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STANOVISKO  HABILITAČNÍ  KOMISE 
pro habilitaci RNDr. Ivany VLKOVÉ, Th.D. 

___________________________________________________________________________ 
 

k návrhu na jmenování uchazeče: 
 RNDr. Ivana VLKOVÁ, Th.D. 
 

docentem pro obor: Teologie 
 

Složení komise:  
předseda: prof. Ladislav Tichý, Th.D.   
 CMTF UP v Olomouci 
členové: prof. ThDr. Martin Prudký  
 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
   doc. Petr Sláma, Ph.D. 
 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
  doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.      
 Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
  doc. Petr Chalupa, Th.D. 

CMTF UP v Olomouci 
 
 

Stanovisko habilitační komise:  

a)    Habilitační komise posoudila vědeckou kvalifikaci uchazeče.  
Komise konstatovala, že dr. Vlková absolvovala v roce 1987 Matematicko-fyzikální fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze  v magisterském oboru Učitelství matematiky a fyziky a v roce 
1992 Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci 
v magisterském oboru Katolická teologie. Dále v roce 2004 získala doktorát v oboru 
Biblická teologie  na Teologické fakultě Univerzity Gregoriana v Římě. 
V letech 1987 – 1990 vyučovala matematiku, fyziku a hudební výchovu na Základní 
škole Suchdol v Praze, v letech 1992 – 1995 matematiku, fyziku a základy křesťanství 
na Dívčí katolické škole v Bojkovicích. Od roku 2000 působí jako odborná asistentka 
na Katedře biblických věd CMTF UP v Olomouci. Vyučuje předměty týkající se Starého 
zákona a hebrejštinu v magisterském oboru Katolická teologie a Teologické nauky 
a v doktorském studiu oboru Biblická teologie.  
Uchazečka se věnuje pedagogické a vědecké činnosti v oblasti biblické introdukce, 
starozákonní prorocké a mudroslovné literatury a biblické teologie v širším měřítku. 
Ve svém bádání se orientuje na biblickou teologii a starozákonní exegezi. Již od dob 
doktorských studií se zajímá především o knihu Izajáš. Výkladu izajášovských textů 
věnovala nejvíce svých publikací. V posledních letech se soustředí též na studium 
Septuaginty.  
V letech 2007–2009 byla členkou badatelského týmu projektu GAČR Obnova smlouvy 
a nová smlouva. Studium a výklad stěžejních biblických textů na základě kanonického 
přístupu (hlavní řešitel prof. Tichý), v letech 2010–2012 členkou badatelského týmu 
projektu GAČR Zákona a svoboda. Studium stěžejních témat biblické teologie 
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(hlavní řešitel prof. Tichý) a v letech 2012–2018 členkou badatelského týmu Centra 
excelence  GAČR Historie a interpretace Bible. Od roku 2018 (do 2020) je hlavní řešitelkou 
projektu GAČR Kult a politika v „proto-izajášovské“ tradici. Divergence a konvergence 
hebrejské a řecké verze. 
Je členkou redakční rady časopisu Studia Biblica Slovaca, časopisu Wrocławski Przegląd 
Teologiczny, časopisu Acta Universitatis Carolinae Theologica a časopisu Studia 
theologica. 
Seznam jejích vědeckých a odborných prací čítá 6 monografií (z toho 2 ve spolu-autorství), 
11 kapitol v recenzovaných monografiích (z toho 1 v cizím jazyce), 1 odborný článek 
publikovaný v zahraničním recenzovaném časopise, 4 odborné články v tuzemských 
recenzovaných časopisech, 2 práce publikované v univerzitních aktech (z toho 2 v cizím 
jazyce) a  2 příspěvky ve sbornících z konferencí. Vypracovala 3 učební texty, 3 recenze 
a několik popularizačních článků. Také má 3 práce již připravené k publikaci.  
Citační index dr. Vlkové, pokud se jí ho podařilo zjistit, čítá 47 citací a ohlasů v publikacích 
odborného charakteru. 
Aktivně se svou přednáškou zúčastnila 5 mezinárodních konferencí a sympozií.  
Každoročně  absolvuje týdenní studijní pobyt v knihovně Papežského biblického institutu 
v Římě. 
 

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

b)    Komise posoudila uchazečovu dosavadní pedagogickou způsobilost.  

