
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

2020  Eva Jiřičková 
  



Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra psychologie 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 Bůh je. Co já s tím budu dělat?  

– proces náboženské konverze do křtu u římskokatolické církve 

pohledem zkušenosti konvertujících 

 

God exists. What am I gonna do with it? 

– the Process of Religious Conversion in the Catholic Church until Baptism 

from Perspective of Converts Experience 

 

Eva Jiřičková 

 

 

2020 

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

Studijní program:  Psychologie  

Studijní obor:  Psychologie a speciální pedagogika 



 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Bůh je. Co já s tím budu dělat? – proces 

náboženské konverze do křtu u římskokatolické církve pohledem zkušenosti konvertujících 

vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených 

pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

Místo a datum odevzdání práce 

........................................................ 

                     podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A věřím, že Bůh je. Tečka. A že je nějaká dobrá cesta k Němu.“ 

 (respondentka Lenka) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala PhDr. Andree Beláňové, Ph.D. za její odborné vedení, cenné rady a 

osobní přístup při zpracování mé bakalářské práce. Děkuji mé rodině za podporu ve studiu, 

především pak rodičům za otevřenost i směřování ve víře. Velké díky patří farnostem, které 

se snaží s konvertujícími vést opravdový dialog na cestě víry.  



ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměřuje na zkušenost náboženské konverze k římskokatolické církvi. 

Data jsou získávána od konvertujících v průběhu přípravy na křest, která trvá rok a půl, 

výzkum je tedy dlouhodobý. Cílem celé práce je zachytit probíhající zkušenost 

konvertujících a rozlišit kategorie toho, co zvažují před tím, než oficiálně vstoupí do 

římskokatolické církve v rituálu křtu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na 

vymezení pojmu náboženské konverze, popsání hlediska psychologie náboženství a 

představení modelů náboženské konverze s detailnějším rozborem modelu  

Lewise R. Ramba. Empirická část je složena z analýzy dat získaných kvalitativní metodou 

interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Data jsou rozčleněna do několika 

zastřešujících kategorií navazujících na cíle bakalářské práce. V průběhu celé analýzy dat je 

srovnáván proces náboženské konverze respondentů s modelem L. R. Ramba.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: náboženská konverze, psychologie náboženství, model náboženské 

konverze, zkušenost, římskokatolická církev, společenství  

  



ANNOTATION 

The present thesis is focusing on experience of religious conversion to the Roman Catholic 

Church. Data were obtained from the converts during preparation for baptism. The 

preparation for baptism takes about one and half year, so the research is long-term study. 

The aim of the thesis is finding out the experience of religious conversion to the Roman 

Catholic Church and find the categories of what they are considering before officially joining 

the Roman Catholic Church in the ritual of baptism. The theoretical part of the thesis is 

focused on the definition of the concept of religious conversion, describing the views of the 

psychology of religion and the presentation of models of religious conversion with a more 

detailed analysis of the model of Lewis R. Rambo. The empirical part of the thesis consists 

of data analysis, which includes qualitative method of interpretative phenomenological 

analysis (IPA). Data are compartmentalized into overarching categories related to the 

objectives of the thesis. Throughout the data analysis, the process of religious conversion of 

respondents is compared with the aim of L. R. Rambo. 

KEYWORDS: religious conversion, psychology of religion, model of religious conversion, 

experience, Roman Catholic Church, community
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1 Úvod 

My lidé jsme křehké bytosti. Konfrontace s realitou našeho života spouští nejen obavy, 

ale také naděje, pochybnosti a sny. Náboženská konverze je jedním ze způsobů, jakými se 

lidstvo blíží k sebevědomému řešení tajemství lidského původu, významu a osudu. Řeší jeho 

bohatou minulost a vzrušující přítomnost, která vytváří vizi budoucnosti, jež mobilizuje 

energii a vzbuzuje důvěru. (Rambo, 1993, s. 2, vlastní překlad) 

L. R. Rambo (1993) úvodem předkládá svébytné vyjádření o náboženské konverzi jako 

takové. Česká republika je často považována za sekularizovanou – tedy náboženství 

odcizenou, potlačující vliv náboženství a jeho institucí. Osoby, které v dospělosti uvěří 

v existenci Boha se pouští do odhalování tajemství, o kterém píše výše Rambo. Většina 

společnosti takové vnímání mnohdy odmítá – nalézt prostředí podporující rozvoj víry může 

být náročné a s mnohými předsudky okolí.  

V této bakalářské práci jsou představeni konvertující jako osoby, které uvěřily v Boha 

a procházejí procesem začleňování se do společenství věřících. Práce byla vytvořena právě 

na základě osobního setkávání se s lidmi, kteří se i přes výše popsaný rezervovaný postoj 

společnosti k věřícím rozhodli nastoupit do kurzu pro zájemce o křest (tzv. katechumenát – 

příprava zájemců na křest). Jaké otázky si tyto osoby kladou, s jakými překážkami se 

potýkají a co vše zahrnuje zkušenost procesu náboženské konverze jsou zastřešující témata 

této bakalářské práce. Data pro tuto bakalářskou práci byla sbírána pro zúžení tématu pouze 

do momentu křtu, resp. rituálu, tedy vnějšího stvrzení náboženské konverze. Data tvoří jak 

rozhovory, tak terénní poznámky z prostředí kurzu pro zájemce o křest. Jedná se tedy o 

dlouhodobý sběr dat, formu longitudinální studie.   

Bakalářská práce vzniká z motivace nahlédnout komplexně na zkušenost náboženské 

konverze a zaměřit se na její počátek. Jako účastnici kurzu pro zájemce o křest mě 

doprovázely otázky o víře, které se často shodovaly s tím, co řešili samotní konvertující. 

Například mnozí z konvertujících shledávají, že ve svém životě chtějí ještě něco víc a to je 

může směřovat právě k náboženskému prožívání a vnímání světa i sebe.  

Podnět pro psaní bakalářské práce na toto téma vznikl tedy z touhy racionálně poznat a 

rozlišit, nad čím konvertující uvažují. A to s důrazem na právě probíhající proces. Většina 
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prací zaměřených na náboženskou konverzi totiž čerpá spíše z dat, která jsou sbíraná 

retrospektivně a účastníci mohou mít ke své náboženské konverzi (resp. k chvílím, kdy 

náboženská konverze započala) i několik let odstup.  

Hlavním cílem práce je popsat a roztřídit, co zvažují konvertující před vstupem do 

římskokatolické církve. Práce je strukturovaná od teoretického zasazení tématu, přes 

empirickou část a představení výsledků analýzy dat, po závěrečnou interpretaci a diskusi. 

V práci jsou popsána teoretická východiska, která jsou srovnávána a doplňována o možné 

nové poznatky skrze analýzu získaných dat zejména z rozhovorů, ale i z terénních 

poznámek. Výsledky analýzy dat, která byla tříděna a interpretována pomocí kvalitativní 

metody interpretativní fenomenologické analýzy (IPA), jsou poté srovnávána s modelem 

náboženské konverze psychologa a religionisty L. R. Ramba; teorie vychází z vlastního 

překladu popisu jeho modelu.  

Úvodní popis tématu bakalářské práce zakončuji opět citací L. R. Ramba, která může 

sloužit jako motivace pro nahlížení na náboženskou konverzi jako na komplexní proces 

proměny lidské osobnosti: V každé lidské bytosti je hlad po smysluplnosti spojené s novým 

životem, novou láskou, novými začátky. Náboženská konverze nabízí tuto naději a poskytuje 

tuto skutečnost milionům lidí. Přesné obrysy konverze se budou lišit od člověka k člověku a 

od skupiny k skupině, ale vrozené potřeby pro vysvětlení jsou univerzální a možnosti 

transformace jsou všudypřítomné. (Rambo, 1993, s. 4, vlastní překlad) 
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2 Teoretická část 

2.1 Současná náboženská situace v ČR 

V bakalářské práci se zaměřuji na zkušenost s náboženskou konverzí lidí, kteří byli 

pokřtěni v české římskokatolické církvi. Podle posledního sčítání lidu v roce 2011 se k této 

církvi přihlásilo přibližně 10,37% populace, počet lidí hlásících se k této církvi nicméně stále 

klesá (Sčítání lidu, domů a bytů 2011). Dle Lužného (Nešpor, Lužný, 2008) můžeme českou 

společnost popsat jako velmi sekularizovanou. „Tvrzení o převážně „ateistickém“ 

charakteru české společnosti a o hluboké nedůvěře vůči církevní podobě náboženství se stala 

neodmyslitelnou součástí novinových článků, dokumentárních pořadů, nejrůznějších 

komentářů, ale také odborných publikací.“ (s. 195) Co může vést lidi v této zemi k víře, je 

jedna z výchozích otázek této bakalářské práce. 

Na tvrzení o sekularizaci české společnosti volně navazuje Michal Kaplánek v knize 

Konverze a konvertité (2009). Shrnuje tři specifika české religiozity: 

1. Nepřijímání vyznání víry (i v rámci církve) druhých je běžné vnímání lidí v České 

republice – jedná se o přesvědčení, že náboženství je nerozumné a nevědecké, což je 

předáváno z generace na generaci. 

