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Téma, cíl a stavba práce 

Hlavním deklarovaným cílem diplomové práce studenta Martina Krankuse bylo "poukázat' na 
súvislosť zákonitostí vedúcich k vzniku a fungovania nových náboženských hnutí a vzniku 
a podoby satanizmu v Česku" (str. 6). Poukázat na tuto souvislost se studentovi jistě podařilo, 
zároveň však touto formulací nevědomky vystihl hlavní problém, který jeho diplomová práce 
má. Tento problém spatřuji v tom, že práce pouze "poukazuje" na souvislosti, vytváří jakýsi 
dojem, staví vedle sebe různé pohledy, ale chybí jí logická struktura, koncepce, metoda 
i obhajitelný závěr. V práci citelně postrádám metodologické úvahy a zdůvodnění, proč autor 
postupuje právě takto, podle jakého kritéria vybírá své zdroje, na jaké autory navazuje a proč 
apod. Příkladem této nevyjasněnosti (a snad též nekoncepčnosti) je 10. kapitola, jež by -
alespoň podle názvu práce ajejích cílů - měla být kapitolou klíčovou. Velmi složitý problém 
typologie náboženských institucí je v ní uchopen velmi povrchně, možná dokonce s nepocho
pením, s množstvím chyb (některé budou zmíněny níže), na základě (pravděpodobně) náhod
ně vybraných autorů, kjejichž závěrům jsou připojeny průhledy do problematiky satanismu. 
Není mi jasné, proč do této kapitoly byla zařazeny úvahy o dalších složitých, a s tématem jen 
volně souvisejících problémů konverze (str. 74) a antikultovních hnutí (str. 75 a d.). Podobně 
neorganicky na mě působí celá stavba práce, v níž je možné nalézt kapitoly a jejich části (na
př. rozhovor se satanistkou na str. 33-34), jejichž účel není vyjádřen a mně zůstává neznámý. 

Věcný obsah a přínos 

Vytváření dojmu považuji také za hlavní slabinu obsahu práce. Religionisticky nezaujatý 
popis a autorova reflexe popisovaných fenoménů jsou smíšeny (např. na str. 20), celé dlouhé 
pasáže jsou vytvářeny z toho, co kdo kdy řekl (str. 28-32), aniž by byl jasný kontext těchto 
výroků, natož aby byly dokladovány. Spíše než akademickou práci připomínají další části 
(např. str. 44-46) lidové vyprávění, v nichž se např. ztrácí rozdíl mezi fenoménem satanismu a 
jeho společenským ohlasem (str. 44-45). Objevují se obecné shrnující odkazy na "sociology" 
(str. 26, pozn. 43), uvedeni jsou pouze "niektorí badatelia" (str. 16, odkaz 29 míří k dílu, na 
němž se podílela řada badatelů), "niektorí" (str. 50) a další. Některé pasáže jsou pouze pře
vzaté (např. organizační struktura Církve Satanovy, navíc bez udání internetového zdroje). 
Metodologická neujasněnost dovoluje autorovi vkládat také nepříliš informované a nepříliš 
promyšlené nápady a poznámky (např. o Rahnerovi na str. 43-44). 

Práce Martina Krankuse také obsahuje nezvyklé množství faktických chyb, které patrně vy
plývají z příliš povrchní autorovy práce se zdroji. Jen namátkou: typologie, uvedená v mé kni
ze (Krankus na ni odkazuje na str. 77-79) v žádném případě není "česká" ani "Vojtíškova". 
Žádné hnutí kolem dr. Prokopa Remeše (natož s názvem "Sekty - destruktivní náboženské 
kulty" - str. 76) neexistuje (omyl vznikl autorovým špatným čtením názvu přednášky na 



Českém vysokém učení technickém). Společnost pro studium sekt a nových náboženských 
směrů nevydává časopis Dingir, nejedná se o "Vojtíškovu společnost" (předsedou je doc. Ivan 
Štampach) atp. atd. Nepříjemná chyba vznikla i špatným překladem - Wallisův termín "world 
accommodating new religious movements" má význam "nová náboženská hnutí zlepšující 
svět" ("accommodate" znamená přizpůsobovat, jedná se tedy o hnutí, která pomalu, ale sou
stavně mění svět podle svých ideálů - tento význam jasně vyplývá z důkladné, nikoli letmé 
četby Wallisova základního díla). 

Naopak za velmi dobrou a skutečně přínosnou část Krankusovy práce považuji aplikaci 
Starkovy teorie úspěchu náboženských hnutí na Církev Satanovu (str. 59-65). Ve Starkově 
studii se ovšem jedná spíše o otázku úspěchu nového náboženského hnutí, nikoli o jeho 
"přežití" (str. 59) - přežít mohou i málo úspěšná hnutí. - Možné je ocenit i autorova setkání 
s představiteli české větve Církve Satanovy, která přinášejí hlubší porozumění jejich duchov
nímu životu. 

Forma práce 

Bohužel i formální stránka diplomové práce vykazuje značné nedostatky, a to oblasti odkazo
vání na citované zdroje. V některých případech odkazy chybí (např. u Barkerové na str. 79), 
někdy je odkazováno na delší text, takže není zřejmé, kterou stranu a které dílo měl student na 
mysli (u Starka na str. 65), v některých případech odkazy nedávají smysl (oba odkazy na Wal
lise na str. 57 a 58, odkazy 74 a 75 - na uvedených stranách k problematice, o níž student píše, 
nic není), zcela nedostatečné jsou odkazy na internetové zdroje (nejcitelněji v nich chybí ná
zev dokumentu, takže jsou těžko dohledatelné, nebo dokonce nedohledatelné). Odkazy jsou 
navíc nejednotné (na str. 17 je na dílo jednoho autora - Lovecrafta - odkazováno dvěma růz
nými způsoby), v odkazech a v literatuře jsou navíc nepříjemné chyby (např. u Pagelsové 
vypadlo "s", u studie "The Police Model of Satanic Crime" jsou místo Roberta D. Hickse 
uvedeni jiní autoři). Není také jasný záměr a povaha jakýchsi exkurzů, psaných v hustším 
řádkování na str. 17,43-44 a 49. - Práce je ovšem dobře graficky upravena, s řadou barevných 
ilustrací, s obsáhlou a obrazovou a textovou přílohou (klíč k výběru materiálů do této přílohy 
ale není uveden). Text je psán dobrou slovenštinou s minimem pravopisných chyb. 

Celkové hodnocení 

Studenta Martina Krankuse jsem poznal při jeho několika konzultacích jako inteligentního a 
(z akademického hlediska) nadějného mladého muže. Jeho diplomová práce je pro mě tím 
větším zklamáním. Obávám se, že student v ní šel cestou nejmenšího odporu. Zdá se mi velmi 
ledabylá - jako kdyby student příliš spoléhal na svou inteligenci a na svůj úsudek, který 
ovšem - bohužel - zůstal často pouze na povrchu. Doporučuji proto, aby svou diplomovou 
práci přepracoval. Měl by si - podle mého názoru - především důkladně promyslet, co přesně 
chce svou prací prokázat a jakými metodami chce postupovat. Z těchto úvah zajisté odvodí 
logickou strukturu, při jejímž sledování bude moci (po určitém upřesnění a doplnění) použít 
značnou část své dosavadní práce. Rád mu při této opravě pomohu, pokud o to bude stát. 
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