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Martin Krankus si vytkl za cíl zmapovat český satanismus a zasadit jej do širších sociologických 
a religionistických souvislostí. Na základě osobních rozhovorů s členy Prvního Česko
Slovenského Chrámu Církve Satanovy shrnuje základní fakta o Chrámu a snaží se uceleně 
představit základní světonázorové koncepce jeho členů. Ve druhé části práce se pak pokouší 
takto nashromážděná data interpretovat z pohledu sociologie náboženství. 

1) Struktura argumentace (4 body) 

Výklad je srozumitelný a práce je přehledně členěna do velkého množství kapitol a podkapitol. 
Dlužno říci, že tato její přehledná struktura zároveň pomáhá dobře vyjevit hlavní slabinu práce, 
jíž je povrchnost a ne ochota k ponorům do větší hloubky: práce má celkem zhruba 50 kapitolek, 
a tedy pokrývá velké množství často nesmírně zajímavých témat, většina z těchto kapitolek 
nicméně zabírá pouze jednu až dvě strany, takže témata jsou v nich jen nakousnuta, nikoli však 
důkladněji rozvíjena. Zároveň jsem v této souvislosti v práci místy postrádal hlubinnější 

argumentační linii. Témata jsou často spíše volně skládána za sebe, než že by vytvářela souvislý 
argumentační řetězec, v němž každý krok připravuje půdu pro všechny následující a v němž je 
postupně a systematicky rozvijena nějaká koherentní interpretace. Čtenář si sice ve výsledku 
odnese množství inspirativních informací a postřehů, je však tak trochu na něm, jaký celkový 
tvar si z nich poskládá. 

2) Formální úroveň (4 body) 

Jazyková úroveň práce se zdá být slušná (nakolik jsem to u slovenštiny schopen posoudit), byť 
je znát, že některé sekce byly psány na poslední chvíli, a proto v nich zůstaly občasné překlepy 
či chyby (zejm. chybějící čárky před vedlejšími větami). Nepříliš uspokojivá je syntax bibliogra
fických odkazů: jen v samotné závěrečné bibliografii jsem vyznačil více než 30 chyb. Zejména 
v údajích o článcích z časopisů se autorovi nepodařilo vytvořit žádné dva zápisy formálně zcela 
stejné. Do očí bijící je též údaj o knize The Satanism Scare, která je v bibliografii uvedena 
dvakrát hned za sebou (pokaždé s jiným nakladatelem), přičemž u prvního z údajů jsou editoři 
chybně uvedeni na místě, na němž by správně mělo figurovat jméno autora článku Roberta D. 
Hickse. 

3) Práce s prameny (6 bodů) 

Autor čerpal v zásadě ze dvou typů primárních pramenů: 1) Z webových stránek Chrámu a dal
ších spřízněných skupin, popř. z dalších forem sebeprezentace satanistů samotných (časopisecké 
rozhovory, apod.); 2) z osobních rozhovorů s členy Chrámu. V prvním případě byl jeho úkol 
snadný. Druhý postup byl náročnější a úspěšnost pouze částečná: rozhovorů se podařilo 

uskutečnit jen omezené množství a hloubka, do níž bylo možno při nich proniknout, byla rovněž 
omezená (dlužno přiznat, že zčásti tomu tak bylo díky uzavřenosti členů Chrámu). Navzdory 
tomu se tímto způsobem podařilo shromáždit dostatek základního materiálu, který pro potřeby 
diplomové práce nabízel vcelku obstojné východisko. 

