovování biskupů a jáhnů. 

Dalším okruhem je společná účast věřících při vynášení nejzávažnějších trestních 

opatření, jimiž byli vyloučeni z církevního společenství ti, kteří se dopouštěli 

nejzávažnějších deliktů. Konečně vrcholným projevem společného setkávání za 

účelem přijetí rozhodnutí v rané církvi je Apoštolský sněm, o němž zpravují 

Skutky apoštolů. Cílem sněmu bylo vyřešit kontroverzní otázku, zda nově 

pokřtění z pohanství musí být obřezáni a musí dodržovat další předpisy Tóry. 

Podle Lukáše vydal sněm dekret, který se dovolává Ducha svatého jako toho, kdo 

bezprostředně inspiroval konečné sněmovní rozhodnutí. 

Klíčová slova - česky Církev, apoštol, presbyter, jáhen, procedura, volba, kázeň, trest, sněm, dekret 

Název zdroje Revue církevního práva – Church Law Review 

ISSN 1211-1635 

Vydavatel Společnost pro církevní právo, Praha 

Ročník periodika  2018 

Číslo periodika v rámci 

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

periodika v rámci svazku. 
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- kód oboru RIV AA 

Článek je výsledkem 

grantu? 

  ne                   Pokud ano, číslo grantu:  

 

  

Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace  

Jazyk, v jakém je článek 

napsán 

 



Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

 

Abstrakt – originál  
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Abstrakt – anglicky  
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Pokud nemá periodikum 

průběžné číslování, 

vyplňuje se název 

měsíce nebo roční 
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 Kniha celek
2
 

Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je kniha 

napsána 

anglicky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byla 

kniha napsána) 

The Early Church Order. Beginnings of Formation of Canon Law. 

Abstrakt – originál The richly structured life of early Church suggests that systematic formation of 

specific ecclesiastic norms of law were soon to follow. In the first chapter on the 

joint decision-making of believers in the early church, the book follows the 

message contained in the Acts of the Apostles about completing the apostolic 

assembly. Apostle Paul did not belong among the Jesus´ Twelve, yet his 

extraordinary character is significant how the second chapter describes. The 

apostle Paul is also addressed in the seventh chapter, analysing his conception of 

marriage. The care of the Roman Church for all Church communities of the 

world is reflected in the first letter of Clement of Rome. Didache, a non-

canonical writing of the old Church, is usually organised as the chronologically 

first among the pseudoapostolic collections. The phenomenon of Cristian 

martyrdom, described in the fifth chapter, meant for the Christians primarily a 

conflict with the power machinery of the pagan Roman Empire. The pages of the 

martyr Ignatius of Antioch, emphasize the role of the bishop in the Church 

communities with remarkable consistency. 

Klíčová slova - originál Church, discipline, council, apostolate, authority, offices, structures, martyrdom, 

sacraments, celibacy, marriage, heresies, community 

Titul – anglicky The Early Church Order. Beginnings of Formation of Canon Law. 

Abstrakt – anglicky The richly structured life of early Church suggests that systematic formation of 

specific ecclesiastic norms of law were soon to follow. In the first chapter on the 

joint decision-making of believers in the early church, the book follows the 

message contained in the Acts of the Apostles about completing the apostolic 

assembly. Apostle Paul did not belong among the Jesus´ Twelve, yet his 

extraordinary character is significant how the second chapter describes. The 

apostle Paul is also addressed in the seventh chapter, analysing his conception of 

marriage. The care of the Roman Church for all Church communities of the 

world is reflected in the first letter of Clement of Rome. Didache, a non-

                                                 
2
 Definice dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 

(platná pro léta 2013-2015):  „Odborná kniha“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo 

autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez 

fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná) alespoň jedním obecně 
uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného 

problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná 

metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a / nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická 
bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom 

světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Celou knihu vytváří 

jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají 
jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická 

edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad 

náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný 
výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. U vícesvazkové vědecké monografie je možné 

do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. 
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. Odbornou knihou nejsou: knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN; učební texty (tj. učebnice, skripta); 

odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky (s výjimkou těch, které 

splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy; - publikované diplomové, doktorské, habilitační a 

disertační práce, založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN; běžné jazykové slovníky; 

tiskem nebo elektronicky vydané souhrny rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště); 

tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů, příp. rozšířených abstraktů či ústních sdělení z konferencí; metodické 

příručky, katalogy a normy; sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D); beletrie, populárně naučná 

literatura, cestopisy, texty divadelních her; výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských 

soutěžních prací, turistické průvodce; komerční překlady z cizích jazyků; memoáry, informační materiály, popularizující 

monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů či projektů. Knihy vydané vydavateli 

v ČR budou do hodnocení zahrnuty pouze v případě registrace povinného výtisku v Národní knihovně ČR. 



canonical writing of the old Church, is usually organised as the chronologically 

first among the pseudoapostolic collections. The phenomenon of Cristian 

martyrdom, described in the fifth chapter, meant for the Christians primarily a 

conflict with the power machinery of the pagan Roman Empire. The pages of the 

martyr Ignatius of Antioch, emphasize the role of the bishop in the Church 

communities with remarkable consistency. 

Klíčová slova - anglicky Church, discipline, council, apostolate, authority, offices, structures, martyrdom, 

sacraments, celibacy, marriage, heresies, community 

Titul – česky Řád v rané církvi. Počátky utváření kanonického práva. 

Abstrakt – česky Bohatě strukturovaný život rané církve napovídá, že vbrzku bude docházet 

k systematickému utváření zvláštních církevních právních norem. V první 

kapitole o společném rozhodování věřících v rané církvi se kniha zabývá 

poselstvím obsaženým ve Skutcích apoštolů o doplnění apoštolského sboru. 

Apoštol Pavel nepatřil mezi Ježíšových Dvanáct, avšak jeho mimořádný 

charakter, jak popisuje druhá kapitola knihy, měl nesmírný význam. Apoštolu 

Pavlovi se věnuje také sedmá kapitola knihy o jeho pojetí manželství. Péče 

římské církve o všechna světová církevní společenství dokumentuje první list 

Klementa Římského. Didaché, nekanonický spis staré církve, se většinou pojímá 

jako chronologicky první mezi pseudoapoštolskými právními sbírkami. Fenomén 

křesťanského mučednictví, rozebraný v páté kapitole, znamenal pro křesťany 

prvotně konflikt s mocenskou mašinérií pohanského mocenského impéria. Spisy 

mučedníka Ignáce z Antiochie s pozoruhodnou důsledností zdůrazňují úlohu 

biskupa v církevních společenstvích. 

Klíčová slova - česky Církev, disciplína, koncil, apoštolát, autorita, úřady, struktury, mučednictví, 

svátosti, celibát, manželství, hereze, společenství 

  

Místo vydání Bratislava 

ISBN 978-80-8168-938-3 

Název nakladatele Wolters Kluwer 

Edice, č. svazku  

Vydání první 

Náklad neuveden 

Počet stran knihy 143 
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grantu? 
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Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je kniha 

napsána 

německy 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byla 

kniha napsána) 

Die Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgesellschaften in Tschechien 

Abstrakt – originál Das Buch befasst sich mit dem tschechischen Staatskirchenrecht und mit den 

Beziehungen zwischen Staat und Kirche in der chronologischen Folgenreihe. Das 

erste Kapitel, „Die historische Entwicklung der Gleichberechtigung von Kirchen 

und Religionsgesellschaften“, beginnt mit der Periode der Habsburger Regierung 

seit dem dreißigjährigen Krieg. Das zweite Kapitel, „Die Kirchen und 

Religionsgesellschaften in der Zeit von der totalitären Machtherrschaft zu den 

freiheitlichen demokratischen Verhältnissen“ zeigt die dramatischen 

Beschädigungen der Religionsfreiheit während des Nazi Protektorats und des 

kommunistischen Regime. Das dritte Kapitel, „Die Registrierung der Kirchen 

und Religionsgesellschaften nach der aktuellen Rechtsregelung“ befasst sich mit 

dem aktuell geltenden Kirchengesetz N. 3/2002 Sb. Das vierte Kapitel stellt das 

entscheidende Gesetz N. 428/2012 Sb. vor, über den Vermögensausgleich 

zwischen dem Staat und den Kirchen. 

