
WEIS  - ještě za rok 2017 doplnění   

 
Příspěvek v recenzovaném sborníku  

 
Jméno autora Martin Weis 

Rok publikace 2017 

Jazyk, v jakém je 

příspěvek napsán 

česky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

Konfesionální rozdíly jako nástroj politického boje v ideologii 

Komunistické strany Československa ve světle archivních materiálů 

jihočeského regionu / Confessional Differences as a Tool of Political 

Struggle in the Ideology of the Communist Party of Czechoslovakia in the 

Light of the Archive Materials of the South Bohemian Region 

Titul – česky Konfesionální rozdíly jako nástroj politického boje v ideologii 

Komunistické strany Československa ve světle archivních materiálů 

jihočeského regionu 

  

Název zdroje (sborníku) Tu stojím, inak nemožem. Reformácia od počiatkov do súčasnosti 

ISBN 978-80-87912-94-2 

Místo publikace   Bratislava – Praha 2017 

Vydavatel Štátný archiv v Bratislave  a Ústav pro studium totalitních režimů v Praze 

Strany 221 - 229 

Místo a datum 

konference, z níž sborník 

vzniknul 

Bratislava – mezinárodní vědecká konference „Tu stojím, inak nemôžem“ 

pořádaná ve dnech 7. – 8. 11. 2017. Pořadatelé: Štátny archív v Bratislave 

ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze a 

Ústavom politických vied SAV v Bratislavě. 

Příspěvek je výsledkem 

grantu? 

ne                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



WEIS - Publikační činnost za rok 2018 
 

Článek odborný/vědecký-  kategorie Jost  / databáze ERIH PLUS 

 
Jméno autora Martin Weis 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je článek 

napsán 

český 

Titul v originále (v jazyce, 

v němž byl článek napsán) 

Římské cesty biskupa Josefa Hloucha 

Abstrakt – originál Autor na základě studia archivních pramenů a dosud nepublikovaných 

svědectví pamětníků dokumentuje na postavě devátého 

českobudějovického biskupa Josefa Hloucha nepřátelské postoje 

komunistického režimu vůči svobodnému osobnímu styku katolických 

biskupů v tehdejším Československu s Apoštolským stolcem. Přitom 

nutno poznamenat, že pokud se v období krátkého politického uvolnění 

v letech 1968 a 1969 podařilo biskupům do Říma vycestovat, jejich 

setkání s papežem a zástupci kurie bylo vzájemně obohacující. Bylo to 

takříkajíc setkání dvou světů, oddělených od sebe někdy více, někdy 

méně nepropustnou „železnou oponou“. 

Klíčová slova - originál Biskup Josef Hlouch, komunistický režim, jihočeský region, 

českobudějovická diecéze, archivní dokumenty 

Titul – anglicky Roman Journeys of Bishop Josef Hlouch 

Abstrakt – anglicky On the basis of archive sources and unpublished witness testimonies, 

the author documents hostile attitudes of the communist regime 

towards free personal contact of Catholic bishops in former 

Czechoslovakia with the Apostolic See, with respect to the figure of the 

ninth bishop of České Budějovice Josef Hlouch. It should be noted that 

if, during the period of political easing in 1968 and 1969, bishops were 

able to travel to Rome, their meetings with the Pope and the 

representatives of the Curia were mutually enriching. It was a meeting 

of two worlds, separated from each other by another, sometimes less 

impervious, “iron curtain”. 

Klíčová slova - anglicky Bishop Josef Hlouch; the Communist Regime; South Bohemian 

Region; South Bohemian diocese, Archive Documents 

Titul – česky Římské cesty biskupa Josefa Hloucha 

Abstrakt – česky Autor na základě studia archivních pramenů a dosud nepublikovaných 

svědectví pamětníků dokumentuje na postavě devátého 

českobudějovického biskupa Josefa Hloucha nepřátelské postoje 

komunistického režimu vůči svobodnému osobnímu styku katolických 

biskupů v tehdejším Československu s Apoštolským stolcem. Přitom 

nutno poznamenat, že pokud se v období krátkého politického uvolnění 

v letech 1968 a 1969 podařilo biskupům do Říma vycestovat, jejich 

setkání s papežem a zástupci kurie bylo vzájemně obohacující. Bylo to 

takříkajíc setkání dvou světů, oddělených od sebe někdy více, někdy 

méně nepropustnou „železnou oponou“. 