2.  Když se osoba rozhodne přeci jen se do církve přidat, dává tím najevo druhým jisté 

porušení onoho „tradičního přesvědčení“. 

3. „Sekularizace v mnoha regionech České republiky je takového rázu, že nemůžeme 

hovořit o nějakém „odcizení“ od křesťanství.“ (s. 81) Kaplánek se spíše přiklání 

spíše k tomu, že generace mladých lidí zůstala evangeliem neoslovena. 

Podle kvantitativního popisu české religiozity, který vytvořil Zdeněk Nešpor (2004,  

s. 25), jsou důležité i takové formy vyznání, které jsou „bez přináležení“ k nějaké církvi, 

náboženské skupině. Lidé se tudíž často označují za osoby bez víry. Pro konverzi 

k římskokatolické církvi v České republice mohou právě takováto specifika náboženského 

prostředí ovlivnit její průběh a odlišnosti. Jak vypovídají i zkušenosti konvertitů, se kterými 

je veden rozhovor v této bakalářské práci, například hledání vztahu k 

samotné římskokatolické církvi u nás je jedním z velkých témat průběhu jejich konverze;  

a to i z důvodů, že například jejich rodiče či jiní blízcí získali k církvi negativní vztah vlivem 
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mediálního obrazu církve u nás (jak v historii za dob komunismu nebo po revoluci různými 

skandalizujícími titulky o církvi). 

Zdeněk Nešpor (2004, s. 28) dále navazuje myšlenkou, že „velká část populace se 

nachází na „pomezním území“ mezi náboženstvím a jeho opozitem; tito lidé se nepovažují 

za členy církví a nepodílejí se na aktivitách jakéhokoli tradičního náboženství, avšak zároveň 

se nepovažují za úplné agnostiky a tím méně ateisty“. V České republice jsou tedy lidé, kteří 

se sice nehlásí k církvi, avšak jsou nějakým způsobem otevření otázkám spirituality. Z. 

Nešpor (2004, s. 28) poukazuje dále na trend spirituality jako hledání osobního štěstí, 

duchovní cesty či hledání, které označuje jako „nakupování na náboženském trhu“. Když 

bychom měli českou společnost ve vztahu k religiozitě nějak členit, poslouží nám k tomu 

dobře Nešporovo (2012) dělení na „tábory“: „věřící „tradiční“, hlásící se ke konkrétním 

náboženským organizacím (v naprosté většině křesťanským církvím), druhý tábor jsou 

alternativní „spiritualisté“ hledající osobní náboženství v detradicionalizované sféře New 

Age, a třetí přesvědčení ateisté; čtvrtou skupinou jsou pak ti, již se o jakoukoli religiozitu 

nezajímají, ani pozitivně ani negativně.“ (s. 104) V této bakalářské práci se zabývám 

náboženskou konverzí k římskokatolické církvi, tedy podle Nešpora konverzí k „táboru 

tradičních“ věřících. Co může oslovovat osoby, které jsou na onom „pomezním území“, aby 

se nechali pokřtít zrovna u katolické církve, může být jedno téma, kterých se mezi řádky 

v této bakalářské práci skrze rozhovory s respondenty dotýkám a v analýze dat vykresluji 

skrze jejich výpovědi určitý vývoj vztahu ke katolické církvi. Zároveň Zdeněk Nešpor 

(2012) dodává, že vzrůstá „tradiční“ církevní religiozita u dílu mladší generace, výše 

vzdělané a z (velkých) měst. „Jinak řečeno, vedle současně tradičního, sociálního 

konzervativního typu „babiček v kostele“, lidí obvykle málo vzdělaných a žijících na 

venkově, se setkáváme a zřejmě stále častěji budeme setkávat s početně sice nevelkou, avšak 

asertivní a sociální významnou skupinou „nových věřících“ pro které církevní religiozita 

bude osobní volbou.“ (Nešpor, 2012, s. 106). Popis takových „nových věřících“ by 

odpovídal vzorku respondentů, jejichž výpovědi jsou součástí této bakalářské práce a 

výsledky analýzy dat mohou sloužit i k podrobnější charakteristice této skupiny. 



13 

 

2.2 Náboženská konverze 

Pro účely této bakalářské práce je stěžejní pojem konverze. M. Kaplánek (Hanuš, 

Noble, 2009) upozorňuje na důležitost vymezení pojmu, protože z různých úhlů má toto 

slovo i rozličné „nálepky“. Je mou snahou různé výklady objasnit v kontextu konverze 

k římskokatolické církvi u nás a nastínit i souvislost náboženské konverze a samotného aktu 

křtu, na který kladu v bakalářské práci důraz vzhledem k výzkumnému záměru.   

2.2.1 Vymezení pojmu náboženská konverze 

Slovo konverze vychází z latinského conversio, což je v překladu obrácení – význam 

slova poukazuje na změnu náboženského směřování, myšlení nebo postoje člověka nebo 

celé skupiny. Taková změna se odehrává jak v rovině vnitřní při změně postojů, tak i vnější, 

kdy je projevem například změna příslušnosti k náboženskému společenství. (Hanuš, Noble, 

M. Michálek, 2009).  

Psycholog zaměřující se na témata psychologie náboženství Pavel Říčan (2007) 

nicméně rozlišuje pojem konverze a obrácení. Zatímco pojem obrácení řadí do teologických 

termínů jakožto změnu orientace v pozitivním slova smyslu („je možno soudit zvenčí, na 

základě jednání daného člověka“, s. 292), tak slovo konverze (alternace) je dle něj přiřazení 

k jakékoli náboženské orientaci. Důležité je odlišení konverze chápané sociologicky jako 

změnu formálního členství od psychologického zaměření na prožitek. (Říčan, 2007) Zvláštní 

pozornost dává Pavel Říčan (2007) na popis konverze dramatické. I když je dramatická 

náboženská konverze častá, L. R. Rambo (1993) ve svém příspěvku The Psychology of 

Conversion (psychologie konverze) poukazuje na to, že u „konzervativních“ křesťanů je 

konverze vyvozována jako náhlá a dramatická změna, ale u „liberálnějších“ křesťanů se 

shledáme více s konstrukcí konverze jako procesem, dlouhodobým vývojem obrácení se. 

(Rambo, 1993) 

Právě jako dlouhodobý proces změny považuje konverzi i psycholog H. J. Fraas. Ten 

se zaměřuje na takové změny, které můžeme rozeznat v psychické struktuře člověka 

procházejícího konverzí. Jednou z oblastí, na kterou se zaměřuje, jsou motivy takové 

konverze ve vztahu k hodnotám. Prvním motivem může být z vývojového hlediska období 

puberty, kdy osoba zažívá jisté znejistění, což ale může snadno vést ke konverzi, která může 

být vedena i tlakem skupiny. Další motiv je například nějaké hraniční situace či obrácení 
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jako rozuzlení osobních problémů. (Hanuš & Noble (eds.), 2009, s. 72)  Ludmila Muchová 

dodává „Hlubinná psychologie chápe v takovém případě obrácení jako obranný 

mechanismus, a to jako záměnu dvou orientačních vzorů, ve vyšší formě jako sublimaci: 

člověk v takovém procesu zaměňuje dva způsoby chování, přičemž díky této výměně jsou 

zaměněny zakázané nebo nežádoucí – např. sexuální – tendence za náboženské jednání 

(např. dříve obvyklý odchod do kláštera jako odpověď na nešťastnou lásku: hodnota lidské 

lásky je zaměněna za hodnotu lásky k Bohu nebo se v ní transformuje)“ (Muchová in Hanuš 

& Noble (eds.), 2009, s. 72). Jako další motiv uvádí Fraas například výraz zkušenosti se 

zážitkem naplněnosti smyslem (popisováno často jako „Boží přítomnost“). Poměrně 

nezvyklý pohled nabízí Fraas při popisu posledního jím nalezeného motivu: Ten totiž 

spočívá v konverzi jako logickým vyústěním dlouhého osobního růstu, kdy se člověk 

průběžně setkává s pohledem na svůj život skrze náboženství. (Hanuš & Noble (eds.), 2009, 

s. 72)  

„Tak nějaký člověk s úžasem objeví, že „ve svém srdci byl vlastně již dlouho katolík 

nebo protestant“. Tento nový pohled člověk dlouho nepozoruje, není si ho vědom, roste 

pomalu a proměňuje pomalu staré postoje a představy. Nejde zde tedy ani o znejistění 

dosavadní struktury hodnot, ani o jejich intenzivní prožitek, ale o jejich postupné 

prohlubování“ (Hanuš & Noble (eds.), 2009, s. 73). Takový popis konverze je svým 

způsobem ojedinělý, ale pro tuto bakalářskou práci se zdá být zásadním vzhledem 

k subjektivnímu popisu konverze respondenty. 

