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Charakteristika práce 
 

Teoreticko – metodologické rámování 

Práce je vyústěním autorova dlouhodobého zájmu o antropologii náboženství (zde křesťanství), 

která hledá cesty, jak překonat v sociálních vědách dobře ukotvený a stále mainstreamový 

metodologický ateismus (Berger), jehož redukcionismus neumožňuje se badatelsky zabývat tím, co 

naopak aktéři náboženských světů považují za to nejdůležitější. Jeho hledání se ubíralo skrze 

antropologii tělesnosti (což je znát zvláště v terénním deníku) a fenomenologii vnímání 

k psychologické antropologii, ANT a novému materialismu. Práce je tak originálním pokusem o 

kombinaci csordasovské  analýzy proměn na úrovni subjektivního self (tedy na úrovni těla, vnímání 

a orientace ve světě) se symetrickou latourovskou perspektivou umožňující nevykázat 

transcendentní aktéry (stejně jako prostory, svíčky, cukroví, lidi, kočky, hudbu, světlo atd.) z rámce 

sociálně vědného výzkumu. Cíl „antropologicky uchopovat procesuální povahu uskutečňování 

ontologií v konkrétním prostředí křesťanské komunity“ (str. 15) je tak volbou stejnou měrou 

teoretickou jako eticko – metodologickou. 

 

Terén a jeho reprezentace 

Program je naplňován v charismaticky laděné katolické komunitě Chemin neuf, přičemž materiálem 

je terénní deník z několikadenní duchovní obnovy mládeže 18-35, rozhovory se členy, přáteli a 

návštěvníky komunity a částečně také na reflexi autorových zkušeností s komunitou před zahájením 

výzkumu. Jednotlivé trans / formační praktiky, které komunita zájemcům o navázání či prohloubení 

„živého vztahu“ s Bohem nabízí, jsou v popisy řazeny tak, jak se rámcově objevují v dynamice 

ignaciánské duchovní obnovy, což čtenáři umožňuje jakoby postupně procházet tímto procesem: na 

úrovni praktik - adorace, společná jídla, svědectví, modlitba chval, silencium, přednášky, osobní 

modlitba, společní modlitba, modlitba v jazycích, proud Ducha, mše svatá, (svátost) smíření, křest 

v Duchu svatém, rozlišení povolání; i na úrovni témat: Boží láska, touha a indiference, hřích a 

smíření, povolání. Text tak napodobuje spád samotných exercicií, kterému se občas podřídí i 

rigoróznost naplánovaného analytického postupu (což vnímám pozitivně jako reprezentační volbu 

ve prospěch představitelnosti toho, co je analyzováno). 

  

Analýza 

Analýza je v souladu s výzkumnými otázkami centrována kolem uskutečňování Boha a proměn 

selves právě ve vztahu k němu. Přesto síťová perspektiva nepřichází zkrátka a například u popisu 

praktiky adorace (str. 24-25) autor přesvědčivě zapojuje prostředí, světlo, gesta, sdílené vědění atd. 

Síťová perspektiva je totiž také něco s čím vlastně vědomě pracují sami účastníci duchovní obnovy 

– například při přímluvné modlitbě (str. 32-33) se počítá s tím, že živý Bůh se pro přimlouvané 

poskládá z dispozic, vůle, myšlenek a gest přimlouvajících se bratrů a sester. Formace a 

transformace kapacit self je pak výstižně popsána například u kapitoly o charismatech (str. 34-36), 
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přičemž jako zásadní zde vystupují jistá neurčitost a nepředvídatelnost, neovladatelnost tohoto 

procesu, které jsou ovšem znaky (byť také nejistými) autenticity, tedy toho, že na formaci a 

transformaci se krom aktérů tohoto světa, podílí právě také Bůh ve svých různých podobách. Velice 

bohatý materiál nabízí možnosti dalšího zpracování a propojení autorových analytických důrazů s 

narativní a diskurzivní analýzou (implicitně se objevuje například u svědectví) či s analýzou 

rituálního provedení (enactment) Boha (Rappaport, Lambek).   

 

Další aspekty práce 

Práce je formálně, stylisticky i gramaticky (až na pár překlepů) na vysoké úrovni, dobře 

strukturovaná, bohatě ukotvená v relevantní antropologické literatuře. Sympatická (a eticky podle 

mne více než vhodná, byť ne zcela obvyklá) je také snaha o vysokou vědeckou relevanci práce 

v kombinaci s „učtitelností“ a přínosností pro účastníky výzkumu. 

 

Náměty k diskuzi 
1. V závěru práce autor pojmenovává efektivnost analyzovaných praktik v od-subjektivizování 

procesů předobjektivního self (str. 51). Praktikanti se učí vnímat „svoje“ postupy poznávání 

světa i sama sebe jako nejen „svoje“, ale jako postupy koprodukované (asistované? 

designované? zamýšlené? nabízené? vedené?) Bohem. V tomto závěru by bylo lze vidět 

výsledek úspěšného propojení Csordasovy a Latourovy perspektivy. Přesto  - nevystupuje tu 

nakonec Bůh jako příliš samozřejmý a příliš mocný aktér? Nestává se ve finále trochu 

neoddiskutovatelným faktišem (matter of fact)? Neztrácí se tu ten dlouze a podrobně 

dokumentovaný a pro samotné účastníky zásadní důraz na péči, již lidé Bohu věnují, a tímto 

procesem se sami mění a Boha zažívají jako matter of care? Jak si ale analyticky i 

reprezentačně (při snaze o zachování tváře před účastníky výzkumu) poradit s tím, že podle 

všeho je Bůh konceptualizován jako matter of fact, ale žit jako matter of care?  

 

2.  V reflexi metodologických limitů autor pro příště uvažuje o „metodologicky kreativnějších 

technikách, které více pracují s afektivním prožíváním“ (str. 52). Mohl by o nich prozradit 

něco konkrétnějšího?  

 

3. Autor si uvědomuje, že „proměna osobních epistemických principů je antropology 

identifikována i mimo křesťanské terény“, což podle něj ukazuje na „potřebu analýzy 

konkrétních mechanismů a podob transformace k odlišení jednotlivých spirituálních praxí“ 

(str. 10). Mohl by tedy po provedené analýze srovnat důrazy a způsoby transformace self, 

jak je realizována v Chemin neuf,  s jiným  trans / formačním postupem, ať už rovněž 

zakotveným v křesťanství či nikoli?  

       

Celkové hodnocení práce: Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm A. 
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