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1. Habilitační práce dr. Maturkaniče byla veřejně publikována knižní formou
Karmelitánským nakladatelstvím, kniha byla cenzurována třemi recenzenty. Předložená
studie je originální, protože dosud žádný jiný autor nezpracoval dané téma. Dr.
Maturkanič sleduje svou studií pastorační cíle a celé její zaměření odpovídá oboru
pastorální teologie. Autor práce reaguje na pastorační návštěvy papežů Jana Pavla II. a
Benedikta XVI. Pastorační návštěvy těchto papežů jsou vloženy do politického,
kulturního, náboženského a národního kontextu. Tématika místních církví není
zanedbána. Habilitační práce je členěna do čtyř základních kapitol, pak následují
přílohy a bibliografie.
2. Obsahová stránka habilitační práce nabízí množství informací k prezentovaným
osobnostem ze strany církve a politiky v minulosti i v současnosti (prezidenti,
kardinálové). Uvedené citace papežů odpovídají významu papežských návštěv v České
republice. Byla to především výzva k obnově náboženského života po letech trvání
komunistické diktatury a ocenění česko – moravské církve v době utrpení a
pronásledování. Dr. Maturkanič seřazuje časově a historicky jednotlivá papežská
zastavení v Čechách a na Moravě a představuje jejich výzvy a konstatování. Pro
křehkou a početně malou Římsko – katolickou církev v České republice papežské
návštěvy potvrdily, že tato církev je součástí univerzální církve, má své místo ve světě
a nehraje jen regionální roli. Papežské návštěvy měly nábožensko – pastorační cíle, ty
byly splněny, sekundárně naplnily i společensko – politické cíle. Významným přínosem
habilitační práce jsou i výsledky dotazníků v počtu dva tisíce, jak bývá zvykem u
Sociologického ústavu Akademie věd v České republice. Výsledky dotazníkového
šetření tak nemohou být zpochybněny. Dotazníkové šetření prokazuje podněty pro
pastorační práci i vědeckou reflexi v oboru pastorální teologie. Z celého obsahu

habilitační práce lze vyčíst údaj, že Česká republika není ateistickým státem, jak se o ní
někdy mylně tvrdí, je to stát, kde jsou lidé věřící a lidé nábožensky lhostejní nebo
lhostejní k církvím (ekumenický dialog byl papeži vzpomenut), pastoračním úkolem
tedy zůstává probouzet v lidech této země důvěryhodnost církví a dát najevo význam
osoby Ježíše Krista a celého jeho díla pro život obyvatelstva České republiky.
3. Formální stránka habilitační práce odpovídá vysokoškolským požadavkům a
zvyklostem v psaní habilitačních prací. Dr. Maturkanič věnoval významnou pozornost
formální stránce habilitační práce. Oponent oceňuje pečlivost v uvádění poznámkového
aparátu a bibliografii. V bibliografii je uvedena také cizojazyčná literatura. Jazykový
styl je korektní a využívá odborných termínů.
4. Použité metody v habilitační práci jsou akceptovatelné. Jednotlivé kapitoly práce na
sebe logicky navazují. Jednotlivé návaznosti jsou zřejmé. Textové analýzy, vybrané
citace, závěry kapitol činí habilitační práci čtivou, pedagogické záměry v habilitační
práci jsou vyjádřeny dostatečnou formou.
5. Dr. Patrik Maturkanič prokázal svou habilitační prací schopnost samostatně
vědecky / odborně pracovat a vhodně pedagogicky předkládat výsledky své práce
prostřednictvím pastorální teologie široké veřejnosti bez konfesního omezení.
6. Kritické připomínky k habilitační práci nejsou významné. Oponent postrádá
v habilitační práci hodnocení pastoračních návštěv v České republice ze strany
rakouských, německých a polských i slovenských pastorálních teologů a médií.
Jazykové výrazivo užívané v náboženském prostředí by oponent navrhoval nahradit
sekulárním jazykovým stylem zejména směrem k čtenářům, kteří náboženskému
slovníku nerozumějí.
7. Osobnost ThDr. Patrika MATURKANIČE, Ph.D. je v České republice známá na
vysokých školách s humanitním zaměřením a formou výuky teologie, etiky i filozofie
se může účastnit na úkolech nové evangelizace v českém prostředí. Je schopen
pokládat studentům důležité otázky vztahujících se ke studiu, je schopen jim být rádcem
a vhodným pedagogem. V českém pohraničí (Novosedlice u Teplic v Č., v Terezíně na
vysoké škole) je schopen vykonávat činnost docenta, který je schopen aplikovaného a
vědeckého výzkumu, který plní další všestranné úkoly na vysokých školách
vyplývajících z titulu docenta. Oponent je přesvědčen o možnostech dalšího
profesního vývoje dr. Maturkaniče v daném oboru.

Závěr
Habilitační práci s názvem „Papežské návštěvy České republiky a jejich pastorační
význam“ doporučuji Vědecké radě RKCMBF v Bratislavě k přijetí a k obhajobě.
Habilitační práce splňuje podmínky a kritéria pro jmenování „docent“ v oboru pastorální
teologie.

Otázka k odborné diskuzi

S odstupem roků od pastoračních návštěv papežů v České republice – jak lze hodnotit jejich
význam pro trvající náboženskou lhostejnost lidí v českém prostředí.