Jelikož je bakalářská práce zaměřena na respondenty, kteří se nechali v dospělosti 

pokřtít u římskokatolické církve v České republice, nabízí se otázka, jaký je vztah křtu 

a procesu konverze. L. R. Rambo, s jehož modelem náboženské konverze pracuji nejvíce, 

považuje křest jako veřejné stvrzení víry. „Křest v křesťanství, je explicitní zkušenost, která 

prohlašuje starý život za mrtvý a rodí se nový život“ (Rambo, 1993, s. 128). Jelikož se jedná 

o prokazatelně vnější projev obrácení (viz výše), považuji moment dobrovolného křtu v 

dospělosti jako potvrzení, že daná osoba prošla procesem náboženské konverze. Tím 

navazuji v mé práci na to, na co upozorňují autoři v knize Konverze a konvertité – skrytost 

a nevědomost procesu konverze je těžko uchopitelná: „Pro proces obrácení je 

charakteristické, že část tohoto procesu je empiricky těžko prokazatelná, protože se jedná o 
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děj skrytý v nevědomých procesech a odtud se přemisťuje do motivační struktury“ (Hanuš 

& Noble (eds.), 2009, s. 73). Ohraničit si proces náboženské konverze k římskokatolické 

církvi právě aktem křtu, je pro mne snahou stanovit si empiricky podložitelný moment jinak 

velmi komplikovaného a celistvého procesu konverze, a to s předpokladem, že vnější projev 

konverze následuje vnitřní konverzi. 

2.2.2 Náboženská konverze a psychologie náboženství 

Propojenost náboženské konverze a psychologie sledoval už jeden z prvních 

psychologů William James (1842–1910), který napsal v roce 1902 například publikaci 

Druhy náboženské zkušenosti (v češtině poprvé kniha vyšla v roce 1930). Dle N. G. Holma  

(1998, s. 102-103) W. James rozlišuje tzv. zdravou a nemocnou duši. Takové dělení je pro 

nás zajímavé především v tom ohledu, jak probíhá proces obrácení: „zdravá duše“ je u těch 

osob, které spějí k náboženství postupně, nemají výkyvy. Osoba procházející podobnou 

konverzí je v očích W. Jamese pojmenována jako volní typ, zatímco v popisu kontrastní 

průběh dospívání k náboženské zralosti je typem „s tendencí k sebevydání, u něhož 

v procesu obrácení dochází ke stále intenzivnějšímu prorážení nevědomých sil a k boji, 

v němž vůle člověka již nedokáže klást odpor a nastává duševní kapitulace, po níž následuje 

vnitřní pokoj“ (Hanuš & Noble (eds.), 2009, s. 75). Druhý popisovaný typ „nemocné duše“ 

prochází při obrácení spektrem překážek, kdy trpí a spíše má sklon k pesimismu a uzavírání 

se. (James, 1930) Ohledně konverze se W. James (1930) vyjadřuje takto: „Říci, že člověk 

„konvertoval“, znamená, že náboženské myšlenky, které dříve byly na okraji jeho vědomí, 

nyní zaujímají ústřední místo, a že náboženské cíle tvoří střed jeho energie“ (s. 145). 

William James (1930) řadí konverzi jako možnou fázi dospívajícího: mladí zažívají úzkosti, 

nejistotu, strach ze smrti a jsou pohlceni introspekcí. Proces konverze, kdy se dostaví pocit 

komplexnosti, úleva a nárůst sebedůvěry podřizující se rozsáhlejšímu pohledu na sebe i svět, 

je přirozeným vyústěním od dospívání k dospělému životu, jehož součástí je i spiritualita. 

(s. 155) 

Dalším hybatelem náhledu na náboženskou konverzi byl Sigmund Freud (1856–1939). 

Dle Maškové (2016) konverzi zahrnoval mezi jeden z druhů „obranných mechanismů“. 

Zároveň byl toho názoru, že náboženská víra „napomáhá mechanismu regresního návratu 

do dětství a k dětské závislosti“ (s. 58).  
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V hlubinné psychologii bychom neměli opomenout C. G. Junga (1875–1961), který 

na konverzi pohlížel jako na „podlehnutí archetypu prareligiozity, který díky kolektivnímu 

nevědomí sdílíme všichni“ (Mašková, 2016, s. 60). Jung je poměrně radikální v pohledu na 

konverzi v přibližně druhé polovině života. Domnívá se totiž, že všechny problémy jeho 

pacientů se v krajních případech dají vyřešit právě náboženským pohledem na život. (Jung, 

1933, s. 264) Muchová v knize Konverze a konvertité (2009, s. 78) poukazuje v reakci na 

kritiku Junga na podstatu symbolů při náboženské konverzi: mohou nám vykreslovat 

celkovou „existenciální zasaženost“. Symbol totiž zastřešuje jistý archetypální obraz 

(duchovní), který „vyvolává v životě náš instinkt a náš instinkt také usměrňuje. Naše touha 

po naplnění života smyslem má tedy něco velmi úzce společného s instinktivní vrstvou naší 

bytosti, s níž jsou na druhé straně stejně úzce svázány naše emoce, naše intuice, spontánnost, 

fantazie a představivost“ (s. 78). Muchová na závěr svého zastavení u tématu konverze dle 

C. G. Junga v knize Konverze a Konvertité (2009) píše o nevědomé stránce našeho života 

následující: „Setkání se symboly nás tedy vyzývá, abychom nepřecenili ani rozumovou, ani 

volní stránku konverze, abychom nechtěli „všechno zmoct“ jenom rozumem a vůlí, ale 

abychom se na cestě k naplnění svého života smyslem otevřeli i pro emoce a fantazii a 

pokorně uznali, že cíl takovéhoto směřování je spojen i s tajemstvím, které je skryto v nás, a 

které nás zároveň přesahuje“ (Muchová in Hanuš & Noble (eds.), 2009, s. 78).  

2.3 Modely náboženské konverze 

Pro náboženskou konverzi existují různé modely – což nám může svědčit o vnímání 

konverze jako nějakého procesu. Jelikož respondenti byli tázáni již během svého uvažování 

o křtu u římskokatolické církve, pokládám za směrodatné, abych zohlednila celý průběh 

náboženské konverze ve srovnání s určitým modelem průběhu konverze. Stěžejní pro mě 

bude model Lewise R. Ramba, který poměrně velmi pečlivě popisuje proces konverze, jeho 

poznatky vycházejí z pohledu na konverzi jako na dlouhodobý proces; krizi například vnímá 

nejen v rovině náhlé, dramatické události, ale i jako možnost „chtít od života více“.  

L. R. Rambo (1993) důraz dává i na interakci během konverze (v rovině vztahů, 

rétoriky, rituálů a rolí) – větší pozornost k této oblasti považuji za přínosnou především 

z toho důvodu, že se zaměřuji na konkrétní společenství (nesrovnávám například konverzi 

k různým církvím).  
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Pro srovnání uvádím i další dva významné modely náboženské konverze. Nahlédnutí 

na různé modely umožňuje kombinaci přístupu, protože konverze ve své celistvosti nemůže 

odpovídat čistě jen jednomu modelu. Při analýze dat k tomu přihlížím. 

2.3.1 Model J. Loflanda a R. Starka 

Jeden z významných modelů, který zohledňuje konverzi jako proces, je práce Johna 

Loflanda a Rodneyho Starka. První záznamy o modelu (jako sociálním posunu) náboženské 

konverze nalézáme z roku 1965 v článku Becoming a World-Saver: A Theory of Conversion 

to a Deviant Perspective.  

První do popředí čtyř predispozičních podmínek procesu náboženské konverze staví 

určité napětí (tension), frustraci či deprivaci. Jedná se o určité období, kdy panuje větší 

rozpor mezi idealizovaným světem a životem, ve kterém se jedinci cítí být sevřeni jako 

zajatci. Autoři se domnívají, že se jedná spíše o možnou dispozici k jednání (tedy například 

směrem k náboženskému obrácení) než o jednoznačně jediný důvod pro konverzi. Autoři 

nalézají formy napětí jako touhu po nabytí poznání, prestiže nebo slávy, která není naplněna, 

a zároveň frustrace z nemožnosti poznat důvěrně Boha, nefungující vztahy nebo strachu se 

integrovat. Samotné napětí není jedno krátké období, ale jedinci popisují napětí jako 

nesnesitelné a trvající příliš dlouho. (s. 864) 

Zvažování různých řešení problémů (type of problem-solving perspective) je 

proces, kdy je možno na daný problém reagovat buď v oblasti psychické, politické nebo 

náboženské. Existuje nespočet možností řešení problémů v životě jedince, proto k té rovině 

náboženské nedojde vždy (do hnutí, na kterém Lofland a Stark výzkum prováděli, se zdaleka 

nepřihlásili všichni, protože nalezli řešení v jiné alternativě). (s. 866) 

Potřeba nalézt pro sebe řešení může stále přetrvávat v hledání (seekership). Mohli 

bychom „religious seekerships“ překládat také jako „náboženské hledačství“, tedy fázi, kdy 

lidé přecházejí z jedné církve k druhé, setkávají se s různými formami spirituality, jsou 

horlivě ponořeni do četby duchovní literatury a snaží se tak nalézt odpovědi na své otázky 

vyplývající z prožívaného napětí. Zároveň sami sebe pojmenovávají jako 

duchovní/náboženské hledače, aktivně hledající uspokojivý náboženský systém. (s. 868-

870) 
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Dále přicházejí na řadu už spíše situační faktory. Bod obratu (the turning point) je 

zlom (předěl), kdy jedinci oddělují „starý“ život od nového, zlomový bod života. Takový 

moment zvyšuje touhu posunout řešení problému dál. Právě v této fázi se jedinec obvykle 

střetává se skupinou. Možná i to přispívá k retrospektivnímu náhledu konvertity, že se 

jednalo o bod obratu. Nicméně ve svém výzkumu autoři popisují i takové jedince, kteří touto 

etapou konverze dle jejich subjektivního popisu obrácení neprošli – i přesto konvertovali. 