Komise shledala, že dr. Vlková pedagogicky působí od 1987 – tři roky vyučovala 
matematiku, fyziku a hudební výchovu na Základní škole Suchdol v Praze, další 3 roky  
matematiku, fyziku a základy křesťanství na Dívčí katolické škole v Bojkovicích a od roku 
2000 působí jako odborná asistentka na Katedře biblických věd CMTF UP v Olomouci. 
Vyučuje předměty týkající se Starého zákona a hebrejštinu v magisterském oboru 
Katolická teologie a Teologické nauky a v doktorském studiu oboru Biblická teologie.  
 Vedla 6 bakalářských a 6 diplomových úspěšně obhájených prací a byla oponentkou 
2 bakalářských, 11 diplomových a 3 dizertačních prací. Byla členkou 11 komisí pro státní 
doktorskou zkoušku a 11 komisí pro obhajobu dizertační práce.  Je zapojena do výuky 
v doktorském studiu na CMTF UP v Olomouci.  
V rámci Univerzity třetího věku UP v Olomouci vedla kurz Bible (2003/04), dále se v rámci 
programu Spirituální rozměr člověka podílela na kurzu „Historické a kulturní pozadí knihy 
Izajáš" a kurzu "Žalmy jako součást biblické literatury“ (2008/09).  
V akademickém roce 2007/08 vedla kurz celoživotního vzdělávání "Biblická hebrejština". 
A v akademickém roce 2015/16 v rámci kurzu celoživotního vzdělávání „Řeholníci 
řeholníkům“ vedla cyklus přednášek "Starozákonní modlitby v Liturgii hodin". 

 

Habilitační komise konstatovala, že uchazeččina pedagogická praxe je zcela dostatečná 
a odpovídá předepsaným požadavkům Univerzity Palackého.   
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c)    Komise vzala na vědomí posudky všech tří oponentů jí jmenovaných. 

Doc. Ing. Bohdan Hroboň, Ph.D., M.A. M.S. v závěrečném shrnutí svého posudku uvedl: 
„Som presvedčený, že toto dielo prinesie českým a slovenským záujemcom o poctivé 
štúdium veľa úžitku a radosti z poznávania mimoriadne krásnych kapitol najvplyvnejšej 
prorockej knihy Starého zákona. Prácu odporúčam k habilitačnému konaniu.“ 

Druhým oponentem byl doc. Petr Sláma, Ph.D. z Evangelické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. V závěru svého oponentského posudku na habilitační práci píše: 
„Předložený komentář Gabriely Ivany Vlkové k Izajášovi 1–12 je solidním badatelským, 
filologickým a interpretačním počinem, který s přehledem odpovídá všem požadavkům 
na spis, jenž má být podkladem habilitačního řízení.“. 

Třetí oponent ThLic. Mgr. Adam Mackerle, Th.D. z Teologické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích ve shrnutí svého posudku píše: „Kniha jako taková staví 
na  dosavadní dlouhé práci strávené nad textem knihy Izajáš. … Je vykrystalizováním 
dosavadního dlouhodobého zájmu a studia. Text v sobě spojuje na jedné straně potřebnou 
odbornost a rozhled, na druhé straně čtivost a srozumitelnost českému laickému čtenáři. 
Kniha podle mého názoru zcela splňuje to, co se očekává od práce předložené k habilitaci, 
a doporučuji proto pokračovat v řízení pro jmenování RNDr. Ivany Vlkové, Th.D., docentem 
pro obor Teologie.“ 
 

Komise tedy konstatovala, že všechny tři posudky hodnotí habilitační práci s názvem 
»Izajáš I. 1–12. S námi je Bůh? Český ekumenický komentář ke Starému zákonu 23/I« 
kladně a doporučují ji k habilitačnímu řízení. 
 
Hlasování habilitační komise: 
počet hlasujících 5 
počet hlasů kladných  5 
počet hlasů záporných 0 
zdržel se hlasování 0 
 
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 RNDr. Ivany 
VLKOVÉ, Th.D., v oboru Teologie. 
 
V Olomouci dne 7. 10. 2019 
 
Podpisy členů habilitační komise: 
 

předseda: prof. Ladislav Tichý, Th.D. ............................................................... 
 

členové: prof. ThDr. Martin Prudký   ............................................................... 
  

 doc. Petr Sláma, Ph.D. ............................................................... 
 

 doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. S.S.L. ............................................................... 
 

 doc. Petr Chalupa, Th.D.  ............................................................... 
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