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Odhalení nástěnky SPCP na KTF UK 

V pátek 5. února 2016 v 13.00 hod. se uskuteční slavnostní odhalení a požehnání nástěnky 

Společnosti pro církevní právo na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 6, 

Thákurově ul. č. 3. Nástěnka je umístěna před kabinetem prof. Ignáce Antonína Hrdiny 

v 1. poschodí, nad schody doleva (před učebnou P 3). Srdečně zveme. 

 

73. večer SPCP připraven 

V úterý 5. dubna 2016 se od 17.00 hod. v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí 

v Praze na Starém Městě koná další setkání členů a příznivců SPCP v rámci cyklu Působení 

práva ve společnosti a církvi. 

S přednáškou na téma Význam oboru konfesního práva vystoupí R. D. doc. JUDr. Stanislav 

Přibyl, Ph.D., IC.D.  

Na závěr večera bude prezentována nová monografie Konfesní právo, kterou v těchto dnech 

do tisku připravuje právnické nakladatelství Leges Praha. Autory monografie jsou prof. J. R. 

Tretera a doc. Z. Horák. 

 

Založení Knižnice Revue církevního práva 

Pracovní výbor Společnosti pro církevní právo rozhodl na své schůzi 20. ledna 2016 

přistoupit k realizaci dávného příslibu z dob počátků naší Společnosti vydávat vedle 

periodických čísel Revue církevního práva ještě neperiodickou knižnici, která bude tvořit 

významný dodatek k obsahu periodických čísel. Do knižnice budou zařazovány obzvláště 
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úspěšné práce studentské vědecké odborné činnosti a práce diplomové i postgraduální 

kvalifikační práce. Počítá se s jedním až dvěma tituly ročně. 

Zatím bylo vydáno v rámci Revue církevního práva po příslušném zkrácení a úpravě sedm 

diplomových prací. Nyní bychom rádi publikovali diplomové práce v jejich nezkrácené verzi, 

neboť jsme přesvědčeni, že se stanou významným přínosem pro vědu církevního a konfesního 

práva a pramenem, který ovlivní další bádání a diskusi v uvedených oborech. 

Zdroje financování tohoto projektu jsou zajištěny ze soukromých darů pro první rok, další se 

hledají. O zařazení prací do Knižnice rozhodují statutární orgány Společnosti ve spolupráci 

s redakční radou Revue církevního práva. Zatím byly mezi kandidáty na publikaci zařazeny 

čtyři vědecké práce.  

Prosíme členy Společnosti zejména z řad vysokoškolských učitelů, kteří byli vedoucími nebo 

oponenty studentských vědeckých nebo diplomových prací v uvedených oborech, aby nám 

podle svého uvážení zaslali doporučení k uveřejnění nejlepších prací. 

 

Výhled na rozmnožení vydávaných čísel RCP 

Pracovní výbor Společnosti pro církevní právo vyjádřil na své schůzi 20. ledna 2016 souhlas 

s plánováním rozmnožení počtu čísel Revue církevního práva na čtyři čísla ročně místo 

dosavadních tří. Tato změna připadá v úvahu od počátku roku 2017 a je závislá na tom, zda se 

nám podaří získat sponzory na pokrytí aspoň části nákladů na vydávání čtvrtého čísla, jak je 

tomu v případě dosavadních tří čísel. 

Další podmínkou je ovšem dostatečný přísun kvalitních článků, splňujících požadavky naší 

redakce, redakční rady, Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR a databáze odborných 

časopisů ERIH PLUS. Rádi proto vyzýváme autory, aby nám v hojném počtu zasílali své 

návrhy na uveřejnění svých článků podle stanovených pokynů pro autory a počítali s tím, že 

recenzní řízení bude nadále probíhat se stejnou přísností jako dosud a vědecký standard 

časopisu bude zachován. 
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