Klíčová slova - česky Biskup Josef Hlouch, komunistický režim, jihočeský region, 

českobudějovická diecéze, archivní dokumenty 

  

Název zdroje REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA / CHURCH LAW REVIEW 

ISSN ISSN 1211-1635 (tištěná verze) ISSN 2336-5609 (elektronická verze)  

časopis v elektronické verzi dostupný:  

česky     http://spcp.prf.cuni.cz/revue 

http://spcp.prf.cuni.cz/revue


anglicky http://spcp.prf.cuni.cz/review 

 

Vydavatel Vydává Společnost pro církevní právo, IČO: 62934121, člen Rady 

vědeckých společností České republiky 

Ročník periodika  ročník XXIV.  

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. 

č. 1/2018 

 

 

Strany (od-do) 69 - 82 

Vědní oblast podle OECD 60300 i 60100  

- podoblast (OECD) 60303 i 60101 

- kód oboru RIV AA i AB 

Článek je výsledkem 

grantu? 

ne                   

http://spcp.prf.cuni.cz/review


 Článek odborný/vědecký -  kategorie Jost  / databáze ERIH PLUS 

 
Jméno autora Martin Weis 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je článek 

napsán 

německy 

Titul v originále (v jazyce, 

v němž byl článek napsán) 

Ausgewählte spirituelle Aspekte des Lebens und Werkes von Kaiser 

Karl IV  

Abstrakt – originál Diese Studie will die Person und das Werk vom Kaiser Karl IV mittels 

der Methode der Sonde in die Fachliteratur und die Quellen näher zu 

bringen. Wir tun es, weil wir im  Herbst dieses Jahres an 640 Jahre seit 

seinem Tod erinnern werden. Diese Studie führt nicht nur Grundfakten 

von seinem Lebensweg an, sondern sie schaut auch das Leben und das 

Werk von Karl IV durch den Sichtwinkel seiner Spiritualität, was ein 

Gebiet ist, das manchmal mit Unrecht vernachlässigt wird. Für die 

richtige Fassung der ganzen Problematik ist es notwendig, in der Studie 

auch die Charakteristik der Zeit und der wichtigen, mit dem Leben und 

Wirken von Karl IV verbundenen Ereignisse – besonders im Bereich 

des geistlichen Lebens - näher zu bringen. 

Klíčová slova - originál böhmischer König und Kaiser Karl IV, böhmische Länder im zweiten 

Drittel des 14. Jahrhunderts, Spiritualität der Zeit von Karl IV, Prager 

Erzbischof Ernst von Pardubitz 

Titul – anglicky Selected spiritual aspects of the life and work of Emperor Charles IV 

Abstrakt – anglicky This study aims to portray the fi gure and work of Emperor Charles IV 

through an investigation into the professional literature and original 

sources. We do so because this autumn we will commemorate the 

640th anniversary of his death. This study will not only show the basic 

facts of his life, but it will view the life and work of Charles IV through 

the perspective of his spirituality, an area often unjustly neglected. In 

order to grasp the whole issue properly, the study will also bring out the 

historical context and signifi cant events connected with the life and 

actions of Charles IV – especially in the area of spiritual life. 

