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Hodnocení vědecké kvalifikace uchazečky
Mgr. Petra Mutlová, M. A., Ph.D., je absolventkou (2000) magisterských studijních programů
Latinský jazyk a literatura a Pomocných věd historických a archivnictví na FF MU,
v následujícím roce získala titul M.A. v oboru Medieval Studies na Středoevropské univerzitě
v Budapešti. Stupně Ph.D. dosáhla v oboru Pomocné vědy historické na FF MU v roce 2007,
znovu pak na Středoevropské univerzitě v Budapešti v oboru Medieval Studies v roce 2011.
Postupně pracovala v různých pozicích (asistentka, odborná pracovnice, odborná asistentka)
na Středoevropské univerzitě a na MU (Historický ústav, Ústav klasických studií).
Badatelsky a publikačně se orientovala ke studiu latinských textů české reformace, přičemž
hlavní pozornost věnovala dílu německého kanonisty, Husova a Jakoubkova spolupracovníka
Mikuláše z Drážďan, a spisům Jana Husa. Knižně vydala komentovanou kritickou edici
Apologie Mikuláše z Drážďan (MU 2015, zásadně přepracovaná a rozšířená verze disertace
k získání titulu Ph.D.). Publikovala vědecké studie v odborných časopisech a ve vědeckých
sbornících kapitoly v kolektivních monografiích, to vše v ČR i v zahraničí – Belgie,
Maďarsko, SRN, Itálie. Pořídila kritické edice několika dosud nevydaných latinských textů
české reformace (knižně i časopisecky, samostatně i s editorským kolektivem), redigovala
několik sborníků k této tematice. Podílí se značnou měrou na jedné z „Klíčových oblastí

