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Smrt českobudějovického biskupa Josefa Hloucha (1972) 

Abstrakt – originál O smrti českobudějovického biskupa Josefa Hloucha se uvádí mnoho různých 

barvitých zpráv, nejčastěji motivovaných „zbožnou snahou“ ne nepodobnou 

fantazii autorů legend o životě mučedníků z dob raného křesťanství. Autor na 

základě studia archivních pramenů a dosud nikde nepublikovaných svědectví 

pamětníků dokumentuje skutečný příběh závěru života biskupa, který byl 
vyznavačem a nekrvavým mučedníkem. Nejvýstižněji charakterizuje biskupův 

skon citát z jeho nástupního pastýřského listu z roku 1947, že nejšťastnější 

srdce jsou ta, která se vyčerpala láskou. 

Klíčová slova - originál Českobudějovická diecéze; biskup Josef Hlouch; komunistická totalita 

Titul – anglicky Death of Bishop of České Budějovice Josef Hlouch (1972) 

Abstrakt – anglicky The death of bishop of České Budějovice Josef Hlouch, is described in many 

different colourful reports, most often motivated by “devotional endeavour” 

not unlike the imagination of authors of legends about the life of martyrs from 

the early Christianity. The author documents true story of the end of life of the 

bishop, who was confessor of faith and bloodless martyr, based on archival 
sources and unpublished testimonies of witnesses. A quotation from his 1947 

initial shepherd’s letter that the happiest hearts are those that have been 

exhausted by love characterizes the bishop’s death most aptly. 

Klíčová slova - anglicky Diocese of České Budějovice; Bishop Josef Hlouch; Communist totality 

Titul – česky viz výše 

Abstrakt – česky viz výše 

Klíčová slova - česky viz výše 
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Ausgewählte spirituelle Aspekte des Lebens des Gottes Dieners Josef Hlouch 

Abstrakt – originál Die modernen Geschichte sind mit dem Leben und Werk von bedeutendsten 

Persönlichkeiten untrennbar verbunden. Eine von ihnen ist auch die Person vom 

Bischof Josef Hlouch. In diesem Jahr wurde am Gründonnerstag bei Missa chrismatis 

das Edikt des Bischofs zu Budweis Mons. Vlastimil Kročil über die Einleitung  der 

öffentlichen Phase des Diözesanteiles der Seligsprechung des Gottes Dieners Josef 

Hlouch veröffentlicht. Der neunte Bischof zu Buweis Josef Hlouch wird manchmal von 

einigen Historikern für eine nicht besonders bedeutende Person von nur regionaler 

Bedeutung gehalten. Das ist besonders dadurch gegeben, dass die spirituelle Seite 

seines Lebens, die sich im fachlichen und popularisierenden literarischen und 

homiletischen Werk von Josef Hlouch  spiegelt,  außer dem Interessen der Forscher 

blieb, und dass sein Werk auf seine Veröffentlichung durch Presse noch wartet. 

Klíčová slova - 
originál 

die Diözese Budweis; Bischof Josef Hlouch; der öffentlichen Phase des Diözesanteiles 
der Seligsprechung; Spiritualität; Respekt vor dem heiligsten Herzen Jesu; Respekt für 

die Jungfrau Maria 

Titul – anglicky Selected Spiritual Aspects of the Life of God's Servant Josef Hlouch 

Abstrakt – anglicky Modern history is inseparably linked to the life and work of prominent personalities. 

One of them is the figure of the ninth Bishop of the Czech Republic, Josef Hlouch, who 

died in 1972 with the reputation of holiness as a bloodless martyr of faith and love. He 

died of heart failure as a result of a very brutal interrogation led by the representatives 

of the then Communist state regime. This year, the edict of Bishop of České 

Budějovice, Mons. Vlastimil Kročil, was published on the green Thursday. Vlastimil 

Kročil started the public phase of the diocesan part of the beatification process of the 

God's servant, Josef Hlouch. However, by some historians is Josef Hlouch sometimes 
referred to as an insignificant person of only regional importance. This is mainly due to 

the fact that the spiritual aspect of his life has been beyond the interest of scholars. This 

side of Hlouch is reflected in his professional and popularizing literary and homiletic 

work, which still awaits its publication. Therefore, in this study we intend to approach 

these two aspects of the spirituality of Josef Hlouch, namely his deep respect for the 

Sacred Heart of Jesus and the inward Marian reverence. These two distinctive features 

of Joseph Hlouch's spirituality are documented in the course of his earthly pilgrimage 

on selected events of his life and spiritual texts he produced. 

