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POSUDOK 

na diplomovú prácu: Julie Jägerovej, Mariánská poutní místa La Salette a Šaštín za druhé 

světové války, FF UK Praha, 2017, 126 strán. 

 

Autorkinou ambíciou bolo na základe analýzy dobovej lokálnej tlače priblížiť reakcie 

a chápanie zásadných spoločenských zmien i vojnových skúseností v lokalite dvoch 

mariánskych pútnických miest.  Konkrétne sa zamerala na francúzske pútnické mesto La 

Salette a Šaštín na území dnešného Slovenska. Práca je členená do troch centrálnych častí, 

autorka približuje vývoj katolicizmu vo Francúzsku a na území dnešného Slovenska, následne 

prechádza k analýze jednotlivých lokálnych periodík v mariánskych pútnických miestach 

a v tretej časti sa snaží o komparáciu medzi týmito oblasťami. 

Výber témy možno považovať za veľmi originálny a nesmierne zaujímavý. Predložená 

štruktúra je logická a text práce vysoko kultivovaný.  

Pri spracovaní tejto témy si však autorka nekladie zásadnejšiu bádateľskú otázku, svoju 

pozornosť sústredí len na zmapovanie postojov katolíckeho kléru v dobe druhej svetovej 

vojny. Nesnaží sa o silnejšie napojenie týchto príkladov na širšie diskusie, teoretické modely 

a neopiera sa ani o dôkladnejšie definovanú metodologickú výstroj.  

Za problematickú pokladám aj pramennú základňu, z ktorej autorka čerpá. Dominantné 

postavenie lokálnych periodík (Annales de Notre-Dame de La Salette, Bulletin des 

Missionnaires de Notre-Dame de La Salette, Saleziánske zvesti) ma vedie k položeniu otázky 

nakoľko je na základe niekoľkých časopisov možné predkladať závery o ideovom smerovaní 

celej komunity. Myslím si, že autorka mohla oveľa viac konfrontovať zistenia z lokálnej tlače 

s recepciou týchto pútnických miest v celonárodných periodikách. Sledovať spôsob akým 

dochádzalo k politizácií pútí, povšimnúť si oficiálne fotografie z týchto udalostí či silný 

národne-politický rozmer mariánskych piesní (minimálne v slovenskom prípade).  V práci 

zároveň chýbajú akékoľvek údaje o autoroch a redaktoroch týchto časopisov či o kňazoch, 

ktorí pôsobili v duchovnej správe mariánskych centier. Označenia ako „komunita spojená s 

La Salette“ (s. 56) ostávajú pre čitateľa nejasnými a prázdnymi, nakoľko sa nedozvedáme nič 

o tom, kto túto komunitu tvoril, aký mal vek, vzdelanie, postoje či životný osud.   

Domnievam sa, že autorka si tieto limity sama uvedomuje a na niektorých miestach veľmi 

zaujímavou cestou otvára nielen otázku cenzúry zo strany štátnej moci, ale aj autocenzúry. 
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Zároveň si uvedomujem s akými problémami sa mohla autorka stretnúť počas svojich 

archívnych výskumov a ako významne musela byť ovplyvnená nedostupnosťou archiválií či 

vysokou časovou náročnosťou svojho výskumu. Počas obhajob by som aj napriek tomu bol 

rád, ak by sa pokúsila aspoň o skupinovú charakteristiku komunít kňazov pôsobiacich 

v sledovanom období v La Salette a Šaštíne. 

Autorka prehliadla pri rešeršiach literatúry, podľa môjho názoru, niekoľko základných štúdií 

k témam, o ktorých pojednáva. Uvediem len dva príklady. Vôbec nezmieňuje práce 

slovenskej historičky Emílie Hrabovec (len na ukážku uvádzam tituly niekoľkých štúdií či 

monografií: Česko-Slovensko a Svätá stolica 1938-1939, Slovensko a Svätá stolica 1918-1927: 

vo svetle vatikánskych prameňov, Menovanie biskupov v kontexte bilaterálnych vzťahov 

medzi ČSR a Svätou stolicou 1918-1928.). V pasážach o vývoji vzťahov a zakotvenia 

katolicizmu vo Francúzsku od 19. storočia sa autorka mohla oprieť o veľmi zaujímavý 

príspevok k sociálnym dejinám francúzskeho katolicizmu (GIBSON, Ralph, A Social history of 

French Catholicism, 1789-1914, London, Routledge, 1989). 

