
Posudek oponenta diplomové práce 

 

Autorka – Bc. Štěpánka  Lopaurová 

Název práce – Vliv náboženské konverze  k římskokatolické církvi na změnu 

vědomí vlastní účinnosti 

Vedoucí práce – PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D. 

Oponent – Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 

 

Téma náboženské konverze nepatří k tématům objevujícím se na katedře 

často, ale je to téma psychologicky relevantní a autorka k jeho zpracování 

přistoupila po pečlivé teoretické přípravě a  zjevně s osobním zaujetím. 

Cílem její práce bylo odpovědět na otázky, jakým způsobem konvertité 

popisují sama sebe jako aktivní činitele před konverzí a po ní a jakou roli v tomto 

popisu hraje víra v Boha a pociťovaný vztah s ním. Klade si otázky, jak se 

změnilo vědomí vlastní účinnosti vlivem náboženské víry, jak vnímají konvertité 

sami sebe jako schopné ovlivňovat svůj život. 

Teoretická část práce vychází zejména z konceptu vlastní účinnosti Alberta 

Bandury, ale autorka využila celou řadu dalších literárních zdrojů, se kterými 

pracovala korektně a lze ji chválit. 

Pro výzkum použila kvalitativní metodologii, která je vzhledem k tématu 

nejvhodnější. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 10 respondentů, 5 mužů a 5 žen, 

ve všech věkových kategoriích. Tady by možná méně bylo více. Nejenže nemůže 

nabídnout výzkumný materiál, ze kterého její analýza vychází, ale postupuje spíše 

opačně. Na základě teorie zformovala tematické bloky : Změna vědomí vlastní 

účinnosti /vnímání schopnosti ovlivňovat dění, pocit způsobilosti i přes 

uvědomění si vlastních limitů, přístup k náročným životním situacím, jiné zdroje 

vědomí vlastní účinnosti (Bůh a společenství věřících)… a k tomu pouze 

argumentuje citacemi z rozhovorů. 

V diskuzi a závěrech práce se objevuje, že po konverzi si respondenti 

uvědomovali své slabosti a limity, popřípadě dokonce neschopnost řídit vlastní 

život. (Marie „člověk není schopen rozpoznat, co je pro něj dobré  a co ne“,  Eva 

„když jsem držela život ve svých rukou, spělo to ke zkáze“…) Pokládám si 

otázku, kdo konvertuje,  zda vědomí nedostatečnosti  konverzi nepředchází, není 

jen jejím důsledkem. 



 

Při obhajobě bych rozšířila diskuzi i o otázku, zda změnila konverze názory 

respondentů na potrat a sexualitu, popřípadě zda došlo po konverzi ke změnám 

vztahů v rodině. 

Diplomová práce Štěpánky Lopauerové splňuje všechna kritéria po stránce 

obsahové i  formální, doporučuji ji k obhajobě. 
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