Klíčová slova - 

anglicky 

Diocese of České Budějovice; Bishop Josef Hlouch; beatification process; spirituality; 

respect for the Sacred Heart of Jesus; Marian reverence 

Titul – česky Vybrané spirituální aspekty života Božího služebníka Josefa Hloucha 

Abstrakt – česky Moderní dějiny jsou neoddělitelně spjaty s životem a dílem význačných osobností. 

Jednou z nich je i postava devátého českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, který 

zemřel v roce 1972 v pověsti svatosti jako nekrvavý mučedník víry a blíženecké lásky 

na srdeční selhání v důsledku velice brutálního pohovoru s představiteli tehdejší 

komunistické státní správy.  V letošním roce na zelený čtvrtek byl zveřejněn edikt 

českobudějovického biskupa Mons. Vlastimila Kročila o zahájení veřejné fáze diecézní 

části beatifikačního procesu Božího služebníka Josefa Hloucha.  Josef Hlouch bývá ale 

někdy označován některými historiky za ne příliš významnou osobnost pouhého 
regionálního významu. Je to dáno zejména tím, že mimo zájem badatelů zůstala 

spirituální stránka jeho života, která se odráží v odborném i popularizačním literárním a 

homiletickém díle Josefa Hloucha, které čeká na své zveřejnění tiskem. Proto v této 

studii hodláme přiblížit dva vybrané aspekty spirituality Josefa Hloucha a to jeho 



hlubokou úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a niternou mariánskou úctu. Tyto dva 

výrazné rysy spirituality Josefa Hloucha dokumentujeme v běhu jeho pozemské pouti 

na vybraných událostech z jeho života a duchovních textech, jejichž je autorem. 

Klíčová slova - 

česky 

Biskupství českobudějovické; biskup Josef Hlouch; beatifikační proces; spiritualita; 

úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu; mariánská úcta 
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Bishop Josef Hlouch and his CyrilloMethodian veneration 

Abstrakt – originál The author of the study intends to profile the character of Josef Hlouch, the 

ninth Bishop of České Budějovice, from the perspective of one of his 

characteristic spiritual features which is a deep Cyrillo-Methodian veneration  

This issue is examined in the context of Bishop Hlouch’s time and life  
Therefore, it is divided into two basic thematic areas corresponding with 

historical periods 1902 – 1947 and 1947 – 1972. In the first thematic area, the 

reader is acquainted with the beginnings of CyrilloMethodian veneration in 
Josef Hlouch and his speeches during his studies at grammar school or priestly 

seminary  Then, the study presents priestly pastoral work of Bishop Hlouch 

with regard to the CyrilloMethodian aspects of his spirituality  The second 

thematic area begins in 1947 when Josef Hlouch became Bishop of České 
Budějovice and when he left his beloved Moravia. This part of the study 

documents the the manifestations of Cyrillo-Methodian veneration of Josef 

Hlouch connected both with his work as Bishop and with the period of his 
internment or the pilgrimage of bishops to Velehrad or Rome during the period 

of political liberation after 1968  

Klíčová slova - 

originál 

Czech church history;  History of spirituality;  Cyrillo-Methodian veneration in 

the 20th century;  Bishop Josef Hlouch;  Communist state power;  Ideological 
struggle 

Titul – česky Biskup Josef Hlouch a jeho cyrilometodějská úcta 

Abstrakt – česky Autor studie hodlá přiblížit ve svém textu postavu devátého 

českobudějovického biskupa Josefa Hloucha a to ze zorného úhlu jednoho z 
jeho charakteristických spirituálních rysů a to hluboké cyrilometodějské úcty. 

Daná problematika je zkoumána v kontextu doby a životních osudů biskupa 

Hloucha. Proto také je rozdělena do dvou základních tematických okruhů 
vymezených léty 1902 – 1947 a 1947 – 1972. V prvém tematickém okruhu je 

čtenář seznámen s počátky cyrilometodějské úcty u postavy Josefa Hloucha a 

jejími projevy v období studijních let na gymnáziu či kněžském semináři. Poté 
je přiblíženo kněžské pastorační působení biskupa Hloucha, právě s ohledem 

na cyrilometodějské aspekty jeho spirituality. Druhý tematický okruh počíná 

rokem 1947, tedy rokem kdy Josef Hlouch se stal českobudějovickým 

biskupem a kdy opustil svou milovanou Moravu. Tato část studie dokumentuje 
projevy cyrilometodějské úcty Josefa Hloucha spjaté jak s jeho působením na 

biskupském stolci, tak i s obdobím internace či poutí biskupů na Velehrad nebo 

do Říma v období politického uvolnění po roce 1968. 