Klíčová slova - anglicky Czech King and Emperor Charles IV, Bohemian lands in the 14th 

century, spirituality of the time of Charles IV, Ernest of Pardubice 

(Arnošt z Pardubic) – Archbishop of Prague 

Titul – česky Vybrané spirituální aspekty života a díla císaře Karla IV 

Abstrakt – česky Tato studie hodlá přiblížit metodou sondy do odborné literatury a 

pramenů postavu a dílo císaře Karla IV. Činíme tak proto, že si budeme 

na podzim letošního připomínat 640 let od jeho smrti. Tato studie 

uvede nejenom základní fakta z jeho životní pouti, nýbrž pohlédne na 

život a dílo Karla IV skrze zorný úhel jeho spirituality, což je oblast 

mnohdy neprávem opomíjená. Pro správné uchopení celé problematiky, 

je ve studii nutno přiblížit i charakteristiku doby a význačných událostí 

– zejména v oblasti duchovního života - spojených s životem a 

působením Karla IV. 

Klíčová slova - česky český král a císař Karel IV, české země v druhé třetině 14. století, 

spiritualita doby Karla IV, pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic 

  

Název zdroje Theologos. Theological revue. 

ISSN 1335-5570 

Vydavatel Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 

Ročník periodika  XX 

Číslo periodika v rámci 

uvedeného ročníku: 

2 / 2018 

 



Pokud nemá periodikum 
průběžné číslování, 
vyplňuje se název 
měsíce nebo roční 
období nebo datum 
vydání periodika v rámci 
svazku. 

Časopis dostupný online na 

 

 http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/theologos/ 

 

 

Strany (od-do) s. 195 - 206 

Vědní oblast podle OECD 60300 i 60100  

- podoblast (OECD) 60303 i 60101 

- kód oboru RIV AA i AB 

Článek je výsledkem 

grantu? 

NE  

http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/theologos/


Příspěvek v recenzovaném sborníku 

 
Jméno autora Martin Weis 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je 

příspěvek napsán 

česky 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byl 

článek napsán) 

Českobudějovická diecéze před a po únorových událostech 1948 – 

vybrané aspekty 

Titul – česky Českobudějovická diecéze před a po únorových událostech 1948 – 

vybrané aspekty 

  

Název zdroje (sborníku) Katolická církev po únorovém převratu 1948 a komunistický 

jurisdikcionalismus v ČSR 

ISBN 978-80-904046-3-2 

Místo publikace   Olomouc 2018 

Vydavatel Společnost pro dialog církve a státu  

Strany 106-121 

Místo a datum 

konference, z níž sborník 

vzniknul 

Konference „katolická církev a církevní zákony v roce 1948CEVRO 

institut Praha, říjen 2014 

Příspěvek je výsledkem 

grantu? 

NE 

  

 

 

Členství v oborových radách grantových agentur, učených společnostech, expertních komisích a 

vědeckých radách 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Česká společnost pro výzkum 18. století (Czech Society for the 

Eighteenth-Century Studies) - International Society for the Eighteenth-

Century Studies (ISECS)  

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní fukce 

NE     

 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Evropská společnost pro katolickou teologii / česká společnost pro 

katolickou teologii 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní fukce 

NE     

 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

člen redakční rady časopisu Notitiae historiae ecclesiasticae ISSN 1338-

9572 / Inštitút církevných dejin TF KU Košice 

Jste členem/členkou  



předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní fukce 

NE     

 

 

 

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 

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 

Oborová rada doktorského studia 

Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

 

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 

 

HTF UK Praha - Státní doktorská zkušební komise pro obhajobu disertační 

práce Mgr. Anny Akbiké Sulimowicz 21.2. 2018 

 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha-  Státní zkušební komise v rigorózním řízení – Mgr. 