Klíčová slova - originál Kirche, Religionsgesellschaft, Staatskirchenrecht, Staat, Tschechische Republik, 

Bekenntnis, Religionsfreiheit, Verfassung, Rechtspersonen, Seelsorge, 



Kirchenvermögen, Restitutionen. 

Titul – anglicky The Juridical Position of the Churches and Religious Societies in the Czech 

Republic 

Abstrakt – anglicky The book examines Czech religion law and the relationships between the 

churches and the state in the Czech Republic, containing four constituent 

chapters in chronological order. The first chapter, called „The Historical 

Development of the Equalization of Churches and Religious Societies“, starts 

with the period of Habsburg dynastic government during the Thirty Years War. 

The second chapter, called „The Churches and Religious Societies in the Period 

from Totalitarian Rule to Free Democratic Conditions“, demonstrates the 

dramatic damage inflicted on religious freedom in the Nazi Protectorate period 

and Communist totalitarian period. The third chapter, called „The Registration of 

Churches and Religious Societies According to Today´s Legal Regulations, 

discusses the currently valid Act no. 3, issued in 2002. The fourth chapter 

presents the decisive Act no. 428 from 2012 on a property settlement between the 

state and the churches. 

Klíčová slova - anglicky Church, religious society, religion law, state, Czech Republic, confession, 

religious freedom, constitution, juridical persons, pastoral care, church property, 

restitutions 

Titul – česky Právní postavení církví a náboženských společností v České republice 

Abstrakt – česky Kniha se zabývá českým konfesním právem a vztahy mezi církví a státem 

v České republice. Obsahuje čtyři základní kapitoly v chronologickém pořádku. 

První kapitola, „Dějinný vývoj zrovnoprávnění církví a náboženských 

společností“, se počíná obdobím vlády habsburské dynastie od třicetileté války. 

Druhá kapitola, „Církve a náboženské společnosti v období mezi totalitní vládou 

a svobodnými demokratickými podmínkami“, poukazuje na dramatické 

porušování náboženské svobody v obdobích nacistického protektorátu a 

komunistické totality. Třetí kapitola, „Registrace církví a náboženských 

společností podle současné právní úpravy“, se zabývá v současnosti platným 

zákonem č. 3/2002 Sb. Čtvrtá kapitola představuje zásadní zákon č. 428/2012 Sb. 

o majetkovém vypořádání mezi státem a církvemi. 

Klíčová slova - česky Církev, náboženská společnost, konfesní právo, stát, Česká republika, vyznání, 

náboženská svoboda, ústava, právnické osoby, pastorační péče, církevní majetek, 

restituce. 
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Vydání první 
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Kapitola v odborné knize
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Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je 

kapitola napsána 

česky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byla 

kapitola napsána) 

Problematika eucharistického přijímání rozvedených a „znovusezdaných“ 

v kontextu celosvětové církve. 

Abstrakt – originál V oficiálním věstníku Apoštolského stolce „Acta Apostolicae Saedis“ vyšly 

normy argentinského církevního regionu ohledně přijímání rozvedených a 

znovusezdaných. Tyto normy předložil papež František jako závaznou 

interpretaci adhortace Amoris laetitia. Kapitola upozorňuje na problémy spjaté 

s aplikací těchto norem v kontextu celosvětové církve. 

Klíčová slova - originál Přijímání, rozvedení, církev, zpověď, synoda, eucharistie 

Titul – anglicky The Question of Eucharist Communion of divorced and re-married in the Context 

of the Universal Church. 

Abstrakt – anglicky In the AAS there were published norms of the Argentinian Church region on the 

Eucharist communion of divorced and re-married catholics. Pope Francis 

presented these norms as binding interpretation of his Apostolic adhortation 

Amoris laetitia. The chapter draws attention to problems connected with the 

application of these norms in the context of universal Church. 