Klíčová slova - 

česky 

české církevní dějiny, dějiny spirituality, cyrilometodějská úcta ve 20. století, 

biskup Josef Hlouch, komunistická státní moc, ideologický boj   
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Kreuzweg der Prager Bischöfe und Erzbischöfe durch die Geschichte 

Abstrakt – originál Im Jahre 2019 erinnern wir in der tschechoslowakischen Geschichte den 

siebzigsten Jahrestag der berühmten sog. kirchlichen Gesetze, durch die sich 

der kommunistische Staatsregime bemühte, die Wirkung der Kirchen und 

Religionsgesellschaften drastisch zu beschränken. Der Autor dieser Studie 
möchte bei dieser Gelegenheit die Tatsache  erinnern, dass nicht nur der 

kommunistische Regime, sondern auch viele Mächtige dieser Welt in der 

vergangenen Zeit die Tätigkeit der Kirche oder die Wirkung einzelner 

Vertreter der Kirchen bedeutend beschränkt haben. Autor der Studie tut es an 

dem Beispiel von Gestalten der zwei Prager Bischöfe und zwei Prager 

Erzbischöfe – hl. Adalbert, Andreas, Johann von Jenstein und Josef Kardinal 

Beran, die von ihrem Bischof- oder Erzbischofsitz vertrieben wurden und 

wegen ihres Pastoraleifers und Treue dem Evangelium Christi in Verbannung 

gestorben sind. 

Klíčová slova - originál böhmische Kirchengeschichte; Bischöfe und Erzbischöfe von Prag; 

Verbannung; Persekution der Kirche; kommunistische staatliche Macht 

Titul – anglicky The Stations of the Cross of Prague Bishops And Archbishops Through 

History 

Abstrakt – anglicky In 2019, we commemorate the seventieth anniversary of the so-called Church 
Laws in Czechoslovak history which were adopted by the communist state 

regime trying to significantly limit  the influence of Churches and religious 

societies. The author of the study intends to recall on this occasion the fact that 

not only the communist regime, but also many powerful authorities of this 

world in the past have significantly reduced the activities of Churches or 

individual Church leaders. The author of this study does so on the example of 

two Prague bishops and two Prague archbishops - sv. Vojtěch (St. Adalbert), 

Ondřej (Andrew), John The Stations of the Cross of Prague Bishops And 

Archbishops Through History of Jenštejn and Josef Cardinal Beran who were 

expelled from their Bishop's  or Archbishop's See and died in exile because of 

their pastoral zeal and faithfulness to the gospel of Christ. 

Klíčová slova - anglicky Czech Church history; Prague bishops and archbishops; exile; persecution of 
the Church; communist state power 

Titul – česky Křížová cesta pražských biskupů a arcibiskupů dějinami 

Abstrakt – česky V roce 2019 si připomínáme v československých dějinách sedmdesáté výročí 

proslulých tzv. církevních zákonů, kterými se komunistický státní režim snažil 

výrazně omezit působení církví a náboženských společností. Autor studie 

hodlá při této příležitosti připomenout skutečnost, že nejenom komunistický 

režim, ale i mnozí mocní tohoto světa v dobách minulých výrazně omezovali 

činnost církví či působení jednotlivých představitelů církví. Autor této studie 

tak činí na příkladu postav dvou pražských biskupů a dvou pražských 

arcibiskupů – sv. Vojtěcha, Ondřeje, Jana z Jenštejna a Josefa kardinála 

Berana, kteří byli vypuzeni ze svého biskupského, respektive arcibiskupského 
stolce a zemřeli ve vyhnanství pro svou pastýřskou horlivost a věrnost 

Kristovu evangeliu. 

Klíčová slova - česky české církevní dějiny; pražští biskupové a arcibiskupové; vyhnanství; 

perzekuce církve; komunistická státní moc 
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Boží služebník Josef Hlouch, českobudějovický biskup. Přehled života se 

zaměřením na jeho vztah ke Slovensku. 

