
 
 

Oponentský posudek k diplomové práci Radka Labaje 
 

Oživení nebo rozkol? 
Probuzení na Maninách v 80. letech 20. století  

v perspektivě vztahu mezi pentekostalismem a tradičními církvemi 
 
 
Diplomová práce, kterou předložil Radek Labaj, splňuje předpoklady k uzavření 
magisterského studia. Z historiografického hlediska je důležité, že nečerpá pouze ze 
sekundární literatury, ale je též založena na studiu archivního materiálu. Studium sekundární 
literatury tvoří základ první části o pentekostalismu ve světě, druhá část o českém kontextu 
stojí na studiu archivního materiálů.  
Labaj se pokouší o dvě věci a jejich spojení. Zaprvé nabízí přehled historického vývoje a 
teologie pentekostálního hnutí (pokud vůbec můžeme zde mluvit v jednotném čísle) ve vztahu 
k tradičním církvím. Tato část poskytuje obecný interpretační rámec pro druhou část. Zadruhé 
Labaj interpretuje dění v evangelickém sboru v Holešovicích koncem 80. let 20. stol. ve světle 
rozboru první části. Závěr, že rozchod sboru s církve bylo do značné míry nevyhnutelný, 
potvrzuje většinu zkušeností z dějin pentekostalismu. 
 
Význam první části spočívá především v tom, že Labaj zpřístupňuje dějiny pentekostalismu 
pro české prostředí a to na základě důkladného studia literatury. Kritických studií o 
pentekostalismu z historického hlediska je docela málo, ale Labajovi se podařilo čerpat 
z relevantních děl různých autorů (v úvodu poskytuje pěkný přehled literatury). V češtině 
doposud neexistuje žádná monografická studie k pentekostalismu, a proto je Labajův přehled 
velmi cenný. 
Členění první části je smysluplné a přehledné. Námitka zde může být, že kapitola o 
charismatickém hnutí by mohla být obsáhlejší především z důvodu, že ve srovnání 
s klasickým pentakostalismem, který vychází z velké části ze stejných záměrů, toto hnutí 
dokáže najít modus vivendi uvnitř tradičních katolických i nekatolických církví.  
 
Druhá část zrekonstruuje a interpretuje příběh pentekostálismu ve evangelickém sboru na 
Maninách mezi lety 1981 až 1990 (soustřeďuje se hlavně na roky 1986-1990). V tomto 
období procházel původně klasický, spíše upadající sbor velkými změnami, které nakonec 
vedly k odtržení od mateřské evangelické církve.  
Labaj zde vychází především z archivního materiálu, jelikož případ Maniny doposud nikdo 
nestudoval. Výsledek je proto jak průkopnický, tak i fragmentární. Nejdůležitější prameny, 
které Labaj použil, jsou některé archivní fondy z Ústředního archivu ČCE (holešovický sbor, 
pražský seniorát ČCE), pak paměti faráře D. Drápala. Závislost na těchto dvou pramenech je 
proto značný. Bohužel se Labajovi nepodařilo najít pamětníka z řad tehdejších pražských 
evangelických farářů, který by byl ochoten o těchto událostech mluvit. I tehdejší synodní 
senior Pavel Smetana odmítl rozhovor. Toto ukazuje na traumatické prožívání rozkolu se 
sborem na Maninách dodnes. 
Dále se Labajovi nepodařilo vystopovat archiv Sekretariátu pro věci církevní KNV Praha. 
Tento archiv by mohl poskytnout cenné poznatky z třetí strany i to, jak se komunistická státní 
správa snažila dění na Maninách ovlivnit. Sice používá Labaj některé dokumenty ze svazku, 
který StB vedla na faráře Drápala (viz „Exkurz: Zájem StB o dění na Maninách“), ale tyto 
materiály mu dal k dispozici Drápal sám. V důsledku toho je třeba se ptát na nezávislost 
tohoto pramenu. Bohužel nezpřístupnil Archiv bezpečnostních složek Labajovi svazky k dění 
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na Maninách včas pro zapracování. Studie o Maninách má proto unikátní i prozatímní 
charakter. Je třeba ji doplnit o informace a poznatky z jiných stran. 
Rozchod holešovického sboru s ČCE se z Labajovy rekonstrukce zdá být nevyhnutelný. 
Nicméně se zde nabízí otázka, jestli v procesu do r. 1990 nevyskytla i jiná možnost. Jinak 
řečeno: vede každé pentekostálně inspirované probuzení vždy a nutně k schizmatu v církvi? 
Zde se objevuje jistý nedostatek práce. Na konci druhé části se Labaj systematicky už nevrací 
k poznatkům z první, obecnější části. Nepropojuje obě části formou otázky, která je ovšem 
zakódována do záměru práce: kde je spouštěcí moment rozkolu? A jak by se mu dalo 
zabránit? 
 
Tyto drobné námitky nic nemění na tom, že doporučuji práci Radka Labaje k přijetí a k 
hodnocení za „velmi dobrou“ (B). 
 
 
17. ledna 2011 
Peter Morée 
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