Klíčová slova - anglicky Communion, Divorced, Church, Confession, Synod, Eucharist 

Titul – česky Problematika eucharistického přijímání rozvedených a „znovusezdaných“ 

v kontextu celosvětové církve. 

Abstrakt – česky V oficiálním věstníku Apoštolského stolce „Acta Apostolicae Saedis“ vyšly 

normy argentinského církevního regionu ohledně přijímání rozvedených a 

znovusezdaných. Tyto normy předložil papež František jako závaznou 

interpretaci adhortace Amoris laetitia. Kapitola upozorňuje na problémy spjaté 

s aplikací těchto norem v kontextu celosvětové církve. 

Klíčová slova - česky Přijímání, rozvedení, církev, zpověď, synoda, eucharistie 

Název knihy Rozptýlit mlhu. Věcné úvahy nad exhortací Amoris Laetitia. 

ISBN 978-80-8786-437-1 

Místo vydání Brno 

Název nakladatele Kartuziánské nakladatelství 

Edice, č. svazku  

Strany (od-do) 113-123 

Vydání první 

Náklad  

Počet stran knihy 192 

Vědní oblast podle OECD 60000 

- podoblast (OECD) 60303 

- kód oboru RIV AA 

Kniha je výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

 

                                                 
3
 Definice dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 

2013-2015):  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. 



Příspěvek ve sborníku uvedeném v databázi Web of Science nebo Scopus
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Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace 2017 

Jazyk, v jakém je 

příspěvek napsán 

anglicky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byla 

kapitola napsána) 

On the Limits of Ecumenical Relations Between Churches 

Abstrakt – originál The Catholic church accepted the ecumenical movement at the Second 

Vatican Council, whose ground-breaking document in this respect was 

the decree on ecumenism „Unitatis redintegratio“ (1964). The canonical 

norms of post-conciliar codes and ecumenical directories receive and 

expand on the issues hinted at by the Council. However, the Canon Law 

is often seen as a brake in ecumenical efforts and initiatives. Nevertheless, 

the Canon Law is based on theological premises given by the teaching of 

the church; therefore, it cannot go beyond the limits of the Catholic 

tradition and the partial success of the common ecumenical dialogue. The 

article concentrates on two issues which can be overcome only with great 

difficulty. The first is the institution of the papacy whose concept is 

unacceptable both for the non-Catholic Eastern churches as well as the 

churches coming out of the Reformation, in spite of the good reputation 

the individual popes have gained in their communities lately. Another 

obstacle is the limited possibility of sacramental intercommunion. The 

Catholic Canon Law opens up the possibility to access the sacrament of 

Reconciliation, the Eucharist and the Anointing of the Sick to the non-

Catholic Eastern churches. The Reformation based churches, however, 

understand the sacraments in a very different way, therefore the 

regulation of the Canon Law in this respect remains quite restrictive. The 

article also presents the particular legal regulation of the sacramental 

intercommunion issued by the Czech Bishops’ Conference. The 

conclusion of the article focuses on the need of inner unity within the 

Catholic church itself and mentions also the efforts to integrate the 

Fraternity of St Pius X into the structures of the church. 

Klíčová slova - originál Church, Ecumenism, Canon Law, Papacy, Reformation, Orthodoxy, 

Sacraments, The Eucharist 

Titul – anglicky On the Limits of Ecumenical Relations Between Churches 

Abstrakt – anglicky The Catholic church accepted the ecumenical movement at the Second 

Vatican Council, whose ground-breaking document in this respect was 

the decree on ecumenism „Unitatis redintegratio“ (1964). The canonical 

norms of post-conciliar codes and ecumenical directories receive and 

expand on the issues hinted at by the Council. However, the Canon Law 

is often seen as a brake in ecumenical efforts and initiatives. Nevertheless, 

the Canon Law is based on theological premises given by the teaching of 

the church; therefore, it cannot go beyond the limits of the Catholic 

tradition and the partial success of the common ecumenical dialogue. The 

article concentrates on two issues which can be overcome only with great 

difficulty. The first is the institution of the papacy whose concept is 

                                                 
4 Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má 

obvyklou strukturu vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt nebo rozšířený abstrakt) a je zveřejněný ve 

sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia, která 
obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen ISSN a současně ISBN kód 

nebo jen ISBN kód. Jako druh výsledků „článek ve sborníku“ je hodnocen článek, který je evidován: a) v databázi SCOPUS ve zdrojích 