Titul – česky Boží služebník Josef Hlouch, českobudějovický biskup. Přehled života se 
zaměřením na jeho vztah ke Slovensku. 
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Nad mši svatou nemá lidstvo nic světějšího – služebník boží Josef Hlouch 

a svátostné kněžství (1. část) 

Titul – česky Nad mši svatou nemá lidstvo nic světějšího – služebník boží Josef Hlouch 

a svátostné kněžství (1. část) 
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Nad mši svatou nemá lidstvo nic světějšího – služebník boží Josef Hlouch 
a svátostné kněžství (2. část) 

Titul – česky Nad mši svatou nemá lidstvo nic světějšího – služebník boží Josef Hlouch 

a svátostné kněžství (2.část) 
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expertních komisích a vědeckých radách 
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nebo učené společnosti 

 

Česká spolenčost 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     
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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 

 

NE 



podobného orgánu? 

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 

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 

 

Gréckokatolícka teologická fakulta PU Prešov - habilitační komise pro 

habilitační řízení ThDr Radoslava Lojana, Ph.D. 

 

Jste pověřen/-a výkonem 
zvláštní funkce 

 
člen komise 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 
 

Gréckokatolícka teologická fakulta PU Prešov – komise pro profesorské 

řízení (inauguračne konanie) doc. ThLic. Róberta Lapka, ThD, Ph.D. 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

člen komise 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Katolická teologická fakulta UK Praha -  Státní doktorská zkušební komise 

pro SDZ a obhajobu disertační práce Mgr. Veroniky Řehákové 

 

Jste pověřen/-a výkonem 
zvláštní funkce 

 
předseda komise a oponent disertační práce 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 
 

Katolická teologická fakulta UK Praha -  Státní  zkušební komise pro 

rigorózní zkoušku Mgr. et Mgr. Jiří Dosudila 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

předseda komise 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Římskokatolická CM teologická fakulta UP Olomouc -  Státní doktorská 

zkušební komise pro SDZ RNDr. Jiřího Kučery 

 



Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

člen komise 

 

 

Název grantové agentury 
nebo učené společnosti 

 

Římskokatolická CM teologická fakulta UP Olomouc -  Státní  zkušební 
komise pro obhajobu licenciátní práce RNDr. Jiřího Kučery 

Jste pověřen/-a výkonem 
zvláštní funkce 

 
člen komise a autor oponentského posudku 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 
 

HTF UK Praha - členem Státní doktorské zkušební komise pro SDZ Mgr. 

Eva Vaníčková 
 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

člen komise 

 

Název grantové agentury 
nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - Státní zkušební komise pro státní závěrečnou zkoušku z 
Husitské teologie ThDr. ing. Anna Müllerová 

Jste pověřen/-a výkonem 
zvláštní funkce 

 
předseda komise 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 
 

HTF UK Praha -  Státní zkušební komise pro státní závěrečnou zkoušku z 

Husitské teologie Mgr. Eva Hurychová 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

člen komise 

 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha -  Státní zkušební komise pro státní závěrečnou zkoušku z 

Husitské teologie Mgr. D. Procházková 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

předseda komise 

 

 

 

 

Vyžádané posudky na rigorózní práce, disertace, habilitace, odborné 

publikace, oponentury výzkumů, atp. 
 

Žádající organizace Katolická teologická fakulta UK Praha 

Účel posudku ustanoven oponentem disertační práce Mgr. Veroniky Řehákové 

Datum 2019 

 

Žádající organizace Římskokatolická CM teologická fakulta UP Olomouc 

Účel posudku ustanoven oponentem licenciátní práce RNDr. Jiřího Kučery 

Datum 2019 

 

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 2019 

 



Žádající organizace Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Účel posudku 1 x  Posouzení kvality předloženého projektu výzkumu  

Datum 2019 

 

Žádající organizace Grantová agentura UK 

Účel posudku 2 x  Oponentský posudek vědeckého projektu (GAUK)   

Datum 2019 

 
Žádající organizace Nakladatelství TRITON 

Účel posudku Lektorský /recenzní/ posudek monografie ŠMÍD, Marek. Vatikán a německý 
nacismus 1923-1945. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. ISBN 978-80-

7553-668-6. 