Dalibor Vik, Ph.D. 18. 4. 2018 

 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - členem Státní doktorské zkušební komise pro obhajobu 

disertační práce Mgr. Tomáše Procházky26. 9. 2018 

 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha – členem Státní doktorské zkušební komise pro obhajobu 

disertační práce Mgr. Pavla Macha 26. 9. 2018 

 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

ANO – autor oponentského posudku 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - členem Státní doktorské zkušební komise pro obhajobu 

disertační práce ThDr. Markety Langer 26. 9. 2018 

 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

ANO – autor oponentského posudku 

 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - členem Státní doktorské zkušební komise pro obhajobu 

disertační práce Mgr. Ruth Kubíčkové 26. 9. 2018 

 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - členem Státní doktorské zkušební komise pro obhajobu 

disertační práce Mgr. Jiřího Flama 26.9. 2018 

 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - členem Státní doktorské zkušební komise pro obhajobu 

disertační práce Mgr. Richarda Ferčíka 26. 9. 2018 

 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 



 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha -  členem Státní doktorské zkušební komise pro obhajobu 

disertační práce doc. JUDr. ThDr. Olexandra Bilashe 26. 9. 2018 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha -  členem Státní doktorské zkušební komise pro obhajobu 

disertační práce Mgr. Kláry Verzichové 27. 9. 2018 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha -  

 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

 

 

Vyžádané posudky na rigorózní práce, disertace, habilitace, odborné 

publikace, oponentury výzkumů, atp. 
 

Žádající organizace HTF UK Praha 

Účel posudku ustanoven oponentem disertační práce Mgr. Pavla Macha, podané ve 

studijním oboru Husitská teologie doktorského studijního programu Teologie 

na UK HTF, která nese název: Český nacionalismus a vznik Církve 

Československé 

Datum 19. 6. 2018 

P 

Žádající organizace HTF UK Praha 

Účel posudku ustanoven oponentem disertační práce ThDr. Markety Langer, podané ve 

studijním oboru Husitská teologie doktorského studijního programu Teologie 

na UK HTF, která nese název: Teologický odkaz české moderny v životě a 

díle Františka Bílka 

Datum 19. 6. 2018 

 

Žádající organizace Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (asi jako náš GAČR)   

Účel posudku 1x Posouzení kvality předloženého projektu výzkumu 

Datum 2018 

 

Žádající organizace Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Účel posudku 2 x  Posouzení kvality předloženého projektu výzkumu  

Datum 2018 

 

Žádající organizace Grantová agentura UK 

Účel posudku 1x  Oponentský posudek vědeckého projektu (GAUK)   

Datum 2018 

 



Žádající organizace Nakladatelství TRITON 

Účel posudku Recenzní / lektorský posudek vědecké monografie 

Marek ŠMÍD. Vatikán a německý  

nacismus 1923-1945, vyjde v roce 2019 v nakladatelství TRITON. 

Datum 2018 

 

Ohlasy Vámi publikovaných prací 

 
Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Milan M. Buben, České velkopřevorství řádu maltézských 

rytířů v dějinách, Libri Praha, 2018, s. 170 

 Váš text, který byl citován Weis Martin, Jihočeské Ave, Arista Praha 2001, s. 49 - 56 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Milan M. Buben, Encyklopedie řádů, kongregací ... (V. 

díl, svazek 2, Kongregace a řeholní společnosti, Libri 

Praha 2018, s.61 

 Váš text, který byl citován Weis Martin, Jihočeské Ave, Arista Praha 2001, s. 25 - 30 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Milan M. Buben, Encyklopedie řádů, kongregací ... (V. 

díl, svazek 2, Kongregace a řeholní společnosti, Libri 

Praha 2018, s.59 

 Váš text, který byl citován Weis Martin, Jihočeské Ave, Arista Praha 2001, s. 87 - 94 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Milan M. Buben, Encyklopedie řádů, kongregací ... (V. 

díl, svazek 2, Kongregace a řeholní společnosti, Libri 

Praha 2018, s.228 

 Váš text, který byl citován Weis Martin, Jihočeské Ave, Arista Praha 2001, s. 25 - 30 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Milan M. Buben, Encyklopedie řádů, kongregací ... (V. 

díl, svazek 2, Kongregace a řeholní společnosti, Libri 

Praha 2018, s. 212 

 Váš text, který byl citován Martin Weis, Mariánské květy, SURSUM Tišnov u Brna, 

2003, s.97 - 98 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Pavlína Moučková, Obraz doby v díle Karla Rebana, 