výzkumu“ FFMU – Vydávání latinských spisů Jana Husa, a to jako členka editorského týmu
nejen přímo v ediční práci, ale také v oblasti digitalizace a využívání elektronických medií.
Jako své tři nejvýznamnější práce uvádí P. Mutlová monografickou kritickou edici Apologie
Mikuláše z Drážďan (2015), stať Communicating Texts trough Images – Nicholas of Dresden
Tabule (2007) a kolektivní kritickou edici Magistri Iohannis Hus Constantiensia (2016).
Práce mgr. Mutlové docházejí značného ohlasu, jsou recenzovány a citovány v ČR i v
zahraničí. Největší počet ohlasů: Nicolai Dresdensis Apologia (8), Magistri Iohannis Hus
Enarratio Psalmorum (8), Řeholní kanovníci sv. Augustina (5), Jenský kodex (10), Nicholas
of Dresden Tabule (9), Die Dresdner Schule in Prag (6), Prameny k existenci Drážďanské
školy (5), přičemž je si komise vědoma toho, že ne všechny ohlasy a citace je možno zjistit a
nalézt.
Delší studijní pobyty v zahraničí absolvovala P. Mutlová v Berlíně na Humboldtově
univerzitě (6 měsíců 2004, 2 měsíce 2008). K zahraničním stážím připomínáme její studium i
získané vědecko-pedagogické tituly na Středoevropské univerzitě v Budapešti (2001, 2001).
Je členkou (Felow) Centra medievistických studií (AVČR a UK Praha), členkou Komise pro
vydávání spisů Jana Husa (FlÚ AVČR, Praha), členkou redakční rady vědeckého periodika
Graeco-Latina Brunensia, členkou Jednoty klasických filologů.
Dále je členkou oborových komisí pro PhD studijních programů Latinský jazyk a literatura
středověku (Latinská medievistika) a Pomocných věd historických, FF MU.
Petra Mutlová se zúčastňuje vědeckých konferencí, domácích, především však zahraničních,
v převážné většině aktivně s vlastními příspěvky (sem zahrnujeme také tzv. vyzvané
přednášky, mimo konference a kolokvia): SRN, Slovinsko, Polsko, USA, Francie,
Chorvatsko, Velká Británie. – Je nutno ocenit její úspěchy v získávání a plnění grantových
projektů, v jednom z projektů financovaných GAČR je hlavní řešitelkou, předchozího
projektu s podobným zadáním se účastnila jako spoluřešitelka, hlavní řešitelkou byla též u
projektů MU, účastní a účastnila se rovněž řešení grantů MŠMT a evropského projektu ERC
(celkem 9 projektů, což komise považuje za mimořádný úspěch).
Z těchto výčtů publikací, účasti na konferencích, vyzvaných přednášek a řešených projektů,
vyplývá mj. mezinárodní ohlas a význam práce P. Mutlové.
Závěr: Vědecká kvalifikace uchazečky odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru Klasická filologie.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazečky
Mgr. Petra Mutlová je zkušenou a zodpovědnou vysokoškolskou učitelkou. Již v roce 2005,
dosud jako pracovnice Historického ústavu FF, převzala výuku latinského jazyka pro
bakalářské studium oboru Pomocné vědy historické, v dalších letech, již jako odborná
asistentka Ústavu klasických studií, pak pro paleogrécisty a klasické archeology, religionisty a
germanisty, i pro studenty dalších oborů FF (v bakalářském i v magisterském stupni). Od roku
2007 vede semináře (textověkritický, biblický, českolatinská reformační literatura, četba
středolatinských textů). Přednášky z Úvodu do středověké latiny převzala již v r. 2009, od
roku 2011 přednáší českolatinskou středověkou literaturu pro magisterské studenty latinského
jazyka a literatury a latinské medievistiky; dále jazyk a literaturu středověké latiny pro
magisterské studium pomocných věd historických, středověkou latinskou literaturu pro
bakaláře (2013) a magistry (2014) mediteránních studií. Nadto z výběrových předmětů:
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Elektronické databáze pro studium humanitních oborů a Antická mytologie. – Z tohoto výčtu
vyučovaných předmětů je zřejmé, že Petra Mutlová ovládá dobře středolatinskou filologii a
dokáže její obsah i metody interdisciplinárně zprostředkovat studentům různých oborů, kromě
toho se dobře orientuje v digitálním a elektronickém prostoru textů, subsidií a odborné
literatury (stejně jako jsme uvedli již v hodnocení její vědecké kvalifikace).
Mgr. Mutlová vedla dvě bakalářské práce (byly úspěšně obhájeny), jednu (úspěšně
obhájenou) práci magisterskou, vede dva doktorandy (v příloze k přihlášce uveden jeden,
další byl oborovou komisí doporučen k přijetí od JS 2019), vše v oblasti latinské
medievistiky.
Je členkou oborových komisí pro PhD studijních programů Latinská medievistika a Pomocné
vědy historické, a zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářského i
magisterského studia Latinského jazyka a literatury, Pomocných věd historických a
Mediteránních studií, a magisterského studia Latinské medievistiky.
Pro studenty Latinské medievistiky a Pomocných věd historických vytvořila učebnice ve
formě elektronických studijních materiálů (Pomocné vědy historické pro medievisty,
Textověkritický seminář).
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazečky odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru Klasická filologie.
Hodnocení habilitační práce uchazečky
O hodnocení habilitační práce P. Mutlové byly na návrh komise požádány, oponenturu přijaly
a posudky odevzdaly Dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. UW, Dr. Elizabeth
Solopova, Research Fellow Oxford University, Doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr., FF MU.
Všechny tři posudky jsou pozitivní a doporučují pokračovat v řízení.
Z oponentských posudků cituji:
Prof. Krauze-Blachowitz:
I have already assessed Dr Mutlová ’s methodological approach above. So let me sum it up
shortly. Thanks to the historico-philological method, Dr Mutlová supplements historical
evidence with textual interpretation based on manuscript evidence, which is the most
appropriate attitude to the topic in question. Dr Mutlová shows the highest analytical skills.
Her scrutiny of texts is performed with logical precision and clarity. Her codicological and
manuscript research is of best quality. The bibliography is updated and complete; footnotes,
citations, text arrangement meet the formal standard of research works.
Dr. Solopova:
The analysis is consistently of a high standard. It crosses several different fields of
research, including history, codicology and palaeography, language and the history of
linguistic thought (e.g. the discussion of modism), and art history, and the author is equally
proficient in the use of evidence pertaining to all these fields.
Doc. Krmíčková:
Práce P. Mutlové má velký význam pro latinskou medievistiku, která, jak zní její definice, se
zabývá studiem latinských literárních památek. Tak jak má latinská medievistika
interdisciplinární charakter, je tato práce relevantní i pro středověké dějiny, duchovní
dějiny a dotýká se řady dalších oborů. Nadto bych chtěla podotknout, že v dnešní době, kdy
je u nás i v zahraničí raná česká reformace chápána jako první fáze reformace světové,
práce P. Mutlové rozkrývá problematiku, která spoluvytvářela identitu západní civilizace
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(…) Když jsem se zamýšlela nad odpovědí na otázku metodologie, nemohl se mi nevybavit
Václav Novotný, který ve svých svazcích Českých dějin pracoval metodou využití všech
pramenů a veškeré literatury. Před oním více než stoletím to bylo možné. Petra Mutlová
prokázala, že v rámci řešení dílčího problému (i když je značně široký) to je možné i dnes.

Závěr:
Úroveň habilitační práce uchazečky odpovídá požadavkům standardně kladeným na
habilitační práce v oboru klasická filologie.
Výsledek tajného hlasování komise
Počet členů komise
Počet odevzdaných hlasů
z toho

kladných
záporných
neplatných

5…
5…
5
-

Návrh komise
Na základě výsledku tajného hlasování následujícího po zhodnocení vědecké kvalifikace,
pedagogické způsobilosti a úrovně habilitační práce uchazeče předkládá komise Vědecké radě
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity návrh
x

jmenovat uchazečku docentkou v oboru Klasická filologie.

V Brně dne 8. II. 2019

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.
prof. dr hab. Paweł Kras
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
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