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STANOVISKO  HABILITAČNÍ  KOMISE 
pro habilitaci Mgr. et Mgr. Jany PLÁTOVÉ, Ph.D. 

___________________________________________________________________________ 
 
k návrhu na jmenování uchazeče: 

 Mgr. et Mgr. Jana PLÁTOVÁ, Ph.D. 
 
docentem pro obor: Teologie 
 

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

členové: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.  
 Evangelická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
 

  prof. PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D. 
 Filosofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě 
 

 doc. Miloš Lichner SJ, D.Th.      
 Teologická fakulta Trnavské univerzity v Bratislavě 
 

 doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. 
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 
 

Stanovisko habilitační komise:  

a)    Habilitační komise posoudila vědeckou kvalifikaci uchazeče.  
Komise konstatovala, že dr. Plátová absolvovala v roce 2000 Filozofickou fakultu 
Masarykovy univerzity v Brně v magisterském oboru Klasická filologie, kde poté v roce 
2007 získala doktorát v oboru Klasická filologie se zaměřením na starokřesťanskou 
literaturu (dizertační práce „Klement z Alexandrie – Hypotypóseis. První křesťanský 
komentář Písma“). V roce 2011 absolvovala ještě v magisterském oboru Katolická 
teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Od roku 2000 působí na Katedře biblických věd CMTF UP v Olomouci (2000-2012 jako 
lektor, poté jako odborná asistentka). Vyučuje povinné předměty v magisterském oboru 
Katolická teologie (latinu, novozákonní řečtinu, metodologii vědecké práce), 
v doktorském studijním programu volitelné předměty jako Četba řeckých textů nebo 
Výklad Písma v alexandrijské církvi.  
V letech 2000-2004 byla v rámci společného projektu CMTF UP a ÚKS AV ČR odborným 
pracovníkem Ústavu klasických studií Filozofické fakulty MU v Brně. 
V letech 2008 – 2014 byla externím vyučujícím na Filozofické fakulty MU v Brně, Ústavu 
klasických studií 
Od roku 2005 je vědeckým pracovníkem Centra pro práci s patristickými, středověkými a 
renesančními texty na CMTF UP, kde se od počátku podílí na vzniku komentovaných 
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překladů Klementa z Alexandrie vycházejících v řadě Knihovna raně křesťanské tradice 
v nakladatelství  Oikúmené. 

Aktivně se podílí na organizaci aktivit v oblasti patristiky, zejména v rámci Patristické 
společnosti ČR, jejímž je zakládajícím členem a jednatelem. Podílela se na organizaci 
několika mezinárodních konferencí, např. Apoštol Pavel a Písmo (Olomouc 2009) 
Colloquium Clementinum (Olomouc 2010), Clement’s Biblical Exegesis (Olomouc 2014), 
The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and Their Reception in the Early Christian 
Tradition (Olomouc 2017) a na přípravě konferenčních sborníků pro vydání 
v zahraničním nakladatelství. Pravidelně se aktivně účastní mezinárodních patristických 
konferencí, zejména The Oxford International Conference on Patristic Studies (2007, 
2011, 2015), pro časopis Adamantius a Bulletin AIEP každoročně shromažďuje českou 
bibliografii z oblasti patristiky.  

Byla řešitelem (1) a členkou řešitelského týmu (3) výzkumných grantů GAČR a MŠMT 
a 4 rozvojových a studentských projektů. 

V průběhu doktorského studia absolvovala roční stáž u prof. Christopha Markschiese 
(Lehrstuhl für Kirchengeschichte, Theologische Fakultät, Universität Heidelberg), 
mezinárodní letní školu Istituto Superiore di Cultura (prof. Piero Coda; Movimento 
dei Focolari; Castel Gandolfo – Ottmaring).  
Je členkou Jednoty klasických filologů (od r. 2003), zahraniční korespondent časopisu 
Adamantius - Italian Research Group on Origen and the Alexandrian Tradition za ČR 
(od r. 2006), členkou Association Internationale des Études Patristiques / International 
Association of Patristic Studies (AIEP/IAPS) (od r. 2008), zakládající členka a jednatelka 
Patristické společnosti České republiky (od r. 2008) a od r. 2014 členka Ediční komise 
CMTF UP v Olomouci. 

Seznam jejích vědeckých a odborných prací čítá 6 monografií (z toho 4 ve spolu-
autorství), 3 kapitoly v recenzovaných monografiích (z toho 1 v cizím jazyce), 3 odborné 
články publikované v zahraničních recenzovaných časopisech a 8 odborných článků 
v tuzemských recenzovaných časopisech. Dále 11 příspěvků ve sbornících z konferencí 
(z toho 6 v zahraničních), 1 práce v univerzitních aktech a ostatních tuzemských 
časopisech, 2 učební texty, 5 překladů, 6 recenzí, 6 redakčních a vydavatelských prací a 
3 práce má připravené k publikaci.  

Citační index dr. Plátové, pokud se jí ho podařilo zjistit, čítá 71 + 46 citací a ohlasů 
v publikacích odborného charakteru. A celou řadu citací a recenzí sborníků, jejich je 
editorem, citací v bibliografiích monografií a článků. 

