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STANOVISKO  HABILITAČNÍ  KOMISE 
pro habilitaci Ing. Pavla KOPEČKA, S.L.D. 

___________________________________________________________________________ 
 
k návrhu na jmenování uchazeče: 

 Ing. Pavel KOPEČEK, S.L.D. 
 
docentem pro obor: Teologie 
 

Složení komise:  

předseda: prof. František Kunetka, Th.D.   
 CMTF UP v Olomouci 

členové: doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.    
 KTF UK v Praze 
 

 doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.      
 PdF Univerzity Hr. Králové, KTF UK v Praze  
 

 prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. 
FF MU v Brně 

 

  doc. Vít Hušek, Th.D. 
 CMTF UP v Olomouci 
 
 
Stanovisko habilitační komise:  

a)    Habilitační komise posoudila vědeckou kvalifikaci uchazeče.  

Komise konstatovala, že dr. Kopeček získal magisterské vzdělání a titul Ing. v roce 1987 
na Fakultě stavební VUT v Brně v oboru Pozemní stavitelství, specializace Kovové 
konstrukce. V letech 1990 – 1993 studoval teologii na CMTF UP  v Olomouci a toto 
studium dokončil v roce 1996 na Teologické fakultě Papežské lateránské univerzity 
v Římě. V roce 1998 začal studovat Liturgiku na Papežském liturgickém institutu San 
Anselmo v Římě, prezenční studium ukončil v roce 2002 a disertační práci dopisoval 
během svého působení na Katolické teologické fakultě UK v Praze a CMTF v Olomouci. 
V roce 2007 obhájil disertační práci Spazio liturgico per una comunità viva. Progetto 
della chiesa di San Patrizio a Roma a získal doktorát teologie (S.L.D.) ve specializaci 
Sakrální architektura. 

Od roku 2002 je odborným asistentem Katedry liturgické teologie CMTF UP v Olomouci, 
kde vyučuje předměty Fundamentální liturgika, Základy liturgiky I, Základy liturgiky II, 
Člověk a slavení a také vede odborné semináře. Je školitelem bakalářských a 
magisterských prací, podílí se na vedení kurzů a disertačních prací v doktorském 
programu.  

V letech 2002 – 2004 vyučoval na Katedře praktických oborů Katolické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2011 dosud vyučuje také na Katedře varhanní 
a historické interpretace Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.   
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Kopečkova badatelská činnost na CMTF UP je spojena s pořádáním liturgických kolokvií 
a přednáškovou činností. Podílí se na řešení interních grantů Univerzity Palackého 
v Olomouci IGA v pozici řešitele a spoluřešitele.  

V letech 2004 – 2007 se podílel na vzniku Centra teologie a umění při Katolické 
teologické fakultě UK v Praze, kde i nadále spolupracuje s Katedrou praktických oborů.  

V letech 2013 – 2015 se podílel na řešení projektu Ministerstva kultury ČR „Metody 
a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území“ (projekt NAKI) na Zahradnické 
fakultě Medlovy univerzitě v Brně. S vedoucími projektu doc. Ing. Petrem Kučerou, Ph.D. 
a doc. Ing. arch. Jiřím Löwem nadále spolupracuje.  

Podílí na organizaci aktivit v oblasti liturgiky a sakrální architektury, na organizaci 
několika národních i mezinárodních konferencí, např. Středoevropské akademické dny 
Darüber spricht man nicht (Vranov u Brna 2010), Akademické dny Moravskoslezské 
křesťanské akademie (Brno 2012 – 2015), liturgická kolokvia (Olomouc 2006 – 2014), 
mezinárodní konference Unum omes (Brno 2017), mezinárodní setkání Universa Laus 
(Brno 2017).  

Je členem mezinárodní liturgické organizace Societas liturgica - An International Society 
for Liturgical Study and Renewal (od roku 2008) a od roku 2005 členem Associazione 
Ex Alunni di Pontificio Instituto Liturgico. 

Od roku 2002 je členem Moravskoslezské křesťanské akademie (v letech 2012-2017 byl 
jejím předsedou), od roku 2007 členem Centra teologie a umění při Katolické teologické 
fakultě UK v Praze a od roku 2017 je členem České společnosti pro katolickou teologii. 

Je členem redakční rady časopisu Dialog Evropa XXI (v letech 2012-2017 byl 
šéfredaktorem) a také členem redakční rady časopisu Via socialis: medzinárodný časopis 
pre filozofiu, kultúru, sociálnu prácu a vedu (ISSN 1339-892X). 

