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Charakteristika práce: 

Etnograficky citlivý pohled do drobného mesiánské společenství, které se schází v Praze, je nejen 

zjevně dobře odvedenou výzkumnou prací, ale prokazuje také autorčinou jistou orientaci v širších 

kontextech fenoménu, která ji umožňuje přesvědčivě zkoumaný typ religiozity zařadit do širšího 

proudu born again seeking a popsat specifické charakteristiky vázané na českou charismaticko – 

evangelikální scénu. 

Detailní rozbor: 

1. Pečlivost výzkumu 

Práce je založena na pečlivém, pomalém, pravidelném a systematickém etnografickém 

výzkumu, což je jeho hlavní a obrovská devíza. Autorka pravidelně navštěvovala sobotní 

bohoslužby po dobu dvou let a podařilo se jí pomalu vybudovat vztahy založené na skutečné 

důvěře s většinou pravidelných návštěvníků bohoslužeb. Elegantně zvládla také dvojí roli 

badatelky a křesťanky, pro kterou se sbor po dobu výzkumu stal i „duchovním domovem“. 

Tato nelehká pozice vyžadující neustálou reflexi prožívaného byla ovšem velkým přínosem 

pro analýzu, kterou tak ukotvovala v drobných každodenních momentech života sboru a 

činila ji přiměřenou a citlivou. Časté citace z terénního deníku jsou výbornou vizitkou  

autorčiny etnografické práce, které se nesnaží z terénu „vyždímat data“, ale která umožňuje 

autorce vstupovat a pohybovat se v síti vztahů, jež jsou také předmětem analýzy.  A 

v neposlední řadě (ba možná v první řadě) je součástí této sítě vztahů také Bůh, který není 

z práce v terénu ani z analýzy vyloučen. Což je opět v sociálních vědách nesamozřejmá a 

nejednoduchá pozice, což autorka poučeně reflektuje v metodologické kapitole. 

2. Roviny analýzy 

Díky postupnému vplouvání do života sboru (k rozhovorům autorka přistoupila poměrně 

pozdě, až v okamžiku, kdy cítila otevřenost ze strany ostatních) autorka nemusí svá analytická 

témata lovit z literatury a ověřovat je u respondentů, ale může se zabývat tím, co jsou 

skutečně témata sboru: čisté a nečisté, svátky, vztah k Písmu, identitní reflexe letničních 

zkušeností… Její analýzy jsou podložené a dobře strukturované, závěrečná diskuze 

s klasifikací Hervieu-Léger je přínosná a přináší i obecnější poznatky o proměně pentekostální 

religiozity v ČR. 

3. Stylistická a formální úroveň 

Práce je čtivá díky dobře vybraný, pregnantním pasážím z rozhovorů a deníku a jasnému, 

přitom však citlivému jazyku autorky. Formálně je zcela v pořádku a seznam literatury 

ukazuje na její hluboký zájem a orientaci. 

Diskusní otázka: 

 Jak byste vysvětlila, že sbor není misijně založen? 



 

 

Celkové hodnocení: Práce je po všech stránkách velice pěkná, a tak ji navrhuji hodnotit stupněm 

výborná. 
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