(„Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen ISBN, případně ISSN i ISBN kód, b) v databázi Conference 
Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters má zdroj přidělen kód ISBN, případně ISSN i ISBN kód, c) článek ve zvláštním 

čísle časopisu evidovanem v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků, a který má celkový 

obsah minimálně 2 strany. 



unacceptable both for the non-Catholic Eastern churches as well as the 

churches coming out of the Reformation, in spite of the good reputation 

the individual popes have gained in their communities lately. Another 

obstacle is the limited possibility of sacramental intercommunion. The 

Catholic Canon Law opens up the possibility to access the sacrament of 

Reconciliation, the Eucharist and the Anointing of the Sick to the non-

Catholic Eastern churches. The Reformation based churches, however, 

understand the sacraments in a very different way, therefore the 

regulation of the Canon Law in this respect remains quite restrictive. The 

article also presents the particular legal regulation of the sacramental 

intercommunion issued by the Czech Bishops’ Conference. The 

conclusion of the article focuses on the need of inner unity within the 

Catholic church itself and mentions also the efforts to integrate the 

Fraternity of St Pius X into the structures of the church. 

Klíčová slova - anglicky Church, Ecumenism, Canon Law, Papacy, Reformation, Orthodoxy, 

Sacraments, The Eucharist 

Titul – česky Meze ekumenických vztahů mezi církvemi 

Abstrakt – česky Katolická církev se přihlásila k ekumenickému hnutí na Druhém 

vatikánském koncilu, kde základním dokumentem o této tématice byl 

dekret o ekumenismu Unitatis Redintegratio (1964). Kanonicko-právní 

normy pokoncilních kodexů a ekumenických direktářů přejímají a 

rozvíjejí tématiku nastolenou koncilem. Přesto však bývá kanonické 

právo často označováno za překážku ekumenických snah a iniciativ. 

Nicméně kanonické právo je založeno na teologických předpokladech 

učení církve, proto nemůže překračovat hranice katolické tradice a dílčí 

výsledky vzájemného ekumenického dialogu. Článek se soustředí na dva 

problémy, které lze pouze obtížně řešit. Prvním je instituce papežství, 

jejíž pojetí je nepřijatelné jak pro nekatolické východní církve, tak i pro 

církve pocházející z protestantské Reformace, a to i přes dobrou pověst, 

které se u nich těší jednotliví papežové. Další překážkou je omezená 

možnost svátostného intercommunia. Katolické kanonické právo otevírá 

možnost přístupu ke svátosti smíření, Eucharistie a pomazání nemocných 

nekatolickým východním křesťanům. Reformační církve však chápou 

svátosti velmi odlišně, proto je kanonicko-právní úprava v této oblasti 

restriktivní. Článek také pojednává o partikulárním právu svátostného 

intercommunia, vydaném Českou biskupskou konferencí. Závěr článku 

apeluje na potřebu vnitřní jednoty samotné katolické církve a zmiňuje 

také úsilí včlenit Bratrstvo sv. Pia X. do církevních struktur. 

Klíčová slova - česky Církev, ekumenismus, kanonické právo, papežství, Reformace, 

pravoslaví, svátosti, Eucharistie 
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z níž sborník vzniknul 

 

Typ akce podle státní 

příslušnosti účastníků 

akce, ze které pochází 

sborník 

celostátní evropská 

ano 

 

 

celosvětová  

 

Vědní oblast podle OECD  
- podoblast (OECD)  
- kód oboru RIV  

Příspěvek je výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

 



 

Odborný článek v zahraničním vědeckém časopise (mimo Slovensko) 
Jméno autora  

Rok publikace  

Jazyk, v jakém je článek 

napsán 

 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

 

Titul – česky  

  

Název zdroje (časopisu)  

ISSN  

Vydavatel  

Ročník  

Číslo  

Strany  

Článek je výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

 

Odborný článek v českém nebo slovenském recenzovaném časopise
5
 

Jméno autora  

Rok publikace  

Jazyk, v jakém je článek 

napsán 

 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

 

Titul – česky  

  

Název zdroje (časopisu)  

ISSN  

Vydavatel  

Ročník  

Číslo  

Strany  

Článek je výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

 

                                                 
5
 Jde o časopisy, které jsou sice recenzované, ale nejsou v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik 

vydávaných v České republice (zveřejněno na www.vyzkum.cz). 