Notitiae historiae ecclesiasticae, 1/2018, s. 58 – 68, 

poznámka č. 3 

 Váš text, který byl citován Weis, Martin, Ty ještě věříš soudruhu? Studia theologice 

1/2009, s. 60 - 69 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Pavlína Moučková, Obraz doby v díle Karla Rebana, 

Notitiae historiae ecclesiasticae, 1/2018, s. 58 – 68, 

 Váš text, který byl citován Weis, Martin, Josef Hlouch, pastýř a homiletik, Vyšehrad, 

Praha 20016 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

František Kotěšovec, Církevní slavnosti v letech 1989 a 

1990 na Prachaticku, Theologos 1/2018, s. 172 – 182, 

poznámka č. 5 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin, Praktiken des kommunistischen Regimes 

in der Tschechoslowakei. Dike kai nomos. Quaderni di 

cultura giuridico-politica n. 5/2013, p. 47 -61. Falco 

editore, Roma 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a František Kotěšovec, Církevní slavnosti v letech 1989 a 



 1990 na Prachaticku, Theologos 1/2018, s. 172 – 182, 

poznámka č. 5 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin, World War II and the Issue of Refugeeism 

Focusing on the Diocese of České Budějovice in Light of 

Archive Materials from the Episcopal Archive .Caritas et 

Veritas 2/2016, s. 149 – 159 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

František Kotěšovec, Církevní slavnosti v letech 1989 a 

1990 na Prachaticku, Theologos 1/2018, s. 172 – 182, 

poznámka č. 5 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin, Svědectví dokumentů: Katolická církev 

archivních materiálech jihočeských archivů 1949 – 1976. 

České Budějovice: Nakladatelství Jih 2009, 336 s. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

František Kotěšovec, Církevní slavnosti v letech 1989 a 

1990 na Prachaticku, Theologos 1/2018, s. 172 – 182, 

poznámka č. 6 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin, Nebezpečný svatý Jan Nepomuk 

Neumann.Studia theologica ST 40 XII:2 (léto 2010), s. 20 

– 34. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

František Kotěšovec, Církevní slavnosti v letech 1989 a 

1990 na Prachaticku, Theologos 1/2018, s. 172 – 182, 

poznámka č. 33 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin. Jan Hus v ideologii Komunistické strany 

Československa ve světle díla Zdeňka Nejedlého a 

archivních dokumentů. Studia theologica 17, č. 4, zima 

2015, CMTF UP Olomouc, s. 113 – 124 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Pavlína Moučková, Cathedral Chapter of St. Nicholas in 

České Budějovice Before and After February 1948, 

Theologos 2/2018, s. 248 – 260, poznámka č.1 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin, Josef Hlouch. Pastýř a homiletik, Vyšehrad 

Praha 2016, s. 288 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Pavlína Moučková, Cathedral Chapter of St. Nicholas in 

České Budějovice Before and After February 1948, 

Theologos 2/2018, s. 248 – 260, poznámka č.2 

 Váš text, který byl citován WEIS Martin. Ty ještě věříš, soudruhu? Studia Theologica 

1/2009,  s. 60-69. 

 

 

Přednášky na vědeckých konferencích 

 
Název konference, datum, 

organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

 

Mezinárodní konference Československo v letech 1978 – 1985, 30. a 31. 

května 2018, České Budějovice, organizátor: Ústav pro studium totalitních 

režimů v Praze ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých 

Budějovicích, Státním okresním archivem v Českých Budějovicích a 

Jihočeským krajem. Přednesen příspěvek na téma: Českobudějovická 

diecéze v letech 1978–1985. 