Za vágne považujem aj niektoré autorkine hodnotenia doterajšieho výskumu. Opakovane 

poukazuje na nedostatky, ktorými trpí slovenská historiografia venujúca sa cirkevným 

dejinám (s ich existenciou osobne nijak nepolemizujem), sama však neukazuje na žiadnu 

alternatívu, ktorou by sa bolo dobré vydať.  

Pohľad na postavenie katolíckej cirkvi vo Francúzsku a na dnešnom území Slovenska od 19. 

storočia sa mi zdá v niektorých bodoch značne skratkovitý až nepresný. Nesúhlasím napríklad 

s prebraným konštatovaním o tom, že formujúce sa francúzske robotníctvo od 30. rokov 19. 

storočia nemalo s katolicizmom vôbec žiadne styky (str. 19). O opaku nás podľa môjho 

názoru môže presvedčiť nielen silná sieť spolkov sv. Vincenta de Paul, ale aj ďalšie spolkové 

a odborové štruktúry vychádzajúce z formujúceho sa sociálneho katolicizmu. Tieto tendencie 

si pritom od 50. rokov 20. storočia opakovane všíma francúzska historiografia i sociológia 

(DUROSELLE, Jean-Baptiste, Les débuts du catholicisme social en France: 1822-1870, Paris, 

1951. MAYEUR, Jean-Marie, Catholicisme social et démocratie chrétienne: principes romains, 

expériences françaises, Paris, 1986. ISAMBERT, François André, Christianisme et classe 

ouvrière jalons pour une étude de sociologie historique.Paris 1961.). Za rovnako schematické 

pokladám aj konštatovanie o pronárodnom duchu slovenského kléru a maďarizujúcej 

hierarchii (s. 61).  
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V iných pasážach sa naopak autorka ukazuje ako veľmi dobre poučená historička, s veľkou 

schopnosťou kontextualizácie a schopnosťami širokých medziodborových presahov. Za 

brilantnú považujem časť, kde autorka vysvetľuje posuny významov a „nacionalizáciu“ 

slávenia Bolestnej Panny Márie na Slovensku, ako aj osvojovanie a seba identifikáciu  s týmto 

kultom.  

Záverečná komparatívna kapitola je síce v mnohom podnetná a zaujímavá, naráža však na 

slabú pramennú základňu a jej prínos sa tak triešti. Dominantnou perspektívou celej práce je 

vzťah štátu a cirkvi v špecifických podmienkach druhej svetovej vojny s malým zaostrením na 

mariánske pútnické miesta. Zreteľ na nižší klérus a jeho vnímanie premien v dobe druhej 

svetovej vojny tak silne ustupuje analýze politického katolicizmu a postojom cirkevnej 

hierarchie.  Osobne sa domnievam, že prácu bolo vhodné trochu viac orientovať smerom ku 

vzťahu náboženstva a spoločnosti (lokálna komunita).  

 

Aj cez uvedené poznámky považujem diplomovú prácu Julie Jägerovej za kvalitnú a prínosnú. 

Svojou náročnosťou, obsahovými náležitosťami, formálnym členením i celkovým 

spracovaním nepochybne splňuje nároky kladené na vypracovanie diplomovej práce. Prácu 

doporučujem k obhajobe a navrhujem jej hodnotenie stupňom veľmi dobrý (2). 

 

 

V Prahe 23. 5. 2017 

 

 

PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D. 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 

Na Florenci 1420/3 

110 00 Praha 1 


