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Článek odborný/vědecký1
 

Jméno autora Július Pavelčík 

Rok publikace 2018 

Jazyk, v jakém je článek 

napsán 

slovenština 

Titul v originále (v jazyce, 

v němž byl článek napsán) 

Nábožnosť a bezuzdnosť jazyka – Jak 1,26 

Abstrakt – originál Článok podáva kontextovú interpretáciu Jak 1,26, pričom sa sústredí na 

jeho zasadenie do tematického rámca celého listu a na výklad 

jednotlivých segmentov verša so zvláštnym zreteľom na teologické 

a etické aspekty reči, resp. hovorenia, o ktoré má autor listu evidentný 

záujem, ako ukazuje pozornosť, ktorú venuje rôznym rečovým 

prejavom nielen v rovine vertikálnej, vo vzťahu veriacich k Bohu, ale 

aj v rovine horizontálnej, vo vzájomných vzťahoch medzi členmi 

jakubovského spoločenstva navzájom. 

Klíčová slova - originál Jakubov list, nábožnosť, reč, jazyk, hovorenie 

Titul – anglicky Religion and Unbridled Tongue – James 1:26 

Abstrakt – anglicky The article gives an interpretation of the James 1:26 focusing on its 

contextualization within the topic frame of the Letter of James and on 

the exegesis of all segments of this verse with special intention given to 

the theological and ethical aspects of speech, because the author of the 

letter is especially interested in them as shown by his attention payed to 

various speech-expressions both in relation to God as well as in 

interrelations among the members of the community of the addressees. 

Klíčová slova - anglicky Letter of James, Piety, Speech, Tongue 

Titul – česky Nábožnost a bezuzdnost jazyka – Jak 1,26 

Abstrakt – česky Článek podává kontextuální interpretaci Jak 1,26, přičemž se soustředí 

na jeho zasazení do tematického rámce celého listu a na výklad 

jednotlivých segmentů verše se zvláštním zřetelem na teologické 

a etické aspekty řeči, resp. mluvení, o které má autor listu evidentní 

zájem, jak ukazuje pozornost, kterou věnuje různým řečovým projevům 

nejen v rovině vertikální, ve vztahu věřících k Bohu, ale i v rovině 

horizontální, ve vzájemných vztazích mezi členy jakubovského 

společenství navzájem. 

Klíčová slova - česky List Jakubův, nábožnost, řeč, jazyk, mluvení 

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

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

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

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

původních, případně přehledových sdělení. 

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

on-line. 

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

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

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

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

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

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

http://www.vyzkum.cz/


  

Název zdroje Teologická reflexe 

ISSN 1211-1872 

Vydavatel Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta 

Ročník periodika  24 

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. 

2 

Strany (od-do) 125-147 

Vědní oblast podle OECD 60000 

- podoblast (OECD) 60300 

- kód oboru RIV AA 

Článek je výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 



  

Kniha celek
2
 

Jméno autora Blažej Štrba, František Ábel, Juraj Feník, Josef Hřebík, Vladimír Juhás, 

Martina Korytiaková, Dagmar Kráľová, Eva Naništová, Helena Panczová, 

Július Pavelčík, Miroslav Varšo 
Rok publikace 2018 
Jazyk, v jakém je kniha 

napsána 
slovenština 

Titul v originále (v jazyce, 

v němž byla kniha 

napsána) 

Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii 

Abstrakt – originál Kolektív autorov v monotematickej monografii Emócie v Biblii sleduje 

vybrané emócie v náboženskej židovskokresťanskej tradícii. Dáva dôraz 

na deskriptívne a systematické aspekty tohto fenoménu doloženého v 

Biblii. Hlavným predmetom bádania sú emócie ako základný 

antropologický aspekt doložený v Starom a Novom zákone. Skúmané sú 

vybrané biblické texty so špecifickými emóciami alebo ich vybranými 

črtami, určiť ich funkciu a účinok v daných textoch a pokúsiť sa 

definovať v nich emócie ako svedka individuálnej a komunitnej, 

antropologickej a náboženskej tradície. Výskum je svojou podstatou 

interdisciplinárny, vyžaduje nielen literárno-exegetický a biblicko-

teologický prístup, ale aj historické, antropologické a religionistické 

hľadisko. Treba pripomenúť, že predmet výskumu – fenomén emócií, 

patrí vo všeobecnosti k málo preskúmaným javom na poli biblických 

vied. 
Klíčová slova - originál Biblia,Starý zákon, Nový zákon, emócie 

Titul – anglicky Emotions in the Bible. A Research of the Phenomenon of the Emotions in the 

Biblical Tradition 

Abstrakt – anglicky Composite authors of the monograph Emotions in the Bible observe 

selected emotions in the religious Jewish-Christian tradition. The 

                                                 
2 „Odborná kniha“ prezentuje původní výsledky výzkumu, které byly uskutečněny 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 (eventuálně 

poznámkový aparát a bibliografie pramenů) a souhrn v aspoň jednom světovém jazyce. 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, publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce splňující parametry odborné 

knihy, které nejsou založeny na pracích druhu Jimp, JSC, JOST, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických a obdobných 

textů, 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), pokud nejsou výsledkem původního pedagogického výzkumu; 

 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 pracích druhu Jimp, JSC, JOST, opatřené komentářem a kódem ISBN; 

 běžné jazykové slovníky; 

 účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště); 

 tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů, či ústních sdělení z konferencí; 

 metodické příručky, katalogy a normy; 

 sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D); 

 beletrie, populárně naučná literatura, např. 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 a autobiografie; účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z  projektů. 