Aktivně se svou přednáškou zúčastnila 10 mezinárodních konferencí a sympozií.  
 

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. Plátová pedagogicky působí od roku 2000 na Katedře biblických 
věd CMTF UP v Olomouci (2000-2012 jako lektor, poté jako odborná asistentka). Vyučuje 
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povinné předměty v magisterském oboru Katolická teologie (latinu, novozákonní 
řečtinu, metodologii vědecké práce), v doktorském studijním programu volitelné 
předměty jako Četba řeckých textů nebo Výklad Písma v alexandrijské církvi.  Vedla 1 
bakalářskou a 1 diplomovou úspěšně obhájenou práci a byla oponentkou 1 dizertační 
práce, byla členkou 2 komisí pro státní doktorskou zkoušku.  Je zapojena do výuky 
v doktorském studiu na CMTF UP v Olomouci. V rámci Univerzity třetího věku se v rámci 
programu Spirituální rozměr člověka podílela na kurzu „Starokřesťanská literatura – 
proměny témat a žánrů“.  

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

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

Doc. Erika Brodňanská, PhD. z Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově 
v závěrečném shrnutí svého posudku uvedla: „Monografia sa vyznačuje presnou 
terminológiou a kultivovaným jazykom. Text je písaný systematicky, jednotlivé časti 
práce na seba logicky nadväzujú. Za analýzou možno vidieť starostlivú prípravu, hlboký 
ponor do skúmanej problematiky a minucióznu prácu s primárnymi prameňmi. Autorka 
prejavila v práci rozhľadenosť a jednoznačne prispela k rozšíreniu poznatkov v danej 
oblasti bádania. Dbala tiež, pokiaľ som schopná to posúdiť ako nerodená hovoriaca, na 
dodržiavanie jazykovej normy v češtine. Celkovo konštatujem, že predložená habilitačná 
práca spĺňa požiadavky štandardne kladené na úroveň prác tohto typu a odporúčam, 
pripojac patričnú klauzulu v češtine,  pokračovat v řízení pro jmenování Mgr. et Mgr. 
Jany Plátové, Ph.D. docentem pro obor Teologie.“ 

Druhým oponentem byl doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. z Katolické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. V závěru svého oponentského posudku na habilitační práci 
píše: „… Je třeba vyzdvihnout kultivovaný jazyk a srozumitelný odborný styl autorky, 
který prozrazuje značnou erudici v jejím oboru. ….. Ocenění si zaslouží také formální 
úprava textu, jíž autorka také osvědčuje své pevné místo mezi vědeckými pracovníky.  
Kromě uvedených připomínek mohu závěrem konstatovat, že předložená publikace 
dr. Jany Plátové splňuje všechny podmínky dobrého vědeckého díla, a tudíž si zaslouží 
být přijata jako habilitační práce. Doporučuji tedy pokračovat v řízení pro jmenování 
Mgr. et Mgr. Jany Plátové, Ph.D. docentem pro obor Teologie.“. 

Třetí oponent Jan Amos Dus, Th.D. z Evangelické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze a z Filosofického ústavu Akademie věd ČR ve shrnutí svého posudku píše: 
„Vzhledem k rozsahu a významu práce jsou uvedené poznámky ovšem zcela marginální. 
Práce jako celek vynikajícím způsobem odpovídá náročným požadavkům kladeným 
na edici a kvalitní překlad starověkých, zejména řeckých a latinských textů. 
Poslouží nejen zájemcům o patristiku či grécistům a latiníkům, ale i širšímu 
okruhu farářů, studentů teologie, filosofie, a vůbec všech, kdo se zajímají o křesťanské 
myšlení. Z uvedených důvodů srdečně doporučuji pokračovat v řízení pro jmenování 
Mgr. et Mgr. Jany Plátové, Ph.D. docentem pro obor Teologie.“ 
 

Komise tedy konstatovala, že všechny tři posudky hodnotí habilitační práci s názvem 
»Dokonalá láska vyhání strach. Recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie« 
kladně a doporučují ji k obhajobě. 
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Hlasování habilitační komise: 
počet hlasujících 4…. 
počet hlasů kladných  4…. 
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 Mgr. et Mgr. Jany 
PLÁTOVÉ, Ph.D., v oboru Teologie. 
 
 
V Olomouci dne 17. 5. 2019 

 

 

Podpisy členů habilitační komise: 

 
předseda: prof. Ladislav Tichý, Th.D. ............................................................... 
 
členové: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.   ............................................................... 
  

 prof. PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D. ............................................................... 
 

 doc. Miloš Lichner SJ, D.Th. ............................................................... 
 
 doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. ............................................................... 
 
 
 
Prof. Karfíková se nemohla zasedání habilitační komise zúčastnit, poslala však své 
jednoznačné podpůrné stanovisko 
 
Vážení kolegové, 
zasedání habilitační komise pro dr. Plátovou se bohužel nemohu v daném termínu zúčastnit kvůli 
pobytu v zahraničí. Aspoň touto cestou tedy vyjadřuji jednoznačnou podporu jejímu jmenování 
docentkou: kolegyni Plátovou znám z mezinárodní i domácí patristické společnosti i ze spolupráce 
na několika publikacích, o její kompetenci nemám pochybnosti. 
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit. 
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. 