Datum 2019 

 

 

Ohlasy Vámi publikovaných prací  

 
Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

 SVOBODA, R.,  Jan Valerián Jirsík. In the service of 

God, Church and Country, Berlin: Peter Lang, 2019, 282 

s. (ISBN 978-3-631-74454-3). Citováno na s. 177 a 262 

 Váš text, který byl citován WEIS, M. Českobudějovicka teologicka studia v minulosti 

a současnosti, in: Machula, T. (ed.), Deset let Teologické 

fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2001, 
pp. 105–112. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Rudolf SVOBODA, Jan Valerián Jirsík. In the service of 

God, Church and Country, Berlin: Peter Lang, 2019, 282 
s. (ISBN 978-3-631-74454-3). Citováno na s. 212 a 262 

 Váš text, který byl citován WEIS, M., Jaroslav Kadlec: ein Historiker, der seine 

Heimat und Kirche liebte, HLK – Neue Folge 108, 2012, 

pp. 49–56. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Rudolf SVOBODA, Jan Valerián Jirsík. In the service of 

God, Church and Country, Berlin: Peter Lang, 2019, 282 

s. (ISBN 978-3-631-74454-3). Citováno na s. 104 a 262 

 Váš text, který byl citován WEIS, M., Proměny vztahů mezi cirkvi a habsbursko-

lotrinskou dynastii v druhé polovině 19. stoleti, in: 

Svoboda, R., M. Weis, and P. Zubko (eds.), Duchovni a 
myšlenkove proměny druhe poloviny 19. stoleti. 

Recenzovany sbornik přispěvků z vědecke konference 

pořádané na TF JU 23. února 2006, České Budějovice 

2006, pp. 8–24. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Rudolf SVOBODA, Jan Valerián Jirsík. In the service of 

God, Church and Country, Berlin: Peter Lang, 2019, 282 

s. (ISBN 978-3-631-74454-3). Citováno na s. 171, 175, 
187, 193 a 262 

 Váš text, který byl citován WEIS, M., Sonda do života a díla Karla Františka 

Průchy, jmenovaného českobudějovického biskupa ve 
světle odborné literatury a archivních pramenů, 

Theologos. Theological revue 19, 2017, 2, pp. 212–224. 

 



Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Rudolf SVOBODA, Jan Valerián Jirsík. In the service of 

God, Church and Country, Berlin: Peter Lang, 2019, 282 

s. (ISBN 978-3-631-74454-3). Citováno na s. 104 a 262 

 Váš text, který byl citován WEIS, M., Tři obrazy cisaře Františka Josefa I., Auspicia 

3. Recenzovany časopis pro otázky společenských věd, 

2006, 1, pp. 75–77. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Rudolf SVOBODA, Jan Valerián Jirsík. In the service of 

God, Church and Country, Berlin: Peter Lang, 2019, 282 

s. (ISBN 978-3-631-74454-3). Citováno na s. 10, 177 a 

262. 

 Váš text, který byl citován WEIS, M., Uchovali odkaz Jana Valeriana Jirsika. Sonda 

do dějin českobudějovického bohosloveckého spolku 

Jirsik, Theologická revue 86, 2015, 1, pp. 9–18. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

Rudolf SVOBODA, Jan Valerián Jirsík. In the service of 

God, Church and Country, Berlin: Peter Lang, 2019, 282 

s. (ISBN 978-3-631-74454-3). Citováno na s. 178 a 262 

 Váš text, který byl citován WEIS, M., Zneužili odkaz Jana Valeriana Jirsika. Sonda 
do problematiky ideologickeho zneužiti postavy Jana 

Valeriana Jirsika v 50. letech 20. stoleti, Theologická 

revue 87, 2016, 1, pp. 186–198. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

ŠMÍD, Marek. Vatikán a německý nacismus 1923-1945. 

Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. ISBN 978-80-

7553-668-6. Citováno na s. 218 a 321. 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin, Der Weg von der Diktatur des 

nationalsozialismus zu den Dekreten des Präsidenten 

Beneš. Ein Blick in die geschichte der katholischen 

Kirche, HLK – Neue  Folge 24 2007, č. 91, s. 439-450                                               

 

 

 

 

Přednášky na vědeckých konferencích 
Název konference, datum, 
organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

 

Mezinárodní konference Československo v letech 1986 – 1989, 29. a 30. 
května 2019, 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 1986–1989.  

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 

 

Mezinárodní odborná konference SPOUTANÉ CÍRKVE pořádaná ve 
dnech  10. - 12. září 2019 v Olomouci, pořádala Filozofická fakulta UP a 

Cyrilometodějská fakulta UP. Přednesen příspěvek na téma 

„Českobudějovický biskup Josef Hlouch a tzv. církevní zákony“. 

Byla Vaše účast na  



konferenci vyžádána jejím 

organizátorem 

ANO  

Byl/-a jste též v 
organizačním výboru 

konference? 

 
Moderátor panelu 

 

 