Seznam jeho vědeckých a odborných prací čítá 4 monografie (z toho 1 zahraniční), 
11 kapitol v recenzovaných monografiích (z toho 2 ve světovém jazyce), 8 odborných 
článků v tuzemských recenzovaných časopisech (z toho 1 ve světovém jazyce), 9 prací 
publikovaných ve sbornících z konferencí, 23 článků v zahraničních periodikách a 
7 v českých periodikách, 10 recenzí. Vytvořil 6 studijních textů, 3 audiovizuální programy 
a 1 překlad liturgických pramenů. Aktivně se svou přednáškou zúčastnil 42 tuzemských a 
mezinárodních konferencí a sympozií.  

Citační index dr. Kopečka, pokud se mu ho podařilo zjistit, čítá 26 citací a ohlasů 
v publikacích odborného charakteru. 
 

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

b)    Komise posoudila uchazečovu dosavadní pedagogickou způsobilost.  
Komise shledala, že dr. Kopeček pedagogicky působí od roku 2002 jako odborný asistent 
Katedry liturgické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, kde vyučuje předměty „Fundamentální liturgika“, „Základy liturgiky I“, 
„Základy liturgiky II“, „Člověk a slavení“. Pravidelně také nabízí odborné semináře 

http://www.ktf.cuni.cz/
http://www.ktf.cuni.cz/
http://www.ktf.cuni.cz/
http://www.ktf.cuni.cz/
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s tématy „Liturgický prostor a architektura“, „Liturgické hnutí“, „Liturgická reforma“, 
„Mystagogie sakrálního prostoru“ apod.  
Podílí se také na vedení bakalářských (14) a magisterských (20) prací, taktéž na jejich 
oponenturách. V doktorském studijním programu byl pověřen vedením dvou 
disertačních prací ve specializaci liturgické architektury. 

Kromě pedagogické činnosti na Katedře liturgické teologie CMTF UP v Olomouci se také 
podílí na výuce studentů Hudební fakulty JAMU v Brně v oboru „Dějiny církevní hudby“, 
taktéž na Masarykově univerzitě v Brně v kurzech, nabízených Univerzitou třetího věku 
s názvem „Spirituální dimenze člověka“. 
  

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

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

Prof. PhDr. Jiří HANUŠ, Ph.D z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
v závěrečném shrnutí svého posudku uvedl: „Na závěr však ještě jednou zopakujme 
základní přednost Kopečkovy práce, jíž je vedle poctivé heuristické práce především 
nabídka vnímat dějiny liturgického hnutí jako klíč k uchopení koncilních změn. Za zmínku 
jistě stojí i jeho povzbuzení směrem do budoucna, kdy vyzývá k odvaze vnímat církev 
v „její provázanosti s životem společnosti a jejími aktuálními potřebami“ a 
k připravenosti opustit úzce konfesní vymezení liturgie, „která je především 
dobrořečením Pánu, jenž prostupuje napříč celou Kristovou církví.“ Práce splňuje národy 
kladené na habilitační díla a lze ji kladně doporučit jako základ habilitačního řízení.“ 

Druhým oponentem byl doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu 
Akademie věd ČR v Praze. V závěru svého oponentského posudku na habilitační práci 
píše: „Celkově text hodnotím, přes některé výtky, které mohou být při obhajobě 
předmětem další debaty, jako práci vysoké vědecké úrovně, který může být využíván jak 
ve výuce studentů, tak ale dává podněty pro možnost širší odborné diskuse. Jedná se o 
výsledek intenzivní badatelské práce, která se opírá o fundovanou analýzu pramenů a 
příslušné literatury. Proto plně doporučuji tuto publikaci k obhajobě v habilitačním 
řízení.“ 

Třetí oponent doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. z Pedagogické fakulty Univerzity 
Hradec Králové a z Katolické teologické fakulty UK v Praze ve svém posudku píše: „Autor 
v úvodu konstatuje, že jeho hlavním cílem bylo „na základě pramenů a dobové liturgické 
produkce zmapovat české liturgické hnutí, jeho teologická témata a zasadit je do širších 
souvislostí univerzální církve“. Myslím, že lze konstatovat, že se mu tento základní cíl 
podařilo splnit.  Svým záběrem, odvedenou prací, úrovní zpracování, metodologií, autor 
prokázal a potvrdil svoje odborné kvality. Předloženou práci Pavla Kopečka lze doporučit 
jako základ pro úspěšné habilitační řízení." 
 

Komise tedy konstatovala, že všechny tři posudky hodnotí habilitační práci s názvem 
»Liturgické hnutí v Českých zemích a pokoncilní reforma« kladně a doporučují ji 
k obhajobě. 
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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 Ing. Pavla 
KOPEČKA, S.L.D., v oboru Teologie. 
 
V Olomouci dne 19. 2. 2018 

 

 

Podpisy členů habilitační komise: 

 
předseda: prof. František Kunetka, Th.D. ............................................................... 
 
členové: doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.    ............................................................... 
  
 doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.  ............................................................... 
 
 prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. ............................................................... 
 

 doc. Vít Hušek, Th.D. ............................................................... 
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