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Cílem autora je nastínit problematiku vztahu mezi normativním a žitým ve 
skupinách navazujících na proroka Josepha Smitha, tzv. mormonů. V dobře a 
přehledně strukturovaném textu se J. Sušer nejprve zamýšlí nad diskusí ohledně 
použitelnosti polarit normativní versus žité, a také se hlásí k inspiraci přejaté od 
Alana Wattse. Ve druhé kapitole shrnuje hístorii hnutí; další kapitoly pak sledují 
postupně pojetí Božství, kosmologii, eschatologii a roli církve z pohledu 
mormonů, a nakonec přichází autor s vlastním typyzováním podob aktualizace 
ph běhu/mýtu v životě členů Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. 
Následuje povinný závěr, práce je vhodně doplněna několika přílohami. 

Kladem práce je především důraz na narativní/mytologickou stránku 
mormonských skupin: J. Sušer na několika místech dokládá, jak je samotná 
úloha 'církve včetně jejího učení vnímána "zevnitř" jako součást aktualizovaných 
phběhů o plánu spásy. V úvodu je pak správně vystiženo, že místo polarity 
normativní a žité je vhodnější použít spíše dvojice mýtus a rituál, se 
zdůrazněním, že nejde o dichotomické kategorie. Autorovým vlastním přínosem 
je pak typologie jakýchsi strategií, kterými je (původně křesťanský) kánon 
aktualizován: doplněním a rozvedením; kontinuálním vnímáním návratu starých 
příběhů (Exodus a putování do dnešního Vtahu, etc.); a živým, velmi osobním 
vyprávěním jednotlivých členů. Zajímavá je pak komparace původního textu 
Genesis s mormonskou aktualizovanou verzí (v přílohách). V práci najdeme i 
vlastní interpretace a postřehy ohledně sporných či méně známých bodů 

mormonské teologie (viz např. zřejmé rozpory výroků ohledně nelhmotnosti 
Ducha svatého na s. 26 a dále). Za zdařilé považuji jak shrnutí dějin 

mormonských tradic, tak poukaz na méně známé skupiny, které se k odkazu J. 
Smítha dodnes hlásí. Důležité je i shrnutí některých důležitých bodů teologie 
zkoumané tradice. 

Do diskuse se nabízí otázka: pokud je dle mormonského učení všechno 
existující hmotou v různých podobách, je zde vlastně na místě používat 
z dualistického chápání vycházející pojmy "hmota" a "duch"? Za velmi 
problematické považuji použití pojmu égregor pro vysvětlení mormonského 
chápání sv. Tojice (autor sice uvádí, že pojem přebírá z hermetismu, ale dle 
mého mínění nedostatečně vyargumentoval, proč by pojem z tak odlišného 
rámce měl být použit pro mormonské učení). Popis "duchovního kvasu" 
Spojených států v době mládí J. Smitha by rozhodně neměl přejít náhlým 
skokem k Nietschemu, aby pak bylo konstatováno, že "kolaps tradiční 

religiozity" obdobně probíhal po celém světě (s. 42). To je příliš zjednodušující 
a paušalizující tvrzení, které nezohledňuje specifické kontexty různých kultur 
dané doby. 



Práce obsahuje jen minimum chyb či překlepů. Považuji ji za přínosnou, po 
obsahové i formální stránce odpovídající požadavkům kladeným na solidní 
bakalářskou práci. Pokud autor uspokojivě odpoví na vznesené námitky, 
doporučuji práci hodnotit jako výbornou, jinak jako velmi dobrou. 
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