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Revidovaná práce Lukáše Boreckého se zaměřuje na shody a rozdíly mezi sektami (novými 

náboženskými hnutími) na jedné straně a protestantskými církvemi na straně druhé. 

V úvodním oddíle práce autor pečlivě definuje základní pojmy, se kterými pak v průběhu 

práce dále pracuje.  

 Nastiňuje také komparativně heuristickou metodou svého bádání, ve kterém si všímá právě 

tak rozdílů jako shod mezi oběma soubory jevů. Nejprve definuje pojmy týkající se sekt a 

sektářství, v části věnované protestantským církvím podobně obecně definuje základní pojmy 

z této oblasti.  

Z nových náboženských hnutí resp. sekt si vybral tři (Svědkové Jehovovi, Scientologie, 

Svatyně lidu), jejich volbu metodicky zdůvodňuje a podrobně je v práci představuje. Právě na 

těchto sektách chce ukázat shody a rozdíly mezi sektami a protestantskými církvemi 

standardního typu.  

 V jednotlivých kapitolách pak porovnává promyšleně zvolené komplementární jevy 

(duchovní učitel, získávání stoupenců, udržení členů) vždy nejprve v prostředí vybraných tří 

sekt a poté v prostředí protestantských církví. 

 Výtěžek práce autor spatřuje ve sledování analogií mezi charakteristickými jevy, znaky a 

principy fungování v nových náboženských hnutích na jedné straně a v protestantských 

církvích na straně druhé. Autorem vysledované analogie nepůsobí násilně, autor svou 

komparaci nepřetěžuje hledáním podobností za každou cenu, nesnaží se protestantské církve 

přistihnout při skrytém a nevědomém sektářství, ani na druhé straně očistit od případných 

nařčení z nápadné podobnosti sektám. 

 Jeho komparace, protože zůstává opatrná a zdrženlivá, má především heuristický význam a 

vyznívá v zásadě přesvědčivě. Problematické se mi jeví oborové zařazení práce: autor sleduje 

zájem, který míří přímo do praktické teologie, jeho závěry jsou teologicky relevantní, ale 

religionisticky vlastně nelegitimní. Práce je ve své revidované podobě na podstatně lepší 

jazykové a stylistické úrovni, ale i nadále obsahuje řadu stylisticky neobratných formulací. 

Zůstaly v ní také místy poněkud zjednodušené a zkreslující portréty studovaných jevů (za 

všechny jmenuji výpověď o snaze Svědků Jehovových hlásit se mezi církve). Autorova 

analýza situace v církvi (tj. podobností a nepodobností vzhledem k sektám) vychází 

především z autorových dojmů a úvah a není opřena o odbornou literaturu. Práce je nicméně 

podle mého názoru obhajitelná, zvolené cíle v zásadě splnila. Vzhledem uvedeným silným i 

méně silným stránkám práce navrhuji hodnocení C až D. 
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