Sekundární literatury k satanismu samotnému (zvláště k jeho české podobě) neexistuje 
mnoho, alespoň základní tituly se nicméně autorovi obstarat podařilo. Větší příležitost skýtala 
obecnější literatura k sociologii náboženství, o niž se autor opíral ve svých interpretacích. Počet 
využitých knih není nijak malý, jsou nicméně často věnovány dosti úzkým tématům. Zvláště 



v kapitole 10 věnované otázce, zda je satanismus církev, sekta, nové náboženské hnutí, kult, či 
denominace, je použitých prací přehršel, všechny jsou však věnovány jedinému speciálnímu 
problému. Naopak více sekundárních prací se dle mého názoru dalo využít v obecnějších 
interpretačních pasážích, v nichž se autor snaží satanismus zasazovat do celkovějších souvislostí 
vývoje západní společnosti od 60. let. Zde pracuje často spíše s obecně známými fakty, opírá se 
však jen o minimum studií, které by se těmito tématy systematicky zabývaly (jeho jediným 
solidnějším pramenem jsou zde dvě práce Roye Wallise). Větší zohlednění sekundární literatury 
bych uvítal i v kapitole 5 věnované rituálům: autor zde vlastně jen shrnuje praxi a výklady 
samotných satanistů, nijak se ovšem nepokouší jejich rituály sám interpretovat, přestože se v pří
padě Chrámu nepochybně jedná o zcela ústřední a religionistický velmi zajímavý bod. 

4) Vlastní přínos (5 bodů) 

Na základní rovině nelze autorovi vlastní přínos upřít. O satanismu panují často zkreslené před
stavy, které předkládaná práce pomáhá korigovat. Autor ukazuje, že čeští satanisté jsou mnohem 
méně extrémní skupinou, než bychom očekávali, a satanismus předvádí jako vcelku očekávatel
ný průvodní jev naší individualistické a sekularizované doby. Na druhou stranu se nelze zbavit 
dojmu, že pro komplexní interpretaci satanismu bylo možno udělat mnohem více. Nyní autor 
často jen klouže po povrchu a nevyužívá zdaleka všech možností, která mu jeho vlastní zjištění 
nabízejí. Mnohé výsledné interpretace působí dosti banálně a povrchně. Typickým příkladem je 
několikrát se objevující závěr, že satanismus je reakcí na sekularizaci a rostoucí individualis
mus: s podobným tvrzením bude stěží někdo polemizovat, je však zároveň natolik obecné a sa
mozřejmé, že bychom k němu snadno mohli dospět předem bez jakéhokoli zkoumání. Co do 
originality mi celá práce asi nejvíce připomíná některou z vydařenějších úvodních statí z přílohy 
Orientace v sobotních Lidových novinách: nabízí zajímavá fakta i náčrty úvah nad nimi, působí 
nicméně dojmem narychlo sestaveného útvaru, který všechny problémy rozebírá spíše na rovině 
velmi kultivované kavárenské diskuse, než že by prováděl nějakou jejich zásadně novou a do 
důsledků domyšlenou analýzu. 

5) Obecný přesah práce (4 body) 

Autor rozhodně jen nepopisuje a neshromažďuje fakta, nýbrž se je snaží sociologicky a religio
nisticky interpretovat. Jak už bylo nicméně řečeno, zůstává při tom často na rovině nepříliš 
objevných generalizací. Velký metodologický prostor je v kapitolách 9-10 věnován snaze apli
kovat na satanismus rozličná klasifikační schémata uplatňované v sociologii náboženství. Přínos 
těchto snah ale popravdě řečeno není velký. Satanismus se do žádné z navrhovaných škatulek 
plně nevejde a celý více než dvacetistránkový rozbor má vlastně jen tu funkci, že za chodu 
pomáhá upozornit na některé dílčí rysy satanismu, aniž by ovšem dospěl k jakémukoli jasněj
šímu závěru. Nepochybně zajímavé jsou úvahy o sekularismu v kapitole 11, v nichž se autor 
opírá o Mary Douglas a Roye Rappaporta. I zde ovšem většinu zajímavých myšlenek jen 
nadhodí, než že by se jimi doopravdy zabýval. 

Souhrnem je možno říci, že práce shromažďuje zajímavý materiál a otevírá řadu inspirativních 
religionistických témat, zůstává však v půli cesty a zdaleka nevyužívá všech výkladových 
možností, které zvolené téma nabízelo. 

Z těchto všech důvodů navrhuji práci přijmout k obhajobě a hodnotím ji celkovým počtem 
23 bodů, tj. jako velmi dobrou. 
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