(s. 870) 

Navazování citové vazby se skupinou (cult affective bonds) je rozvíjeno sice už 

dříve, ale po bodu obratu probíhá s větší intenzitou: objevuje se potřeba navázat pozitivní 

emocionální vazbu s jedincem nebo celou skupinou konkrétní náboženské skupiny. (s. 871-

872) 

Související podmínka pro konverzi jsou citové vazby mimo skupinu (extra-cult 

affective bonds). Právě vztahy mimo náboženskou skupinu, ke které konvertita tíhne, mohou 

probíhající konverzi znesnadnit nebo i úplně ukončit. Autoři výzkumu se domnívají, že 

nejlepší podmínky pro konverzi mají ti jedinci, kteří nemají rozvinutější vztahy mimo 

skupinu. Zároveň se často stává, že okolí s konvertujícím již v průběhu přestává udržovat 

vztah právě kvůli jeho vstupování do náboženské skupiny. (s. 872-873) 

Jako poslední popisují Lofland a Stark intenzivní interakci (intensive interaction). 

Lofland a Stark považují dokončenou konverzi pouze takovou, kdy je jedinec plně začleněn 

do náboženské skupiny, která přesně rozvrhuje čas a aktivity, které by měl jedinec ve skupině 

plnit. Konvertita se může přihlásit ke skupině slovním stvrzením (např. souhlas s nějakou 

doktrínou), ale to ještě neznamená, že vytvoří závazek úplného začlenění do náboženské 

skupiny, že by proběhla dle Loflanda a Starka úplná konverze. (s. 873-874) 

2.3.2 Model J. Segara a P. Kunze 

John Seggar a Phillip Kunz ve výzkumu (Conversion: Evaluation of a Step-like 

Process for Problem-solving z roku 1972) rozlišují pět fází náboženské konverze, která 

může být vyústěním, řešením problému, na které se zaměřovali i Lofland a Stark.  

1. Určitý sled událostí vytváří takové situace nebo hromadí otázky, které jedinci 

vnímají jako problémové: a to v oblastech zdraví, ekonomické situace, životního směřování 
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nebo náboženských otázek. Každá taková situace vyžaduje přizpůsobení se jednotlivce nebo 

celé skupině. Náboženské skupiny napomáhají vyřešit ty otázky spadající do filozofických 

dilemat, životního směřování aj., zatímco organizace „světské“ řeší spíše otázky ekonomické 

(s. 179) 

2. Problematické životní situace přinášejí různé reakce, závislé na schopnosti jedinců 

se s problémem vypořádat, záleží na velikostí problému a stupni zapojení jedince do 

problémové situace. Zároveň autoři uvádí, že různá emoční reakce na problémovou situaci 

souvisí s tím, zda je možno ji interpretovat nábožensky či nikoli. (s. 179) 

3. Při hledání příčin problematických situací dochází k interpretacím, které jsou 

založeny často na pověrách, náboženských výkladech nebo sekulární teorií příčinnosti. 

Využití jedné, nebo všech možných interpretací umožňuje jedinci vytvořit vlastní vysvětlení, 

která mu pomáhá při konfrontaci s problémem. (s. 179) 

4. Když je člověk nemocný, snaží se uzdravit; když ztratí smysl, snaží se ho najít. 

Osoba řešící problematickou situaci se snaží najít takovou náboženskou organizaci, která by 

nějaká řešení takových situací nabízela. Probíhá navazování vztahů s členy organizace, 

osoba uvažuje o vstupu. (s. 180) 

5. Vztahy v dané náboženské organizaci se dále rozvíjejí a začínají se více přerušovat 

vztahy mimo organizaci.  V organizaci zůstávají proto, že jim pomáhá s řešením jejich 

problémů nebo si vytvořili velmi silné citové vazby s ostatními členy, o které nechtějí přijít. 

(s. 180) 

2.3.3 Model Lewise R. Ramba 

V úvodu kapitoly knihy o náboženské konverzi Understanding Religious Conversion 

(Rambo, 1993) její autor, psycholog a religionista, upozorňuje na fakt, že je častý trend 

rozumět konverzi jako něčemu náhlému, co se dotyčnému „stane ze dne na den“. Jak bylo 

už i výše uvedeno, konverze probíhá spíše kontinuálně a dle Ramba (1993) bychom měli 

možná mluvit spíše o konvertujících (což více zdůrazňuje proces) než o konvertitech.  

Právě postupná náboženská konverze má dle Lewise R. Ramba určité fáze, které jím 

byly rozpoznány z rozhovorů, debat s odborníky, srovnáním literatury apod. Rambo (1993) 

tak vytvořil vlastní model konverze a dodává, že bychom měli mít na paměti, že konverze je 
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aktivně budována náboženskou skupinou a přáním, očekáváními a aspiracemi konvertity či 

potenciálního konvertitu (s. 7). A zdůrazňuje při pohledu na konverzi interdisciplinaritu a 

vědomí vlastní zaujatosti a paradigmatu, ze kterého vycházíme.  

Lewis Ray Rambo (1993) popisuje proces náboženské konverze v těchto etapách: 

1. Kontext (context) 

Konverze se neodehrává jen za působení vnějších okolností, ale i vnitřních jako jsou 

motivace, ambice či zkušenosti konvertujícího. Rambo (1993) člení kontext na 

makrokontext (politické systémy, náboženské organizace, nadnárodní korporace, 

ekonomické systémy) a mikrokontext (rodiny, přátelé, komunity), oba kontexty se navzájem 

prolínají. Uvádí, že například některé prvky mikrokontextů potvrzují a podporují vnější 

makrokontext. Zaměření se pouze na jednotlivce z psychologického hlediska neukazuje 

celistvost konverze, protože nezohledňuje širší kontext. Jednoznačně se bude lišit konverze 

osoby žijící například v hlavním městě a na vesnici – je zde rozdílný přístup k různým nejen 

náboženským možnostem (počet kostelů, přístup k informacím, místní rituály,…). (Rambo, 

1993) 

 

2. Krize (crisis) 

Fáze v konverzi, kdy přichází krize, je často popisována jako něco fatálního. L. R. 

Rambo (1993) vnímá krizi nejen jako dobu, kdy je zpochybněna základní interpretace života 

bolestnými zážitky apod. ale i jako „mírnější“ formu krize, která může být součtem více 

událostí, kdy se konvertita setkal s nějakým zpochybněním dosavadní orientace ve světě 

(například při kázání se ho osobně dotkla slova kněze na téma viny).  

 Je jasné, že stres, napětí nebo krize sama o sobě nestačí k vysvětlení konverze, i když 

jsou často iniciátorem procesu konverze. Přesná povaha krize se bude lišit od osoby k osobě 

a od situace k situaci (Rambo, 1993, s. 48, vlastní překlad). 

Do fáze krize se může osoba dostat různými způsoby a okolnostmi jako je mystický 

zážitek, blízkost smrti, užívání drog a s tím spojených změněných stavů vědomí či jiné 

dramatické události nebo se může jednat o postupné gradování nespokojenosti se životem; 

člověk má pocit, že život mu „nedává smysl“ a takové vnímání může napomoci hledat nové 
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možnosti v pohledu na život. Rambo (1993) bere v potaz i tu možnost, že lidé začnou věřit 

v Boha z touhy po transcendenci, „přejí si od života „více“ (s. 50). A to více může být 

z jejich pohledu spatřováno v tom, co pro lidi nabízí náboženství a víra. Zdá se, že právě u 

nich žádná zjevná existence krize nejde vysledovat. 

Krize může být nejen spouštěčem náboženské konverze, ale také ji doprovázet. Samotný 

proces konverze nutně vyžaduje v různé míře reinterpretaci nebo zamítnutí „minulého“ 

způsobu života, což v lidech může krizi vyvolat. Rambo (1993) píše, že neexistuje snadný 

únik z minulosti, žádný snadný přechod do budoucnosti. Konverze je pro mnohé bolestivá, 

protože osoby převrací z minulosti a vrhá je do nové budoucnosti. Ačkoliv může být tato 

nová možnost vzrušující, konvertita nemusí chtít vzdát se minulých vztahů a způsobů života, 

které jsou stále v mnoha ohledech součástí jeho základní identity. 

