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Diplomová práce Lívie Knapeková se zabývá proměnou identity jednotlivce v průběhu 

konverze a následně dekonverze (odpadlictví) ve vztahu k Náboženské společnosti Svědků 

Jehovových. Hlavním zdrojem dat jsou pro ni rozhovory s bývalými členy této skupiny, jedná 

se tedy o práci kvalitativní. Primárním teoretickým rámcem je autorce dílo Dana McAdamse.  

 

Studentka již od počátku věnovala své práci hodně času, teorie konverze ve vztahu k identitě 

detailně promýšlela a od prvního setkání s „terénem“ promýšlela poctivě nejvhodnější přístup 

ke zvolenému tématu. Při zpracování teoretického základu použila relevantní české i zahraniční 

zdroje (Říčan, Rambo, Richardson, Lofland a Stark). Funkční zakotvení se jí podařilo nalézt 

v McAdamsově narativní teorii. Tuto finální volbu považuji za dobrou, neboť narativní přístupy 

se u (de)konverze obecně osvědčují, především svým důrazem na osobní zkušenost a její 

subjektivní zhodnocování ze strany informantů, což je zároveň plně v souladu 

s psychologickým zaměřením práce. Je nutné ocenit, že autorka nepracuje s teoretickým 

konceptem otrocky, ale spíše jako s inspirativní linkou pro svou vlastní analýzu. Tento přístup 

jí umožňuje formulovat nový pohled na málo prozkoumanou oblast konverze a dekonverze 

v rámci netradiční náboženské skupiny.  

 

Vyzdvihla bych také, že se studentce podařilo obstarat si poměrně pestrý vzorek informantů a 

to přesto, že se jedná o nelehký terén. Odpadlíci se většinou sami nesdružují, svou zkušenost 

příliš neventilují a téma není rozhodně populární ani ve skupině samotné. Oceňuji také, že 

kromě rozhovorů autorka pracuje s relevantními webovými stránkami včetně internetov 

prezentace drobného uskupení, které sdružuje bývalé Svědky.  

 

Získaný  materiál studentka zpracovala systematicky a důsledně. Výslednou analýzu považuji 

za vydařenou, což se odráží i v hutné a poučené diskusní části. Studentka téma pojímá 

komplexně, nachází relevantní odpovědi na své výzkumné otázky, neusnadňuje si práci 

zkratkovitými závěry. Svá tvrzení dokládá na řadě citací, s nimiž ale pracuje rozumně a dává 



dostatečný prostor vlastní interpretaci. Předností je také konfrontace vlastních závěrů 

s Humplovým pokusem o kategorizaci odpadlíků od Svědků Jehovových. 

 

Závěrem lze říci, že autorce se podařilo dosáhnout kritického přístupu k tématu, které se nachází 

na hranici kontroverznosti. Uspokojivě uchopila problematiku kategorizace této skupiny a 

vypořádala se s etickými nástrahami, což je u kvalitního výzkumu obzvlášť důležité. 

Nepodlehla svůdnosti antikultovního diskurzu a téma působení Svědků Jehovových na mysl 

jednotlivce se snažila zpracovat s maximální možnou objektivitou. Samozřejmě u některých 

zdrojů by se dalo pochybovat o důvěryhodnosti a záměrech autorů (Vojtíšek, Novotný, Remeš, 

Štampach, tedy členové původně silně sektobijecké Společnosti pro studium sekt a nových  

náboženských směrů), na druhou stranu skutečně nestranné literatury o skupině Svědků 

Jehovových je žalostně málo. Tuto práci lze ovšem považovat za jednu z nich a to je její velká 

devíza.  

 

Určitým limitem práce je čistě retrospektivní pohled informantů, který by zasloužil kritičtější 

zpracování za pomoci teorií dekonverze. Pravdou ale je, že odborných zdrojů, zvláště těch 

aktuálních, je též pomálu.  

 

V souhrnu: Studentka projevila schopnost odborné samostatné práce jak při formulaci 

výzkumných otázek, tak při vyvažování teoretického základu. Práce je kvalitní i po formální 

stránce, obsahuje jen minimum chyb a překlepů. Podle mého názoru se jedná o poměrně 

významný příspěvek k porozumění tomuto novému náboženskému hnutí a doporučila bych jej 

i k prezentaci na religionisticky zaměřených konferencích, případně k publikaci v odborném 

časopise.  

 

Před obhajobou bych studentce doporučila se zamyslet nad následující otázkou:  

 

Jak myslíte, že by se změnily výpovědi vašich respondentů o konverzi, pokud by šlo jen o 

současné a aktivní Svědky Jehovovy? 

 

Závěr: Diplomová práce dosahuje vysoké úrovně a doporučuji ji k obhajobě.  

 

PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D. 

Praha, 16. prosince 2019 


