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Autorka ve své diplomové práci zvolila pozoruhodné téma: zaměřuje se na jeden konkrétní 

ekleziální útvar pentekostálního hnutí – a to z hlediska několika relevantních kontextů, mezi 

nimiž dominuje kontext historický, sociologický, a také teologický. Komplexnost autorčina 

přístupu je třeba velmi ocenit, zároveň je v ní určité úskalí, se kterým se autorka vyrovnala jen 

částečně: v práci totiž volně přechází ze sociologické do teologické perspektivy a zpět, což 

vede místy k jisté nejednoznačnosti ohledně režimu argumentace a normativity..   

 Vzhledem ke svému zaměření na konkrétní pentekostální denominaci autorka sleduje širší 

kontury a souřadnice pentekostálního hnutí. Stručně nastiňuje také jeho historický vývoj na 

území České republiky  a Slovenska. Značnou pozornost věnuje jeho teologickému profilu, 

jak se postupně utvářel vlivem významných vůdčích osobností a také vlivem překladů 

důležitých knih. 

 V části věnované teologickým otázkám autorka podrobně zkoumá jednotlivé nauky, zejména 

ty, které mají nebo mohou mít konkrétní dopad na způsob zbožnosti a především způsob 

provádění pastorace, a které jsou proto (pro členy a příslušníky sledované denominace) 

potenciálně problematické vzhledem k jejich možnému dopadu na duševní rovnováhu a 

emocionální stabilitu věřících. 

 Důležitým a velmi přínosným oddílem předložené práce je kapitola věnovaná procesu 

získávání oficiální registrace sledované skupiny, a to jak v České republice, tak i na 

Slovensku. 

 Autorka při vypracovávání své diplomové práce projevila nesmírnou píli a pečlivost ve 

shromažďovavání, kritickém zpracování a interpretování relevantní pramenné i sekundární 

literatury. Pro práci je charakteristická velká pečlivost a faktografická svědomitost (jakož i 

určitý střízlivě kritický postoj vůči potenciálně problematickým konsekvencím některých 

aspektů teologického profilu a církevní praxe sledované denominace). 

 Faktografická svědomitost ovšem zároveň  souvisí i s jistou slabinou práce: autorka ne vždy 

dokázala oddělit zrno od plev, práce je místy informačně přeplněna, obsahuje i ne zcela 

relevantní chuchvalce informací, které měly být podle mého názoru striktněji protříděny a 

redukovány.  



Závěrem shrnuji: i přes vyslovené kritické připomínky považuji práci za velmi zdařilou a 

navrhuji hodnocení A 
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