 

3. Hledání (quest) 

Rambo (1993) po celou dobu zdůrazňuje roli konvertity jako aktivního, hledajícího než 

pasivního. Aktivní hledání může nastat po krizi, ale nemusí, protože Rambo (1993) 

nezdůrazňuje velkou roli krize v procesu náboženské konverze. Jak bylo uvedeno výše, 

konvertité často hledají pro svůj život nějaký přesah („něco víc“). Rambo (1993) uvádí jeden 

z příkladů hledání na sv. Augustinovi, který zažíval zdlouhavé náboženské hledání, které ho 

zavedlo do Afriky nebo i Itálie a pro duchovní naplnění prozkoumával různé náboženské 

směry před tím, než konvertoval k římskokatolické církvi. (s. 58) 

Přístup, že se při konverzi může jednat i o přirozená snahu „jít nad rámec“ současné 

úrovně rozvoje, dle Ramba (s. 64) rozvíjí i psycholog Walter Conn, který se zabýval studiem 

prací mnoha vývojových psychologů. Tím se distancuje od teorií zabývajících se konverzí 

jako obranným mechanismem apod. „Conn tak vidí konverzi ne jako neobvyklý proces, ale 

jako integrovaný proces do zdravého lidského růstu a hledání“ (Conn in Rambo, s. 64) 

Tento přístup nám pro srovnání rozvíjí pojetí Williama Jamese (viz výše), který vnímá 

konverzi jako vyústění k životu dospělých, kdy je spiritualita jeho přirozenou součástí. 
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4. Setkání (encounter) 

Je téměř pravidlem, že v procesu konverze nastane fáze, kdy se konvertující setká 

s náboženstvím a vírou prostřednictvím lidí: s kněžími, věřícími nebo už konvertity. Právě 

tato forma kontaktu s náboženstvím je považována za nejúčinnější. Ke konverzi přispěje 

nejen samotné osobní setkání, ale i různorodé metody skupin, které sblížení zprostředkují: 

„Mýty, rituály a symboly náboženství mohou naplnit život intenzitou, dramatem a 

významem, což mnoha lidem nabízí hluboký pocit afektivního uspokojení.“ (1993, s. 83, 

vlastní překlad) 

Setkání tak probíhá i na vnitřní úrovni: náboženské příběhy, symboly a rituály jsou 

konvertitům předkládány jako paralely pro jejich osobní zkušenosti a životní historii. To jim 

může napomoci osvětlit jejich životní otázky.  

Jacob Needleman (1970) vytváří pojem „techniky pro život“, které zahrnují nástroje 

„jak žít víru“: metody modlení, kontemplace, meditativní techniky či čtení textů. Takové 

techniky jsou pro konvertity lákavé, protože z výše uvedeného mohou být konvertité právě 

lidé, kteří se chtějí nějakým způsobem rozvíjet, přesahovat, žádají od života „víc“, ale nevědí 

„jak na to“.  

„Ve fázi setkání, charisma nebo osobní přitažlivost náboženského vůdce nebo obhájce 

může mít silný vliv na potenciální konvertity.“ (Rambo, 1993, s. 84, vlastní překlad) Rambo 

(1993) se okrajově zmiňuje i o roli vedoucího při konverzi, který může ztělesňovat 

náboženské ideály, je schopen mimořádných činů či má speciální schopnost rozlišování. Na 

„setkání“ plynule navazuje téma moci: to se projevuje jak prakticky, že jsou spojeni 

s novými možnostmi v náboženských praktikách, tak v rovině metaforické, kdy konvertité 

zažívají pocit moci v souvislosti se svým vlastním životem.  

 

5. Interakce (interaction) 

Po fázi hledání a setkání má konvertita před sebou škálu příležitostí, které ho mohou 

uvést do náboženského směru, který si vybral. V římskokatolické církvi se jedná o dobu tzv. 

katechumenátu, kdy jsou konvertující označeni za ty, kdo se chystají ke křtu – tedy již vědí, 

že chtějí konvertovat právě k této církvi. Doba katechumenátu je většinou jeden rok, 
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doprovázejícími jsou kněží a další duchovní v církvi. Jejich úlohou je zprostředkovat 

konvertitům učení církve, průběh bohoslužeb, organizace a obecně je vtáhnout a seznámit s 

životem v církvi. (Uvedení do křesťanského života: bohoslužebný text, 1987)  

Ve fázi interakce se můžeme setkat dle Ramba (1993) s tzv. zapouzdřením neboli 

obklopením. Jedná se o strategii, kdy se náboženská skupina snaží o ochranu konvertujícího 

prostřednictvím odloučení od vnějších vlivů. To se odehrává ve fyzické, sociální a 

ideologické rovině. „Pokud náboženská skupina souhlasí se širším světem, bude mít tendenci 

mít poměrně flexibilní hranice a vykonávat menší kontrolu nad komunikací a sociální 

interakcí uvnitř i vně skupiny.“ (Rambo, 1993, s. 104, vlastní překlad) V praktice 

„obklopení“ konkretizuje Rambo (1993) svou tezi ohledně kontextu: právě ve formě 

„zapouzdření“ se dobře projevuje vliv makrokontextu, kdy například může být skupina 

širším světem vnímaná jako sekta a tím spíše se bude snažit oddělit od tohoto světa větším 

zapouzdřením potenciálního konvertity. 

 

6. Závazek (commitment) 

Závazek je jednou z posledních fází, kterou konvertita prochází. Připojení k náboženské 

skupině se zpečeťuje veřejně pomocí rituálů. Četnost takových rituálů je u skupin různá, i 

jejich volitelnost. Fáze rozhodnutí se k závazku má dle Ramba (1993) pět nejčastějších 

prvků: rozhodování, rituály, odevzdání, svědectví a rekonstrukce. 

„Potencionální konvertita může být současně přitahován k Ježíši Kristu a novému 

náboženskému společenství a zároveň být stále „zapleten“ do starých způsobů života.“ 

(Rambo, 1993, s. 126, vlastní překlad) Konvertité dle Shannona a Gartrella (1985) zvažují 

potencionální výhody a nevýhody z konverze, autoři studie mluví spíše o výsledcích, protože 

ty můžeme identifikovat snadněji jako pozitivní nebo negativní. Výsledky očekáváné od 

konverze oproti tomu, když nekonvertují, rozlišují autoři na dvou úrovních: „1) 

emocionálně-sociální (pocit souhlasu, náklonnosti, respektu, lásky a související cítění) a 2) 

kognitivní (konečný význam, pohled na svět a sebe v něm, konkrétní prvky systému víry).“ 

(1985, s. 3/34, vlastní překlad). Do rozhodování tedy určitě vstupuje i role skupiny a míra 

zapojení v ní, přátelské vztahy, vytvoření vztahu k „vůdci“ apod. K tomu Rambo (1993) 

dodává: „Zdá se, že rozhodnutí osoby, zda učinit dlouhodobou angažovanost vůči skupině, 
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může být do značné míry určeno stupněm spojení, které osoba pociťuje s novou skupinou, na 

rozdíl od míry emocionálního spojení, které cítí mimo skupinu.“ (s. 126, vlastní překlad) 

 Rituály konverze jsou v náboženských tradicích metodami, kterými se závazek 

stvrzuje, jedná se o veřejné svědectví jedince o vyvrcholení, dokončení procesu příprav ke 

konverzi.  Rambo (1993) v celé kapitole o závazku zdůrazňuje roli rituálu jako zdůraznění 

oddělení toho zlého, špatného, starého, co v člověku je a po křtu nového, radostného, čistého: 

„Křest v křesťanství, je explicitní, zkušenost, která prohlašuje starý život za mrtvý a rodí se 

nový život“ (s. 128) 

 Odevzdání považuje Rambo (1993) za jeden z nejsložitějších prvků procese konverze. 

Uvažuje o určitých prvcích odevzdání, které umožňují lepší pochopení: „Nejedná se o 

diskrétní a přehledné chronologické kroky, ale spíše o psychologické a duchovní vlivy, které 

se prolínají a překrývají ve skutečné fenomenologii procesu odevzdávání.“ (s. 133) Jako 

první v procesu odevzdání je touha (být v souladu s požadavky skupiny, z hlubokého 

pochopení, že právě odevzdání je nezbytné ke konverzi). Dále přichází na řadu konflikt: 

mezi potřebou sebekontroly a touhou se odevzdat. Konflikt je vyřešen tím, že projde obrazně 

řečeno „skokem víry“, prohloubí uvědomění a odevzdá se. V neposlední řadě důležitým 

prvkem odevzdání se je veřejné stvrzení své víry – tzv. svědectvím se ukotvuje 

v náboženských otázkách nejen jednotlivec, ale i skupina. 

 

7. Důsledky (consequences) 

Podoba konverze je z části určována povahou, intenzitou a dobou konverze a odpovědí 

na konverzi v kontextu osoby nebo skupiny. L. R. Rambo (1993) si právě v této kapitole 

klade otázky, jak je ovlivněna psychika konvertity či do jaké míry jsou konvertité odcizeni 

nebo smířen s širším světem. Poukazuje také přímo na psychologické oblasti: kdy došlo 

k pokroku, regresi či fixaci, zda byly změny trvalé a hluboké nebo jaké vnitřní konflikty 

jedinec zažíval či zažívá.  

