
Posudek na diplomovou práci Petra Hanuše Fenomén Medjugorje a jeho následné 

vyšetřování církevními činiteli v letech 1981-1984, Praha 2010,93 s. 

Pokud si dobře vzpomínám, posuzovaná práce vznikala někdy s delšími, 

někdy s kratšími - subjektivně i objektivně podmíněnými - intermezzy více než čtyři 

roky. I proto její název (zejména jeho první část) slibuje více, než nakonec text 

přináší. Postihuje totiž jen část významných jevů a procesů spjatých s fenoménem 

Medjugorje. Stranou přitom zůstávají i velmi důležité procesy (např. přístup 

posttitoistické exekutivy ke společenskému ohlasu zázraku; rezonance zjevení 

v Medjugorje v chorvatské a jugoslávské společnosti atd.). Další problémy diplomant 

vysvětluje jen tezovitě či poněkud povrchně (například tzv. Hercegovský případ). 

Kromě Hercegovským případem (tedy vznikem a peripetiemi sporu mezi 

františkánským řádem a lokálními autoritami katolické církve v Bosně a Hercegovině) 

se autor podrobně zabývá samotnými okolnostmi a pozadím tzv. zázraku 

v Medjugorje. Dále obsáhle analyzuje průběh zkoumání celého fenoménu 

příslušnými církevními autoritami, zejména mostarským biskupem Pavaem Žaniéem. 

Podle mého soudu Petr Hanuš správně postihl základní společenské, 

mezinárodněpolitické vnitrocírkevní příčiny "zjevení Matky boží" v zapadlé 

hercegovské vesnici. Korektně vysvětluje, proč se toto místo stalo během 

neuvěřitelně krátké doby předmětem zájmu tisíců poutníků a zvědavců z Jugoslávie 

a následně i ze zahraničí. (V tomto ohledu je zajímavá krátká podkapitola zabývající 

se národnostní a konfesní strukturou poutníků.) Souhlasit lze s Hanušovým 

vysvětlením příčin přístupu jednotlivých subjektů katolické církve (lokálních 

františkánů, mostarského biskupa, papeže a jeho blízkých spolupracovníků) 

k medjugorjskému zázraku a peripetiím jeho dalšího vývoje. 



Hanušova diplomová práce se opírá o dostatečný počet relevantní sekundární 

literatury (anglické, francouzské, chorvatské). Její výčet však není v žádném případě 

komplexní, výběr se jeví jako poněkud nahodilý. Podobné platí i o využívání 

dobových periodik, jež jsou při přípravě studií tohoto typu jedním z hlavních zdrojů 

informací. Diplomant neprovedl soustavnou analýzu příslušných ročníků relevantních 

novin a časopisů; omezil se jen na předem vytipované sondy. 

Posuzované diplomové práci lze vytknout řadu dalších slabin: popisnost; časté 

opakování některých faktů a hodnocení; málo vytříbený styl, který navíc 

v jednotlivých kapitolách i pasážích kolísá; nikterak pečlivou formální úpravu. 

Přes tyto připomínky považuji Hanušův relativně rozsáhlý text - minimálně 

v kontextu české historiografie - za objevný a za nikoliv zanedbatelný příspěvek 

k poznání jednoho z úseků moderních dějin příslušné části jihovýchodní Evropy. 

Práci proto doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 
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vedoucí diplomové práce 


