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K volbě tématu práce: 

 Zvolené téma práce považuji za mimořádně zajímavé a jeho zkoumání za přínosné a 

potřebné. A to jak z hlediska konkrétního tématu konverze a dekonverze a jejich důsledků pro 

utváření identity, tak také z obecnějšího teoretického hlediska, kdy je tato specifická 

problematika unikátní příležitostí zkoumat problematiku utváření identity v její komplexnosti. 

 

K celkové struktuře práce: 

 Autorka zde volí standartní postup, kdy nejprve uvede teoretický kontext, a poté 

empirický výzkum. Proti tomu nelze nic namítat, je to zavedený a převažující způsob 

koncipování prací, včetně kvalitativních. Na druhou stranu tento postup neumožňuje plné 

uplatnění hlavního principu kvalitativního výzkumu, kterým je princip emergence, tj. 

vynoření souvislostí (včetně některých použitých konceptů a teorií) až na základě analýzy dat.  

 

K teoretické části práce: 

 Teoretické kapitoly (týkající se stěžejních bodů práce, tj.: konverze, identity a Svědků 

Jehovových) považuji za velmi kvalitně a komplexně zpracované. 

 

K metodologii výzkumu a ke způsobu presentace výzkumných zjištění: 

Výzkumné otázky jsou položeny dobře, tj. jsou již specifikovány vzhledem k vhodně 

zvolenému analytickému rámci, jímž je McAdamsovo pojetí „identity jako životního 

příběhu“. Autorka se svým výzkumem vstoupila do velmi složitého a problematického terénu, 

z tohoto hlediska oceňuji také to, jak se vypořádala s problematikou výběru zkoumaných osob 

a procedury sběru dat (polo-strukturovaný rozhovor, který poskytl dobrá data pro narativní 

analýzu). Při analýze se ukazuje jako vhodné využití McAdamsova modelu. Analytická část 

je napsána srozumitelně a přehledně, s akcentem na motivační a hodnotově-normativní služky 

identity. 

 

K diskusi: 

Autorka diskutuje svá zjištění podle výzkumných otázek, kde je problematika identity 

určitým způsobem rozdělena podle McAdamsova modelu. Toto rozčlenění se ukázalo jako 

výhodné při analýze, zároveň zde však vidím určitou „rezervu“, a to je možnost jakéhosi 

„globálnějšího“ portrétu identity a její transformace. Což by možná (a to je spíše nabídnutá 

inspirace pro případné příští výzkumy tohoto druhu) šlo zachytit pomocí McAdamsový 



kategorie „sebeobrazy“ (která syntetizuje výsledky dílčích kategorií tohoto modelu). I s touto 

výhradou však považuji diskusi za kvalitně provedenou a informačně bohatou. 

 

Formální kritéria ad.:  

Práce splňuje formální kritéria a požadavky kladené na tento druh prací. Nevykazuje 

žádné znaky plagiátu. 

 

Otázka k obhajobě: 

 Ve své práci jste pojmenovala mj. jednu velmi podstatnou figuru, a to pozici 

„výkonného svědka“, skrze kterou lze porozumět důležitým motivačním a hodnotovým 

složkám identity a její transformace. Mohla byste v rámci obhajoby toto ještě krátce shrnout a 

upřesnit? Např. jakým podstatným potřebám a hodnotám tato „pozice“ odpovídá? 

 

Celkové hodnocení:  

Autorka ve své práci prokázal schopnost tvůrčího uchopení velmi komplexní 

problematiky. Svůj výzkum realizovala disciplinovaně a jeho výsledky sepsala srozumitelně a 

čtivě. Drobné rezervy, na které upozorňuji výše, mi nezabraňují hodnotit toto práci jako velmi 

zdařilou. 

Předložený text splňuje kritéria požadovaná pro tento druh publikací. Proto tuto 

práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 6. 1. 2020 

          Vladimír Chrz 

 