L. R. Rambo (1993) podotýká, že mnoho psychologů bývá skeptických k procesu 

konverze a formě „odevzdání se“, protože pod těmito pojmy často spatřují slabé ego a 

nezralost jedince. Poukazuje však na výzkumy, které dle Ramba (1993) zjistily ve své studii, 
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že konvertité ve svých životech dosáhly opravdu podstatných pozitivních změn, které 

proměnily jejich neproduktivní dřívější vzorce chování v běžném životě.  

V důsledcích konverze L. R. Rambo (1993) nalézá pocit intimnějšího vztahu s Bohem 

– Bůh pro ně není nic abstraktního, ale je to živá realita přítomna v jejich životech. Konverze 

umožňuje některým prožít „zrušení břemene hříchu“ a cítit osvobození od bolesti svých činů. 

Ne všichni konvertité se zaměřují na pocit viny, ale všichni nalézají nějaký vlastní svůj nový 

rozměr smyslu v životě. Konvertité v důsledcích hodnotí i novou komunitu – pocit 

sounáležitosti s novou komunitou (křesťanskou) podporuje pocit identity osoby a dává 

člověku síť lidí, které je součástí a kterým má sloužit. (Rambo 1993, s. 161, vlastní překlad) 
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3 Empirická část 

3.1 Definice výzkumného problému 

V této části bakalářské práce je popsán výzkum, který byl proveden s osobami 

konvertujícími k římskokatolické církvi v České republice. Při hledání výzkumného 

problému pro mou bakalářskou práci bylo mou snahou zjistit, jak probíhá náboženská 

konverze u mladých a jaká jsou její specifika u vybrané církve v zemi, která je hodnocena 

jako velmi sekularizovaná. Snahou této bakalářské práce je poskytnout pohled na 

náboženskou konverzi mladých, kterou nelze (na základě literatury i výsledků této práce) 

považovat primárně jako „náhlou“, ale spíše postupnou, a jaká témata konvertité během své 

konverze mohou řešit. Psychologie náboženství nabízí několik různých modelů, jak probíhá 

samotná konverze. V analýze dat je srovnání s jedním z modelů objasněním faktorů 

ovlivňujících průběh konverze. Tyto faktory jsou na základě vybrané metody analýzy dat 

členěny do několika kategorií vycházející z rozhovorů s respondenty (tzn. se jedná o témata 

toho, co zvažují konvertující před vstupem do římskokatolické církve). 

Vývoj stanovených výzkumných otázek se v průběhu výzkumu změnil. Problematiku 

vnitřních konfliktů u konvertujících osob, která měla být původně zpracována v této 

bakalářské práci, jsem neshledala jako hlavní a jediné podstatné téma, které z rozhovorů 

vyplynulo. Samotné téma konfliktu je pak konkrétně analyzováno v dílčí kategorii analýzy 

dat „Racionální bariéry“.  Ukázalo se tak po prvních dvou rozhovorech, že výzkumné cíle 

musí být nově definovány. Miovský (2006) ve své knize Kvalitativní výzkum a metody 

v psychologickém výzkumu uvádí podstatný rozdíl kvalitativního výzkumu od 

kvantitativního, a to v hypotéze, respektive výzkumné otázce v případě kvalitativního 

výzkumu: „Hypotézu nelze v průběhu výzkumu měnit, výzkumnou otázku však změnit 

můžeme, a někdy dokonce musíme. Můžeme ji v průběhu výzkumu zpřesnit nebo 

reformulovat – v případě, že zjistíme, že byla položena nepřesně nebo příliš obecně, k čemuž 

dochází poměrně často.“  (s. 86) Změna výzkumných otázek napomohla témata, která 

konvertující před křtem intenzivně řeší, uchopit komplexněji.  
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3.1.1 Formulace cíle a otázek 

Výzkum v této bakalářské práci využívá nástrojů kvalitativního výzkumu. Tento 

přístup umožňuje například dle Hendla (2005) badateli snadněji „vstoupit do vnitřního světa 

jedince, aby porozuměl významům, jež fenoménu přikládá“ (s. 128). Na základě rozhovorů 

s jedinci konvertujícími k římskokatolické církvi sleduji tedy fenomén náboženské konverze 

– zkušenost člověka, který prošel formou obrácení ve smyslu změny náboženského 

směřování a připisuje této zkušenosti určitý význam. 

Bakalářská práce se tedy zaměřuje na zkušenost s náboženskou konverzí. Hlavní cíl 

bakalářské práce je popsat faktory ovlivňující vývoj náboženské konverze (co zvažují 

konvertité před vstupem do církve, tzn. před křtem) a druhým cílem je srovnat vlastní popisy 

zkušenosti konvertujících s modelem konverze (model L. R. Ramba).  

V rámci těchto cílů byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

1. Co zvažují konvertité před vstupem do římskokatolické církve? 

2. Jaká je zkušenost náboženské konverze optikou samotných konvertitů před křtem 

(tzn. probíhající konverze)? 

3. Jaké jsou odlišnosti ve vývoji konverze respondentů oproti modelu konverze L. R. 

Ramba? 

4. Jak probíhá náboženská konverze v konkrétní farnosti? 

3.1.2 Typ výzkumu a metody 

Jako hlavní nástroj sběru dat zvolen polostrukturovaný rozhovor, součástí dat jsou 

taktéž moje osobní poznámky z diskuzí a pozorování prostředí (viz příloha práce).  

Dle Michala Miovského (2006) je polostrukturovaný rozhovor sice náročnější na 

přípravu, ale poté při rozhovoru umožňuje mezi předem vytyčenými okruhy otázek volně 

přecházet, doptávat se respondenta a maximalizovat tak vytíženost rozhovoru. (s. 159) 

„Polostrukturovaný rozhovor představuje dostatečně flexibilní metodu, která dává 

respondentovi možnost volně mluvit o tématu, reflektovat svůj postoj k němu a rozvíjet o něm 

své myšlenky“ (Smith, 2004 cit. dle Řiháček, Čermák, Hytych, kol., 2013, s. 15). Badatel 

může v průběhu rozhovoru tedy i sledovat vynořující se témata a reagovat přímo na změnu, 

kterou sice například při přípravě nepředpokládal, ale souvisí se zvoleným tématem.  
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Miovský (2006) taktéž navrhuje určitý postup při samotném navazování vztahu 

s respondenty a sbírání dat. Otázky jsou uspořádány vždy od obecnějšího ke konkrétnímu či 

od běžných údajů po ty osobnější informace. (s. 167) Miovský navíc dodává, že získání 

důvěry respondenta můžeme řešit tím, že „se v terénu nějaký čas pohybujeme, aby lidé, 

z nichž si chceme účastníky vybrat, měli čas si na nás zvyknout a znali nás“ (s. 164). Jako 

běžný účastník kurzu pro zájemce o křest jsem měla možnost být přímo mezi konvertujícími. 

L. R. Rambo (1993, s. 144) poskytuje badateli výzkumu na náboženské téma úvahu nad rolí 

výzkumníka a jeho motivací pro výzkum. Snaží se přinést náhled na to, že je podstatné, zda 

badatel ve výzkumné práci přizná (a jakým způsobem), jaký postoj má k náboženství či 

konkrétně náboženskému fenoménu, který sám zkoumá. K sebereflexi vlastních vztahů 

k tématu je možné využít otázek, které nabízí. Jedná se například o otázky:  

Jsem nábožensky založený nebo ne? Jsem nábožensky zaměřen způsobem, který je 

stejný nebo podobný tomu, který zkoumám? Pokud nejsem nábožensky založen, jaká je moje 

osobní odezva na povahu náboženské konverze, kterou studuji? Odpuzuje mě to nebo 

přitahuje? (Rambo, 1993, s. 144, vlastní překlad) Odpověď na tyto a další otázky může mít 

vliv na interpretaci dat a je zodpovědností badatele, aby tyto skutečnosti ve své výzkumné 

práci přiznal. Na samotných čtenářích práce je pak schopnost zvážení otevřenosti a 

přiznaných východisek badatele nejen při čtení interpretace dat v práci. 

