
1 
 

 STANOVISKO  HABILITAČNÍ  KOMISE 
pro habilitaci PhDr. Jitky JONOVÉ, Th.D. 

___________________________________________________________________________ 
 
k návrhu na jmenování uchazeče: 

 PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D. 
 
docentem pro obor: Teologie 
 

Složení komise:  

předseda: prof. Ladislav Tichý, Th.D.   
 CMTF UP v Olomouci 

členové: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.  
 Historický ústav Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
 

 doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.      
 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 
 

 doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. 
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

  doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 
 Historický ústav Akademie věd v Praze 
 
 
Stanovisko habilitační komise:  

a)    Habilitační komise posoudila vědeckou kvalifikaci uchazeče.  
Komise konstatovala, že dr. Jonová absolvovala v roce 2005 Cyrilometodějskou 
teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v magisterském oboru Katolická 
teologie a v roce 2017 Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci 
v magisterském oboru Historie.  V roce 20018 získala na Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci rigorózním řízením v oboru Křesťanská výchova 
a obhájením rigorózní práce „Nový fenomén eucharistické úcty pocházející z 19. století: 
Eucharistické kongresy. Historicko-liturgický pohled“ titul PhDr. Na téže fakultě získala 
v roce 2008 licenciát teologie a v roce 2011 doktorát teologie v oboru Praktická teologie, 
zaměření církevní dějiny (dizertační práce „Theodor Kohn, kníže – arcibiskup olomoucký, 
titulární arcibiskup Peleusijský“). A poté ještě získala na Filozofické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci v roce 2011 bakalářský a v roce 2013 magisterský titul v oboru 
Dějiny výtvarných umění. 
Od roku 2008 působí jako odborná asistentka na Katedře církevních dějin a církevního 
práva (dříve Katedře církevních dějin a dějin křesťanského umění) Cyrilometodějské 
teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  Přednáší církevní dějiny 19. a 20. 
století, dějiny křesťanského umění, ochranu církevních památek, liturgické reálie 
v dějinách církve, olomoucké sakrální památky jak na denním tak kombinovaném studiu. 
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Je školitelkou bakalářských a magisterských prací a od května 2018 je školitelkou 
doktoranda z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  
Na Katedře církevních dějin a církevního práva je odborným spolupracovníkem interních 
grantových projektů a od března 2018 je hlavní řešitelkou projektu (NAKI II) „Historické 
liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace,“ 
spolunositelem je Národní památkový ústav. Spolupracuje s dalšími vědeckými 
institucemi v ČR i zahraničí jak na grantové, tak na publikační činnosti. 
V rámci CMTF UP garantuje kurzy pro Univerzity třetího věku a podílí se na organizaci 
Dětské univerzity na UP v Olomouci.  
Je členkou Umělecko-historické společnosti v českých zemích, členkou Moravskoslezské 
křesťanské akademie a za CMTF UP  členkou Rady vysokých škol. 
Dr. Jonová od roku 2009 každoročně absolvuje měsíční badatelský pobyt 
ve Vatikánských archivech – jako stipendistka v Českém historickém ústavu v Římě 
(Istituto Storico Ceco Roma). A také v letech 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 
absolvovala 2-3 týdenní badatelský pobyt ve Vídni. 
V letech 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 absolvovala výukový pobyt v rámci programu 
Erasmus ve Spišské Kapitule (v roce 2014 v Košicích) na Slovensku. 

Seznam jejích vědeckých a odborných prací čítá 5 monografií, 21 kapitol 
v recenzovaných monografiích (z toho 5 v cizojazyčných), 2 odborné články publikované 
v zahraničních recenzovaných časopisech a 21 odborných článků v tuzemských 
recenzovaných časopisech (z toho 3 v cizojazyčných). Dále 12 příspěvků ve sbornících 
z konferencí (z toho 1 v cizojazyčném), 6 prací v univerzitních aktech a ostatních 
tuzemských časopisech, 8 recenzí, 1 encyklopedické heslo. Dalších 7 odborných 
tuzemských i zahraničních statí má připravené k publikaci.  

Citační index dr. Jonové, pokud se jí ho podařilo zjistit, čítá 75 citací a ohlasů 
v publikacích odborného charakteru. A celou řadu citací v seznamech literatury a dalších. 

Aktivně se svou přednáškou zúčastnila 17 mezinárodních konferencí a sympozií.  

Kromě odborné činnosti (publikační činnost a aktivní účast na konferencích) se podílí 
na popularizaci výzkumu prostřednictvím četných přednášek pro veřejnost. 
 

