
         Hodnocení doktorského studia PhDr. Mihada Mujanoviće 

 

PhDr. Mihada Mujanoviće znám od začátku jeho vysokoškolských studií. Vždy jsem ho 

považoval za neobyčejně bystrého, ale zároveň ve stejné míře zodpovědného a pracovitého 

studenta. Věřil jsem, že se z něj za krátký čas stane vysoce kompetentní historik a balkanista. 

Byť se mnohokrát v podobných odhadech mýlím, M. Mujanović mé naděje jako student a 

následně jako erudovaný historik (a filolog) v plné míře naplnil.  

 Přes skvělé výsledky magisterského studia a výjimečně kvalitní diplomovou práci, která 

byla ve zkrácené podobě publikována v České republice a posléze in extenso v překladu 

v zahraniční, osud M. Mujanoviće na více než pět let odvál od profesionálních vědeckých 

institucí a aktivit. Sepětí s oborem však neztratil, po celou dlouhou dobu sledoval vědecký 

výzkum a nadále publikoval. Zabýval se především problematikou, ke které se váže téma jeho 

nedávno dokončené doktorské disertace. Za léta, kdy formálně stál vně akademické sféry, 

zaznamenal větší vědecký vzestup než mnozí frekventanti interního doktorského studia. Byl 

jsem proto velmi rád, když se v roce 2017 rozhodl podat přihlášku do interního doktorského 

studia. 

 O charakteru a úspěšnosti Mujanovićova doktorského studia již svědčí pouze stručné 

záznamy o splnění jednotlivých individuálním studijním plánem předepsaných atestací. 

Všechny zkoušky a kolokvia úspěšně složil podle stanoveného harmonogramu. Státní 

doktorskou zkoušku vykonal ve třetím ročníku studia. Disertaci předložil k obhajobě na 

počátku osmého semestru čtyřletého studia. Chci jen připomenout, že takto rychlý postup 

v případě doktorského studia zůstává na historických oborech naší fakulty nadále víceméně 

výjimečný. 

 Během doktorandského studia byl M. Mujanović veskrze úspěšný v dalších sférách. 

Získal podporu Grantové agentury Univerzity Karlovy pro dvouletý projekt volně související 

s tématem jeho disertace. Získané prostředky využil především pro financování čtyř zhruba 

měsíčních studijních pobytů v zahraničí, které – vzhledem k Mujanovićem zkoumané 

problematice – mířily do jihovýchodní Evropy.  

 V letech doktorského studia M. Mujanović pilně publikoval. Kromě zmíněné v Sarajevu 

publikované monografie, vydal další monografii tematicky blízkou disertaci v nakladatelství 



filozofické fakulty. K jeho dalším bibliografickým položkám z doby doktorského studia náleží 

dvě vědecké studie a dvě znalé recenze. Jeden z těchto opusů vyšel v konferenčním sborníku 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, další tři otiskl Slovanský přehled.  

 Podle mého přesvědčení není správné, aby školitel hodnotil k obhajobě předkládanou 

disertaci. Plníc instrukci, rád stručně konstatuji, že disertace PhDr. Mihada Mujanoviće plní 

všechny požadavky na kvalitu takového formátu vědeckého textu a – co více, je objevnou, ba 

– a to i v mezinárodním kontextu – zcela průkopnickou prací o první fázi národního hnutí 

bosenských Muslimů (Bosňáků).  

 

V Praze, 8. března 2021     prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 