K tomuto tématu se vyjadřují i autoři Řiháček, Čermák a Hytych (2013) v rámci 

popisu konkrétní metody analýzy dat, kterou jsem si pro svou práci zvolila. „Zkušenost je 

v rámci interpretativní fenomenologické analýzy (zkr. IPA) „konstruována“ jako výsledek 

společného sdílení výzkumníka a participanta. Přestože z didaktických důvodů rozlišujeme 

v textu výzkumníka a participanta, z povahy IPA perspektivy vyplývá, že i výzkumník je 

participantem. Zároveň by měly být obě perspektivy patrné. Cílem však nadále primárně 

zůstává porozumění participantově žité zkušenosti“ (s. 11). Autoři dále dodávají, že tento 

způsob uveřejnění vlastní motivace výzkumníka umožňuje, že si čtenář může ověřovat 

badatelův způsob přemýšlení o tématu. (s. 11) 

Vzhledem k výše popsané úvaze věnuji několik řádků své motivaci vybrat si právě 

téma náboženské konverze k římskokatolické církvi. Ačkoli jsem vyrůstala ve věřící 

křesťansky orientované rodině (matka a všichni sourozenci jsme pokřtěni u římskokatolické 
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církve, otec byl pokřtěn až v dospělosti u Bratrské jednoty baptistů), od přibližně deseti let 

jsem víře přestala věnovat pozornost a postupem času se téměř vytratila z mého běžného 

života.  Po příchodu na vysokou školu jsem si kladla takové otázky ohledně víry, které mě 

zavedly právě do farnosti, kde se pořádal přípravný kurz pro zájemce o křest. Právě shoda 

s ostatními účastníky v otázkách, na které jsem hledala odpověď, mě přivedla ke studiu 

náboženské konverze a navrhnutí výzkumných otázek pro tuto bakalářskou práci. 

3.1.3 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor byl vybírán na základě kombinace metod záměrného a 

příležitostného výběru, propojení těchto dvou metod je přirozenou snahou o získání 

vhodného vzorku účastníků. Dle Miovského (2006) metoda příležitostného výběru spočívá 

v hledání situací, kdy můžeme účastníky do výzkumu pozvat. „Není tolik důležitá 

konzistence strategií, které za účelem získání účastníků využíváme, ale to, aby jejich získání 

bylo dostatečně efektivní z hlediska jejich počtu, bohatosti, a především teoretické 

saturace.“ (s. 134) Ve spojení s metodou záměrného výběru, kdy jsem měla stanovená 

kritéria pro výběr (dospělý zájemce o křest v římskokatolické církvi v kurzu pro zájemce o 

křest), byly vybrány čtyři účastníci výzkumu v této bakalářské práci. Vzhledem k zaměření 

mého kvalitativního výzkumu a zvolené metody analýzy získaných dat (interpretativní 

fenomenologická analýza) byl zvolen takto nižší počet účastníků. „Vzhledem k povaze 

fenomenologického výzkumu – detailní analýza zkušenosti – je smysluplné zaměřit se 

na menší počet participantů (případně na jednoho člověka) dobře reprezentující zkoumaný 

fenomén.“ (Řiháček, Čermák, Hytych, kol., 2013, s. 13). Jako účastnice výzkumu byly 

nakonec vybrány čtyři ženy (k tomuto bodu se vyjadřuji v závěrečné diskusi), data doplňují 

i terénní poznámky (viz příloha), v rámci kterých se vyjadřují ke zkušenosti náboženské 

konverze i muži. Vzhledem k analýze, kterou jsem si zvolila, zapojuji do analýzy i své 

vlastní výpovědi, které dokreslují, co zvažují osoby v kurzu pro zájemce o křest. 

Pro přiblížení výzkumného souboru považuji za důležité popsat i prostředí, ze kterého 

respondenti pocházejí a v rámci kterého jsou jim zprostředkovány různé náboženské 

přístupy ke konverzi. Prostředí kurzu pro zájemce o křest, který pořádá jedna z farností 

v hlavním městě České republiky, je svým způsobem odlišné: odpovídalo by například 
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popisu Nešpora (2012, s. 106, viz výše s. 8) „nových věřících“, jak je popsáno v teoretické 

části.   

Prostředí je specifické tím, že účastníky kurzu pro konvertující připravují farníci 

(kněží a spolupracovníci farnosti) velmi pomalu, důkladně a v prostředí důvěry a osobních 

setkání. Atmosféra celé farnosti přitahuje právě ty konvertující, kteří jsou na „pomezním 

území“ (viz výše s. 11) mezi vírou a jejím odmítáním. Farnost je totiž otevřena diskuzi, je 

mezi místními vnímána jako farnost, kde se otevírají témata, která se například v jiných 

farnostech obávají diskutovat (například téma postavení žen v církvi, sexuálního zneužívání 

v církvi nebo otázky mezináboženského dialogu).  Popisuji skrze terénní poznámky (viz 

příloha) společné momenty průběhu kurzu pro konvertující: večerní setkávání jednou týdně 

ve farnosti, mše a víkendová soustředění účastníků kurzu. Volba respondentů z konkrétní 

farnosti byla zvolena pro možnost srovnání vlivu farnosti na samotnou konverzi a zohlednění 

konkrétního mikrokontextu konverze, na který nezapomíná ani model L. R. Ramba (1993). 

Stručná charakteristika účastníků výzkumu 

Jména jsou za účelem zachování anonymity pozměněna, doplněny jsou základní 

informace o osobách. Nejvyšší dosažené vzdělání je uvedeno pro zasazení do mikrokontextu 

farnosti v souvislosti s popisem Nešpora (2012) o „nových věřících“. Stejně tak je zařazen i 

údaj o začátku konverze (první zvažování náboženské konverze), který může být i 

dokreslením kontextu z hlediska vývojové psychologie a přístupu, který považují 

náboženskou konverzi jako vyústění v dospělost, ve které je spiritualita přirozenou součástí 

(například W. James, 1930). 

Moje role badatele ve výzkumném prostředí a to, jaká východiska zastávám, jsem 

zmínila již v teoretické části. Moje role jako jednoho z účastníků výzkumu v analytické části 

spočívá v představení vlastních poznatků ze zkušenosti náboženské konverze, která se nutně 

promítala do rozhovorů s respondenty. Věkem jsem nejmladší (23 let), studuji na vysoké 

škole a začátek přemýšlení o „znovuzačlenění“ se do společenství v církvi a prohloubení 

víry probíhalo začátkem studia na vysoké škole.  
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JMÉNO VĚK NEJVYŠŠÍ 

DOSAŽENÉ 

VZDĚLÁNÍ  

ZAČÁTEK 

KONVERZE  

PRŮBĚH KONVERZE 

Týna 26 Vysokoškolské Na VŠ Postupný s několika 

emocionálními prožitky, 

rodina nevěřící, spíše 

odmítající přístup 

Zdeňka 28 Vysokoškolské Na VŠ Postupný, vrůstající, 

rodina nekřesťanská, ale 

„nepřiznaná spiritualita“ 

Eliška 32 Vysokoškolské Na VŠ Postupný od dětství (doma 

Bible, v rodině se chodilo 

do kostela příležitostně) 

Lenka 34 

 

Vysokoškolské Na VŠ Postupný od dětství (doma 

Bible, rodina považovala 

znalost křesťanské kultury 

jako součást vzdělání, víru 

jinak nepraktikovali) 

 

3.1.4 Analýza dat 

Pro analýzu nasbíraných dat z polostrukturovaných rozhovorů byla využita metoda 

interpretativní fenomenologické analýzy (zkr. IPA). Jana Koutná Kostínková a Ivo Čermák 

představují tuto metodu ve svém příspěvku do knihy Kvalitativní analýza textů: čtyři 

přístupy (Řiháček, Čermák, Hytych, kol., 2013).  Tato metoda umožňuje analýzu těch dat, 

která jsou zaměřena na jedinečnou zkušenost člověka a badatel se chce dozvědět o tom, jaký 

význam dané zkušenosti osoba přisuzuje. (s. 9) O zkušenosti autoři píší: „Souvislost IPA 



32 

 

s fenomenologií se projevuje v hledání individuální, a tudíž jedinečné zkušenosti člověka, 

jeho žité zkušenosti a v psychologii pak především prozkoumáváním toho, jakým způsobem 

je svět zažíván (zakoušen) konkrétními lidmi v konkrétním kontextu a čase“ (s. 9)  

V této metodě je snaha o komplexní „pohled na výzkumný proces, v němž každá jeho fáze je 

významnou součástí.“ (Řiháček, Čermák, Hytych, kol., 2013, s. 13).  

Při analýze dat bylo postupováno dle obvyklého schématu kvalitativního výzkumu 

od kódování, propojování dat, přes komentování a doplňování dat, až po vyvozování závěrů. 

(Miovský, 2016, s. 220), při analýze dat jsem se řídila navrhovanými postupy 

v interpretativní fenomenologické analýze. Polostrukturované rozhovory byly doslova 

přepisovány, neverbální doprovod byl doplněn pouze tam, kde to vyžadovalo lepší 

pochopení obsahu sdělení. Data byla po několikerém čtení, komentování a srovnávání 

rozčleněna do několika vybraných kategorií, která strukturují přikládaný význam zkušenosti 

konvertity – tzn. to, co zvažují konvertité před vstupem do římskokatolické církve. Tyto 

oblasti jsou blíže popsány v části „Výsledky analýzy dat“ bakalářské práce. 