Příspěvek v recenzovaném sborníku 
Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je 

příspěvek napsán 

česky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

Komunistický jurisdikcionalismus v ČSR 

Titul – česky Komunistický jurisdikcionalismus v ČSR 

Název zdroje (sborníku) Katolická církev po únorovém převratu 1948, ed. J. Koníček 

ISBN 978-80-904046-3-2 

Místo publikace   Olomouc 

Vydavatel Společnost pro dialog církve a státu 

Strany 132-141 

Místo a datum 

konference, z níž sborník 

vzniknul 

Praha 16. 10. 2014, Katolická církev a církevní zákony po únorovém 

převratu v Československu, CEVRO institut 

Příspěvek je výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace 2017 

Jazyk, v jakém je 

příspěvek napsán 

česky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

Postavení duchovních rané církve: příklad spisu Didaché 

Titul – česky Postavení duchovních rané církve: příklad spisu Didaché 

Název zdroje (sborníku) M. Moravčíková (ed.), Právne postavenie duchovných a financovanie 

cirkví a náboženských spoločností 

ISBN 978-80-7502-265-3 

Místo publikace   Praha 

Vydavatel Leges 

Strany 71-84 

Místo a datum 

konference, z níž sborník 

vzniknul 

Trnavská univerzita v Trnave 18. 3. 2016 

Příspěvek je výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace 2017 

Jazyk, v jakém je 

příspěvek napsán 

česky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

Význam výčtových církevních restitučních zákonů z počátku 90. let 

Titul – česky Význam výčtových církevních restitučních zákonů z počátku 90. let 

Název zdroje (sborníku) M. Moravčíková (ed.), Právne postavenie duchovných a financovanie 

cirkví a náboženských spoločností 

ISBN 978-80-7502-265-3 

Místo publikace   Praha 

Vydavatel Leges 

Strany 197-205 

Místo a datum Trnavská univerzita v Trnave 9. 6. 2016 



konference, z níž sborník 

vzniknul 

Příspěvek je výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

Jméno autora Stanislav Přibyl 

Rok publikace  

Jazyk, v jakém je 

příspěvek napsán 

 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

 

Titul – česky  

Název zdroje (sborníku)  

ISBN  

Místo publikace    

Vydavatel  

Strany  

Místo a datum 

konference, z níž sborník 

vzniknul 

--- 

Příspěvek je výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

 

Vydané studijní materiály (skripta, opory, ap.) 
Jméno autora  

Rok publikace  

Jazyk, v jakém byla 

skripta napsána 

 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byla 

skripta napsána) 

 

Titul – česky  

  

Místo publikace  

ISBN  

Vydavatel  

Edice, č. svazku  

Náklad  

Počet stran  

Skripta jsou výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

 

Ediční práce 
Jméno editora(ů)  

Bibliografický údaj o 

kolektivní monografii, 

reps. sborníku, který jste 

uspořádal/-a 

 

 

 

 



Členství v oborových radách grantových agentur, učených společnostech, 

expertních komisích a vědeckých radách 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

ANO – NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

ANO – NE    Pokud ANO, jaké: 

 

 

Vyžádané posudky na rigorózní práce, disertace, habilitace, odborné 

publikace, oponentury výzkumů, atp. 
Žádající organizace  

Účel posudku  

Datum  
Posudky na bakalářské a diplomové práce nebo na odborné články neuvádějte. 

 

Ohlasy Vámi publikovaných prací 
Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

D. Němec, Vojenští, vězeňští a nemocniční kaplani, 

jejich financování a status duchovního, in: M. 

