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Korejské protestantské církve v Praze 
 

Korejské misijní církve a jejich činnost v Evropě jsou málo probádaným tématem, 

zkoumat jejich zázemí a fungování je možné pouze z jejich ne zcela průhledných webových 

stránek a několika souhrnných článků (a ne vždy korektních); bez terénního výzkumu půjde 

vždy jen o sumu náhodných dojmů nevypovídajících o jejich podstatě. I výsledky terénního 

výzkumu nemusí být ovšem průkazné bez předchozí religionistické nebo teologické průpravy, 

bez podrobnějšího vhledu do fungování církví a znalosti liturgie. Nezbytné pro podobnou 

práci je také přistupovat k ní bez předsudků. Shrnu-li, Lydie Petera má pro téma výborné 

předpoklady. 

Korejská Mission Church v Praze má za sebou relativně dlouhou činnost, i když výsledky 

z hlediska evangelizace se pro vnějšího pozorovatele nezdají být příliš přesvědčivé, nicméně 

pro úspěšnost neexistují přesná kritéria. Její otevřenost vůči návštěvníkům zkoumání, i když 

v omezené míře, umožňuje; pro opravdu solidní základ by ale určitě mělo být širší, alespoň po 

dobu všech velkých svátků (přestože se dá předpokládat, že budou strukturovány podobně). 

To ovšem nebylo vzhledem k vnějším okolnostem (pandemie) možné. Průzkum se tedy 

omezil pouze na několik návštěv, což se zpětně nedá zvrátit a v žádném případě to 

diplomantce nelze vytýkat, nebo po ní žádat další data. Z návštěv vytěžila podstatné pro svou 

práci a vzhledem ke svým osobním zkušenostem byla schopná podat velmi dobrý výklad i 

komentář. 

Práce je dobře strukturovaná, teoretická část prokazuje schopnost se v problematice 

orientovat, ale i určitý stupeň důvěrnosti, která Lydii Petera umožňuje relevantní komparaci 

v dalších částech. Analýza je provedena podle dat, která diplomantka získala, objektivně a 

s určitou dávkou více či méně vědomé komparace. 

Práce shromažďuje relevantní literaturu, v kombinaci s terénním výzkumem je to nastavení 

ideální. Náplň jednotlivých kapitol odpovídá zadání, dílčí shrnutí a závěry jsou přiměřené. 

Míra citací a odkazů je odpovídající, jazyk a stylistika, stejně jako technické parametry jsou 

ještě v normě, i když ne úplně řádné, také by se dalo leccos vytknout transkripcím. Práce byla 

konzultována, připomínky zapracovány.  

 

Z uvedeného je patrné, že práci pro mnohé její aspekty hodnotím pozitivně a že ji 

doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně 

 

V Praze, 27. 8. 2020 

Doc. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 

 

Otázky pro obhajobu: Omezuje se náplň misijní činnosti zkoumané církve pouze na 

Českou republiku? Domníváte se, že je jejich liturgie pro misijní církve typická, a pokud ano, 

proč? Proč byla za sídlo vybrána Praha? Je církev připravena na potenciální nárůst členů?  

 

   