 

Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR. Pro výsledky typu „Odborná kniha“ publikované v zahraničí 

představuje verifikaci: 

Odkaz na Digital Object Identifier (DOI) nebo Open Access (OA), dohledatelnost v mezinárodně uznávaném katalogu, resp. ověření vratnou výpůjčkou od 

vykazující instituce stvrzené poskytovatelem. 



monograph puts emphasis on the descriptive and systematic aspects of 

this phenomenon as represented in the Bible. The main subject of the 

research is the emotions as a basic anthropological aspect present both in 

the Old and New Testaments, the selected biblical texts with special 

emotions being examined and the function and the effect of the emotions 

in question being determined. The emotions are defined as a witness of 

the individual, communal, anthropological and religious tradition. The 

research is by its nature interdisciplinary, it requires not only literary-

exegetical and biblical-theological approach, but also a historical, 

anthropological and religionistic point of view. It must be remembered 

that the subject of the research, i.e. the phenomenon of the emotions, is 

one of poorly explored areas in the field of the biblical studies. 
Klíčová slova - anglicky Bible, Old Testament, New Testament, Emotions 

Titul – česky Emoce v Bibli. Výzkum fenoménu emocí v biblické tradici 
Abstrakt – česky Kolektiv autorů v monotematické monografii Emoce v Bibli sleduje 

vybrané emoce v náboženské židokřesťanské tradici. Klade důraz na 

deskriptivní a systematické aspekty tohoto fenoménu doloženého v Bibli. 

Hlavním předmětem bádání jsou emoce jako základní antropologický 

aspekt doložený ve Starém a Novém zákoně. Zkoumané jsou vybrané 

biblické texty se specifickými emocemi nebo jejich vybranými črtami, 

určit jejich funkci a účinek v daných textech a pokusit se definovat v nich 

emoce jako svědka individuální a komunitní, antropologické a 

náboženské tradice. Výzkum je svou podstatou interdisciplinární, 

vyžaduje nejen literárně-exegetický a biblicko-teologický přístup, ale i 

historické, antropologické a religionistické hledisko. Je třeba 

připomenout, že předmět výzkumu – fenomén emocí, patří ve 

všeobecnosti k málo prozkoumaným jevům na poli biblických věd. 
Klíčová slova - česky Bible, Starý zákon, Nový zákon, emoce 

  
Místo vydání Bratislava 
ISBN 978-80-88696-75-9 
Název nakladatele Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 

fakulta 
Edice, č. svazku Studia Biblica Slovaca - Supplementum 3 
Vydání 1. vyd. 
Náklad  
Počet stran knihy 326 s. 
Vědní oblast podle OECD 60000 

- podoblast (OECD) 60300 
- kód oboru RIV AA 

Kniha je výsledkem 

grantu? 
ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 



Kapitola v odborné knize
3
 

Jméno autora  

Rok publikace  

Jazyk, v jakém je 

kapitola napsána 

 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byla 

kapitola napsána) 

 

Abstrakt – originál  

Klíčová slova - originál  

Titul – anglicky  

Abstrakt – anglicky  

Klíčová slova - anglicky  

Titul – česky  

Abstrakt – česky  

Klíčová slova - česky  

  

Název knihy  

ISBN  

Místo vydání  

Název nakladatele  

Edice, č. svazku  

Strany (od-do)  

Vydání  

Náklad  

Počet stran knihy  
Vědní oblast podle OECD  

- podoblast (OECD)  
- kód oboru RIV  

Kniha je výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

 

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

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

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

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

výsledku. 



Příspěvek ve sborníku uvedeném v databázi Web of Science nebo Scopus
4
 

Jméno autora  

Rok publikace  

Jazyk, v jakém je 

příspěvek napsán 

 

Titul v originále (v 

jazyce, v němž byla 

kapitola napsána) 

 

Abstrakt – originál  

Klíčová slova - originál  

Titul – anglicky  

Abstrakt – anglicky  

Klíčová slova - anglicky  

Titul – česky  

Abstrakt – česky  

Klíčová slova - česky  

  

Název zdroje (sborníku) 

v originálním jazyce 

 

ISBN  

Místo vydání  

Název nakladatele  

Strany (od-do)  

Místo konání akce 

uvedené ve sborníku a 

datum zahájení akce, 

z níž sborník vzniknul 

 

Typ akce podle státní 

příslušnosti účastníků 

akce, ze které pochází 

sborník 

celostátní evropská celosvětová 

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

Příspěvek je výsledkem 

grantu? 

ano – ne                   Pokud ano, číslo grantu: 

  

 

 

 

                                                 
4 „Stať ve sborníku“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Stať má obvyklou strukturu 

vědecké práce s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněna 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 kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.  

Druhem výsledku „stať ve sborníku“ je stať, která má celkový rozsah minimálně 2 strany, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, 

mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy. 

 

 Tento druh výsledku je evidován:  

a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně 

oba tyto kódy.  

b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.   

c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.  

Statěmi ve sborníku nejsou: 

 příležitostně vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště, výročí, oslav založení a výročních konferencí); 

 sebraná a vydaná abstrakta  

seřazené a jinde již publikované články a stati apod. 



 

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 
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: 

 



Příspěvek v recenzovaném sborníku 
Jméno autora  

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 

 
 

 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 

 

„Prorok evangelický Isaiáš prorokoval …“ Konference o 

textologických, literárních a teologických otázkách knihy proroka 

Izaiáše, 7. 12. 2018, KTF, Praha, Izaiášovské variácie v Jakubovom 

liste? 

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) Július Pavelčík 

Recenze „Adam Mackerle: Ámos: Když Bůh musí řvát jako lev (ČEKSZ 30, Praha: 

Centrum biblických studií AV ČR a UK, 2017, 382 s., ISBN 978-80-7545-

040-1),“ Studia theologica 20, č. 2 léto 2018, 230-235. 

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 

 

 

 


