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Téma, cíl a stavba práce 
Bakalářská práce Jana Sušera má velmi atraktivní téma - mormonismus (a zvláště jeho rané 
období) je religionisticky velmi vděčný. Ve světě je toto téma zpracováno do překvapujících 
detailů a je sympatické, že se student nespokojil se pouhým přenesením některého z těchto 
detailů, néznámých v českém prostředí, ale že přišel s vlastním originálním nápadem. Využil 
dnes velmi oblíbené teoretické schéma komplementárních protikladů normativního a žitého 
náboženství a ukázal na raném mormonismu jeho nečekaně bohaté interpretační možnosti. 
Tento cíl své práce, formulovaný v Předmluvě, jednoznačně splnil. 
Po základním teoretickém vymezení student začíná práci několika průhledy do rané historie 

. mormonísmu, ato především s ohledem na kontext jedné z hlavních narací tohoto nábožen
ství, totiž na exodus do oblasti Velkého solného jezera. Oproti zaujetí pouze hlavní linií mor
monismu (dnešní Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů), které je v české religionistice 
obvyklé, věnuje pozornost i několika nejdůležitějším odštěpeneckým hnutím. Jejich vznik a 
osudy ukazují, jak "mýtotvorné" prostředí raného mormonismu bylo. 
V další části se student Sušer zabývá třemi teologickými koncepty mormonismu: teologií 
v úzkém slova smyslu, kosmologii a eschatologií, spojenou s eklesiologií. Završením bakalář
ské práce je její 6. kapitola, která se originálně a velmi inspirativně věnuje mýtu a jeho 
aktualizaci v současném žitém mormonismu. 

Věcný obsah a přínos 
Přínos práce je nesporný a je naznačen v předchozích odstavcích tohoto posudku. Fakticky je 
bakalářská práce v pořádku, je velmi pečlivá a věcná. Soudím, že za úvahu by stálo pouze ně
kolik méně důležitých záležitostí: 

I: Při popisu rozhodující náboženské zkušenosti Josepha Smitha a kontextu této zkuše
nosti by neměl autor zapomínat, že jsme odkázáni na podání samotného Smitha, které 
je silně mytologizováno. 

2. Pro zpracování historické části by bylo lépe použít některou z lehce dostupných pří
ruček, vydaných LDS, než kompilační práce J. 1. Vokouna. 

3. Je škoda, že Sušerova práce nenavazuje na podnětné a svého času i objevné dílo No
votného (Mormoni a Děti Boží), ačkoli se to v některých pasáží téměř nabízí. 

4. Obávám se, že kapitola Jednota Božství (str. 22-25) neřeší otázku polyteismu, jak je 
v jejím úvodu avizováno. 

5. Charakteristika náboženské situace ve Spojených státech v první polovině 19. století je 
až příliš povrchní a nepřesná (str. 42). 



Forma práce 
Bakalářská práce studenta Jana Sušera splňuje všechny požadavky, které jsou na tento typ stu
dentských prací kladeny. Rozsah vyhovuje, zpracovaná literatura také (v jejím seznamu jistě 
nejsou uvedeny všechny publikace, s nimiž se student v rámci své přípravy vyrovnal), práce 
má českou i anglickou anotaci i anglické shrnutí. Je psána výborným odborným stylem, který 
jen potvrzuje studentovu akademickou vyzrálost. Jazyková úroveň je také velmi dobrá. 

Hodnocení 
Student Jan Sušer odevzdal mimořádně zdařilou bakalářskou práci, která si plně zaslouží 
hodnocení "výborný". 