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 

 

Léta 1618 – 1648: zlom v konfesionálním vývoji střední Evropy, 29. a 30. 

listopadu 2018, Praha Karolinum, oragnizátor: Husitská teologická fakulta 

UK v Praze ve spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove. Přednesen 

příspěvek na téma: Zneužití dat 1618 – 1648 v historiografii 

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 

 

Slovenskí biskupi 20. storočia, 21. listopadu 2018, Nitra, organizátor: Rada 

pre históriu konference biskupov Slovenska a Knažský seminár  sv.  

Gorazda v Nitre, přednesen příspěvek na téma: "Boží služobník Josef 

Hlouch, českobudějovický biskup" 

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 

LS 2018: KURZ CŽV / U3V Osudové osmičky v českých dějinách, Kurz 

je koncipován do 8 bloků po 4 hodinách, ve kterých budou probírána 

následující témata: 

- velkomoravská říše spěje k zániku - 907/908  

- vyvraždění Vršovců – 1108 

- Vladislav II a jeho cesta ke královské koruně – 1158 

- smrt krále železného a zlatého Přemysla Otakara II – 1278 

- založení univerzity v Praze – 1348 

- smrt císaře a krále Karla IV - 1378 

- Jiří z Poděbrad je zvolen králem – 1458 

- Olomoucká smlouva – 1478 

- defenestrace místodržících – 1618 

- Švédové v Praze a uzavření Westfálského míru – 1648  

- ztráta Slezska - 1748 

- válka o tzv. „bavorské dědictví“ - 1778 

- revoluční rok 1848 

- Rakousko – Uhersko – 1868 

- Velká válka končí a vzniká republika – 1918 

- Mnichovský diktát – 1938 

- únorový komunistický převrat – 1948 

- Pražské jaro – 1968 

 

 



Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

ZS 2018 Kurz CŽV / U3V Svatí všedního dne, Kurz je koncipován do 7 

bloků po 4 hodinách, ve kterých budou probírána následující témata: 

- Úvodní přednáška na téma: kdo je světec či světice? Jak se stát 

svatým? Otázka martyrologií, problematika mučednictví, blíženecké lásky, 

liturgické úcty, úcty k ostatkům svatých apod. 

- Svatí doby raného křesťanství 

- Svatí doby vrcholné a pozdní křesťanské antiky 

- Svatí raného středověku 

- Svatí vrcholného středověku 

- Svatí pozdního středověku 

- Svatí novověku 

- Svatí moderních dějin (do konce 20. století) 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

2x Klub absolventů U3V, 

1x univerzita pro prarodiče a vnoučata, 

1x noc vědců 

1x akademická půlhodinka 

2x klub seniorů Č. Budějovice (Maltézská pomoc) 

1 x Muzeum a galerie Vodňany 

1x  Moravská zemská knihovna v Brně 

 

 

Popularizační výstupy v televizi a rádiu 
 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační výstupy 

v televizi a rádiu 

Prof. Martin Weis vystupoval v televizi Noe. - pořad ŽIVĚ s NOE - 

rozhovor s postulátorem procesu prof. Martinem Weisem o postavě 

biskupa Hloucha a probíhajícím beatifikačním procesu 

 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační výstupy 

v televizi a rádiu 

Prof. Martin Weis vystupoval v televizi Noe. - - pořad ARTBITER - 

kulturní magazín, ve kterém byl hostem prof. Martin Weis. Vyprávěl o své 

publikační činnosti svázané s Teologickou fakultou JU a o svém osobním 

vztahu k biskupu Josefu Hlouchovi. 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační výstupy 

v televizi a rádiu 

prof. Martin Weis v TV LUX - televizní vysílání o českobudějovickém 

biskupovi Josefu Hlouchovi a jeho slovenských souvislostech s církevním 

historikem a nitranským biskupem Viliamem Judákem a profesorem 

Martinem Weisem - postulátorem procesu blahořeční Božího služebníka 

Josefa Hloucha. 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační výstupy 

v televizi a rádiu 

prof. Martin Weis v rádiu LUMEN –jedná se o  relaci věnovanou životu a 

dílu Božího služebníka Josefa Hloucha, která byla vysílána v sobotu 6. 10. 