Habilitační komise konstatovala, že všechny předložené práce plně prokazují uchazeččinu 
odbornou kvalifikaci a způsobilost k vědecké činnosti. Komise se shodla na tom, že vědecká 
kvalifikace uchazečky odpovídá předepsaným požadavkům Univerzity Palackého. 

b)    Komise posoudila uchazečovu dosavadní pedagogickou způsobilost.  
Komise shledala, že dr. Jonová pedagogicky působí od roku 2008 jako 
odborná asistentka na Katedře církevních dějin a církevního práva na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje především 
církevní dějiny 19. a 20. století, dějiny křesťanského umění, ochranu církevních 
památek, liturgické reálie v dějinách církve, olomoucké sakrální památky, a to jak 
na denním, tak kombinovaném studiu. Vedla 21 bakalářských a 35 diplomových 
úspěšně obhájených (resp. rozpracovaných) prací a byla oponentkou 12 bakalářských 
a 25 diplomových prací, oponentkou 2 rigorózních a 3 dizertačních prací.  
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Je zapojena do výuky v doktorském studiu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, kde je od května 2018 také školitelkou jednoho doktoranda z Katedry 
historie. 

 
Habilitační komise konstatovala, že uchazeččina pedagogická praxe je dostatečná 
a odpovídá předepsaným požadavkům Univerzity Palackého.   

c)    Komise vzala na vědomí posudky všech tří oponentů jí jmenovaných. 

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové v závěrečném shrnutí svého posudku uvedl: „Přes všechny připomínky rád 
konstatuji a potvrzuji, že předložená práce přináší cenný soubor nových poznatků k vývoji 
katolické církve v daném období, výrazně posouvá naše poznání o notný kus dopředu a 
do budoucna bude spolehlivým východiskem pro další badatele. Na základně předložené 
práce doporučuji pokračovat v řízení pro jmenování PhDr. Jitky Jonové Th.D. docentkou 
pro obor Teologie.“ 

Druhým oponentem byl prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., emeritní profesor Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V závěru svého oponentského posudku 
na habilitační práci píše: „Celkově je možno hodnotit habilitační práci Jitky Jonové 
přes určité kritické připomínky, které jsem vtělil do textu pozitivně.  Autorka vyšla 
z bohaté heuristické základny a prokázala přesvědčivě rozebrat problémy zavedení a 
odstranění šlechtické výlučnosti v kapitule i otázku svobodné volby arcibiskupů moderní 
době. Doporučuji pokračovat v řízení pro jmenování PhDr. Jitky Jonové, Th.D. docentkou 
pro obor Teologie“. 

Třetí oponent doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd 
v Praze ve shrnutí svého posudku píše: „Přes zmíněné výhrady lze však celkově označit 
práci Jitky Jonové za krok směrem k prohloubení znalostí o dějinách olomoucké 
arcidiecéze a její kapituly, a to zejména díky ucelenému zpracování vývoje jednoho 
z fenoménů, tedy jmenovacího práva kapituly v proměnách církevních a politických 
vývojových siločar. Doplňuje tak mezeru v rámci našeho vědeckého poznání, protože 
komplexní zpracování historie této církevní instituce, i za použití nových pramenů, v tak 
dynamické době, jakou nepochybně konec 19. století a první polovina 20. století 
představuje, zatím chybělo. Z tohoto důvodu doporučuji přijetí této publikace k habilitaci 
a na základě úspěšné obhajoby i udělení titulu docentky.“ 
 

Komise tedy konstatovala, že všechny tři posudky hodnotí habilitační práci s názvem 
»Kapitulní otázka olomoucká a obsazování arcibiskupského stolce v Olomouci od r. 1880 
do poloviny 20. století« kladně a doporučují pokračovat v řízení pro jmenování docentkou 
pro obor teologie. 
 
Hlasování habilitační komise: 
počet hlasujících ….5 
počet hlasů kladných  ….5 
počet hlasů záporných ….0 
zdržel se hlasování ….0 
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Závěr: 

Habilitační komise v souladu s § 72 zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů doporučuje Vědecké radě Cyrilometodějské teologické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pokračovat v habilitačním řízení PhDr. Jitky 
JONOVÉ, Th.D., v oboru Teologie. 
 
 
V Olomouci dne 26. 4. 2019 

 

 

Podpisy členů habilitační komise: 

 
předseda: prof. Ladislav Tichý, Th.D. ............................................................... 
 
členové: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.    ............................................................... 
  
 doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. ............................................................... 
 
 doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. ............................................................... 
 

 doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. ............................................................... 
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