Moravčíková (ed.), Právne postavenie duchovných a 

financovanie cirkví a náboženských společnosti, s. 43,55 

 Váš text, který byl citován Konfesněprávní studie 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

M. Šabo, Jozef II. a jeho vplyv na súčasné postavenie 

duchovných v Slovenskej republike, in: M. Moravčíková 

(ed.), Právne postavenie duchovných a financovanie 

cirkví a náboženských společnosti, s. 58,59,66,70 

 Váš text, který byl citován Konfesní právo a církevní právo 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

V. Križan, Duchovní v kolektívnych pracovnoprávnych 

vzťahoch, in: M. Moravčíková (ed.), Právne postavenie 

duchovných a financovanie cirkví a náboženských 

společnosti, s. 152 

 Váš text, který byl citován Vnitrocírkevní autonomie v rozhodování soudů České 

republiky a Slovenské republiky o služebním poměru 

duchovních 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

H. Kaczmarek, Stát a církev. Český případ, Brno 2017 

 Váš text, který byl citován Pojetí tzv. „zvláštních práv“, s. 129 

Konfesněprávní studie, s. 130,146,150,165,182 

Věda českého konfesního práva po roce 1989, s. 180 

Vládní návrh smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem, s. 181 

Panoráma právního řešení vztahu státu a církví v ČR, s. 

237 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

I. A. Hrdina, M. Szabo, Teorie kanonického práva, Praha 

2018 

 Váš text, který byl citován Konfesněprávní studie, s. 57 

Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989, s. 420 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

M. Gregor, Aktuálne tendencie ochrany náboženskej 

slobody v judikatúre Európskeho súdu pre ľudská práva, 



in: Revue církevního práva 73-4/2018 

 Váš text, který byl citován Registrace církví a náboženských společností na základě 

zákona č. 3/2002 Sb., s. 35 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

A. Csukás, Ústavní počátky Českobratrské církve 

evangelické, in: Revue církevního práva 73-4/2018 

 Váš text, který byl citován Společné rozhodování věřících v rané církvi, s.78 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Cultural Heritage and the Regulation of Religious 

Freedom: The Case of Poland and Czech Republic, in: 

Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, 

Curitiba, v. 23, n. 3, 2018 

 Váš text, který byl citován Konfesněprávní studie, s. 29,38 

Vermögensausgleich mit den Kirchen und 

Religionsgesellschaften in der Tschechischen Republik: 

Geltendes Gesetz und Urteil („Erkenntnis“) des 

Verfassungsgerichts, in: P. Szymaniec (ed.), Wymiary 

wolności religijnej we współczesnej Europie, s. 33,38. 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

 

 Váš text, který byl citován  

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

 

 Váš text, který byl citován  

 
Recenze Vámi vydaná publikace 

 
 

 Jméno recenzenta a časopis, 

ve kterém recenze vyšla (vč. 

rozsahu stran). 

 

 
Polemika Vámi vydaná publikace nebo 

článek 
 

 Jméno autora a časopis, ve 

kterém polemika vyšla (vč. 

rozsahu stran). 

 

 

Přednášky na vědeckých konferencích 
Název konference, datum, 

organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

 

 

Byla Vaše účast na 

konferenci vyžádána jejím 

organizátorem 

 

ANO – NE 

Byl/-a jste též v 

organizačním výboru 

konference? 

 

ANO – NE 

 

 

Vyžádané přednášky pro širokou veřejnost 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

 



přednášky 

 

Překlady 
Jméno autora(ů)  

Název originálu 

(bibliografický údaj) 

 

Název českého překladu 

(bibliografický údaj) 

 

 

Recenze, popularizační články a články v denním tisku 
Jméno autora(ů) Stanislav Přibyl 

Recenze Jakub Kříž – Autonomie církví, in: Revue církevního práva 70-1/18, s. 95-

97 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

 

Články a rozhovory 

v denním tisku 

 

Jméno autora(ů)  

Recenze  

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

 

Články a rozhovory 

v denním tisku 

 

 

Uspořádání výstavy 
Název výstavy, datum a 

místo 

 

 

 

Autorství původní umělecké práce 
Název práce, datum 

zveřejnění a další 

identifikační údaje 

 

 

 