2018 od 20.15 hod. Kromě rozhovoru s postulátorem procesu beatifikace 

Josefa Hloucha prof. Martinem Weisem v relaci zazněla i autentická slova 

biskupa Hloucha o modlitbě růžence z archivní nahrávky. Krátký vstup do 

vysílání učinil také proslulý slovenský historik a nitranský biskup Viliam 

Judák. 

 

http://www.tvnoe.cz/video/17432


Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační výstupy 

v televizi a rádiu 

Prof. Martin Weis v rádiu Lumen - V sobotu 10.11. 2018 byl odvysílán 

pořad pod názvem "Odkaz biskupa Jozefa Hloucha pre súčasnosť" z cyklu 

pořadů "Od ucha k duchu". V rámci pořadu vystoupil prof. Martin Weis, 

postulátor procesu, zazněly autentické nahrávky kázání biskupa Hloucha a 

velmi zajímavé svědectví ThDr. Gabriela Brenzu. 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační výstupy 

v televizi a rádiu 

Prof. Weis v pořadu Historie CS na ČT 24 - V pořadu Historie CS 

vysílaného na ČT 24 od 21.05 v sobotu 1. 12. 2018 prof. Martin Weis 

spolu s dalšími odborníky diskutoval o postavě papeže a světce Jana Pavla 

II a jeho odkazu pro současnou dobu. 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační výstupy 

v televizi a rádiu 

Prof. Martin Weis na RTVS televizní stanice ST2 - V neděli 2. 12. 2018 

byl v magazínu Orientácie na ST2 odvysílán rozhovor s prof. Weisem, ve 

kterém na konferenci o biskupech ve 20.století přiblížil televizním 

divákům postavu biskupa Hloucha. 

 

 

Popularizační články a články v denním tisku 
 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Vítězný únor 1948, Setkání 2/2018, s. 14-15 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Andělský biskup František Saleský, KT – Perspektivy 4 / 2018, s. 10 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Sv. Vojtěch, Albrecht či Adalbert, KT – Perspektivy 6 / 2018, s. 8 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Čerpám z odkazu biskupa Hloucha, Setkání 3/2018, s. 4 - 5 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Dosáhne biskup Josef Hlouch pocty oltáře?, Setkání 4 / 2018, s. 3 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, Příklad Josefa Hloucha je povzbuzením, KT – diecézní zpravodajství, 



odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

14/2018, s. 2 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Pastýř, který se za svůj lid modlil a obětoval své utrpení, Světlo 22. duben 

/2018, s. 9 - 11 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Skrze Marii k Ježíši. Mariánská spiritualita Božího služebníka Josefa 

Hloucha, KT – Perspektivy – úvodník, s. 1, květen / 2018 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Srdce vyčerpané láskou, IMMACULATA,  2/2018, s. 18 - 20 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Zázrak na přímluvu Josefa Hloucha, KT  - Perspektivy, 24/2018, s. 10 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Úcta k Anně a Jáchymovi má hluboké kořeny, KT 30. 7. 2018, s. 4 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Stačil mu jen hrníček brambor, KT – Perspektivy, 34/2018, s.10 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Zamyšlení s prof. Martinem Weisem z Jihočeské univerzity, Mobilní 

hospic 3 / 2018, s. 14 - 15 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Pavel VI očima církevního historika, KT 15. 19. 2018, s. 4 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, Tichý dušičkový podvečer, KT – Perspektivy, 44/2018, s. 10 



odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Veliký i svatý papež Lev I., KT – Perspektivy, 45/2018, s. 10 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Mariánský advent s biskupem Josefem Hlouchem, KT – adventní příloha 

2018,  s.14 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Zapomínaný církevní učitel, KT – Perspektivy 49 / 2018, s. 10 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Jde k nám celé nebe, KT – Perspektivy 51/52 2018, s. 10 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Slavit, nebo činit pokání? IMMACULATA, 5-6/2018, s. 38 - 39 

 

 