3.1.5 Etika výzkumu 

Z etického hlediska výzkumu je třeba dodržet základní pravidla práce s účastníky i 

získanými daty. Takovým neodmyslitelným pravidlem je informovaný souhlas, který by měl 

být v písemné podobě a podepisující v něm dává souhlas, že byl o okolnostech výzkumu 

řádně informován a souhlasí s účastí. (Miovský, 2006, s. 280-281) Pro tuto bakalářskou práci 

byl speciálně vytvořený informovaný souhlas (viz příloha), kde je mimo jiné patrné, že se 

účastníci výzkumu zapojují dobrovolně a mohou kdykoli odstoupit od výzkumu, jsou 

seznámeni s pořízením audionahrávky rozhovoru i tím, k jakému účelu rozhovory poslouží.  

„Ochrana soukromí a osobních údajů účastníků výzkumu musí být zaručena tak, aby 

nemohlo v důsledku nedodržení těchto etických zásad dojít k jejich újmě.“ (Miovský, 2006, 

s. 283) Pro zachování osobních údajů jsou v celé bakalářské práci i přílohách práce 

pozměněna vlastní jména respondentů a je zobecněn popis místa průběhu kurzu pro zájemce 

o křest. 
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3.2 Výsledky analýzy dat  

V této části jsou rozepsány konkrétní výsledky z analýzy získaných dat, která jsou 

členěna do témat. Po několikerém poslouchání nahrávek i čtení rozhovorů, komentování 

přepsaných rozhovorů vlastními poznámkami a postupném shlukování komentářů jsem 

analyzovala několik konkrétních oblastí, které reflektují, co zvažují konvertité do 

římskokatolické církve před samotným křtem. Témata se během důkladné analýzy protřídila 

tak, že některá vyvstala jako hlavní a dílčí témata byla podřazena, jiná témata jsem vzhledem 

k výzkumným otázkám vyřadila, i když by jejich analýza mohla být v jiném kontextu také 

důležitá. Tato témata budou závěrem krátce vypsána. Nadřazená témata – neboli kategorie 

– jsou dle vybrané metodologie IPA po celou dobu zakotvena prostřednictvím přímých citací 

respondentů proto, aby byla stále spojena s primárním textem, i když už jsou interpretována.  

Kategorie jsou doprovázené přímou citací z rozhovorů s respondenty, komentářem 

možné interpretace. Zároveň je v analýze patrná snaha zachytit i příklady, které lze srovnávat 

s modelem náboženské konverze od L. R. Ramba (1993), který jsem nastínila v teoretické 

části – porovnání a doplňování modelu je vždy spojováno s konkrétní fází či tématem 

konverze, jak ji autor popisuje. Ve výjimečných případech srovnávám i s jiným modelem. 

Jedná se o pojetí náboženské konverze jako komplexního procesu a v celistvosti. Zároveň se 

snažím některé interpretace výpovědí uvést do širšího psychologického rámce.   

Vybrané kategorie vyplývající z analýzy dat:  

• Bůh je. Co já s tím budu dělat? – proces rozhodování 

• Potřeba patřit do společenství 

• Církev jako prostředí, které mě nese – vztah konvertujících k církvi 

• Racionální bariéry – proměna relevance otázek 

• Žít život lépe – „techniky pro život“ 

3.2.1 Bůh je. Co já s tím budu dělat? – proces rozhodování 

Zvažování toho, jakým směrem se vlastní duchovní život vydá, je tématem 

předcházející všechny kategorie zaměřené již na zvažování konkrétních oblastí pro vstup do 

římskokatolické církve.  
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Kategorie je pojmenována podle citace jedné z respondentek: „Octla jsem se ve 

zvláštním bodu, kdy jsem si sama řekla: Dobře, Bůh je. Co já s tím budu dělat?“(Lenka) 

Tato citace dle pročítání jiných výpovědí respondentů vhodně ilustruje proces rozhodování, 

který v počáteční fázi náboženské konverze nastává. Může být důsledkem setkání se s fází 

„krize“ (crisis), jak ji popisuje L. R. Rambo (1993): ve smyslu zpochybnění dosavadní 

orientace ve světě. Kastová (2010, s. 17) přistupuje k životní krizi jako ke kreativnímu 

procesu, který se váže na pocity ohrožení identity a formování vlastního života. Pro zvládnutí 

krize je nutný proces akomodace, přizpůsobení vnitřního světa, osvojení nové strategie 

postojů. Takový proces respondenti popisují napříč touto kapitolou.  

Konvertující tedy shledají, že pro ně Bůh existuje a hledají cesty, jak s takovou novou 

zkušeností naložit. Zároveň citace dobře vystihuje i to, že respondenti popisují svou víru 

jako vrůstající, postupnou – ve výpovědích se tudíž neobjevuje jako stěžejní jedna zlomová 

událost, krize, která by ke konverzi vedla, ale spíše jak se vypořádávali s postupným 

vyjasňováním, že Bůh je. Takovou fázi L. R. Rambo (1993) nazývá „hledání“ (quest) a 

zaměřuje se na vnímání konvertity jako aktivního jedince při onom „hledání“ přesahu pro 

svůj život (tzv. „chtít od života něco více“). Na což navazují i výsledky analýzy: „A říkala 

jsem si, tak už je asi čas, že furt jako čekám, až mě to osloví, až zjistím, že to bude moje cesta, 

ale že když se na to koukám takhle zvenku, tak už to možná moje cesta je. No a tou dobou 

jsme byli v kostele a ohlašovalo se, že začne tenhle kurz. A tak jsem si říkala, to by mě možná 

lákalo, že takhle stojím jako venku a furt jen ukazuju. Tak jsem se rozhodla, že jo, zjistila 

jsem si všechny informace a tak.“ (Lenka) Respondentka se sama aktivně rozhodla a jak 

dokládá ve svých dalších výpovědích, právě vlastní rozhodnutí pro ni bylo zásadní v tom, 

aby si dokázala připustit, že už to je její cesta.  

Rozhodnutí nastoupit do příprav na křest ovlivnilo u Zdeňky zjištění, co jí schází, 

které nastalo během setkání s katolickou komunitou ve Florencii: „A tady mi začalo 

připadat, že spoustu věcí vidíme podobně. A že k tomu oni mají něco, co mi schází. A 

pravděpodobně to je nějaké společenství – tu víru nějak vyznávat a nějak s ní žít, přiznaně a 

otevřeně.“ (Zdeňka) Téma potřeby společenství je dalším analyzovaným tématem napříč 

rozhovory. Pro téma rozhodnutí považuji za směřující slova z citace jako „žít víru přiznaně 

a otevřeně“. Volba vstupu do katechumenátu (příprava na křest v katolické církvi) navazuje 
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na rozhodnutí víru „přiznat“, což je dle jejího zvážení možné právě v kurzu pro zájemce o 

křest.  

„Takže jsem si jako odškrtla, že Bůh je, ale nic jsem s tím neudělala. Nebyla jsem 

schopná.“ (Lenka) Při výpovědích respondentů se objevoval popis nejen toho, jak hledali, 

jakým směrem své nové zjištění (existence Boha) dát, ale i samotný popis přijímání této 

nové skutečnosti.  

„Pak na vejšce kolem prváku/druháku jsem nad tím začala uvažovat, bavily jsme se 

o tom i se spolubydlící, co byla taky jako na cestě. Narazila jsem na rozhovor na internetu 

s knězem „Orkem“, tak mě to zaujalo. Pak jsem šla i na besedu s ním, koupila jeho knížky. 

Tak jsem to tak jako začala všechno pomalu nasávat.“ (Týna) Ve výpovědi Týny je patrné, 

že ukotvení pro svou začínající víru hledala, byla „na cestě“. Proces rozhodování ovlivnilo 

video, knihy i přímé setkání s knězem a podobně tomu tak bylo i u Zdeňky („znala jsem 

Halíka, četla jsem jeho knihy, přes přírodovědce jsem znala Orka Váchu…pak na mě měly 

vlivy texty Z. Neubauera, ale to spíš v začátku…“) či u Lenky („…a pak jsem četla knihu 

Darwinova černá kniha…“). V teoretické části bakalářské práce byl popsán mj. i model 

konverze dle J. Seggara a P. Kunze (1972), ve kterém je popsána první fáze konverze jako 

sled událostí a situací, které vytvářejí otázky, na které jedinci hledají odpovědi například i 

v náboženském prostředí – respondenti taktéž popisují aktivní hledání odpovědí na otázky 

v různých náboženských knihách, u kněží či na internetu. 

I když se Eliška o ovlivnění četbou také okrajově zmiňuje, především při procesu 

rozhodování, kam dále svou víru směřovat, měla potřebu odpovědět si na otázky ohledně 

křesťanství, což jí dle jejího mínění může umožnit právě příprava na křest. „No a vlastně 

jsem zjišťovala, že já ani nevím, co to je křesťanství. Že si tady říkám, že věřím v Boha, ale 

vlastně ani nevím, co to znamená, že Bůh je otec, syn a duch svatý… Tak jsem si řekla, že je 

potřeba projít nějakým katechismem.“ (Eliška). Takové hodnocení významu pro sebe 

(vyřešení osobních potřeb skrze danou skupinu) je možným psychickým procesem v rámci 

vývoje socializace jedince ve skupině. (Výrost, Slaměník, a Sollárová, eds., 2019) 

Kategorie procesu rozhodování může být paralelou pro fázi „krize“ (crisis) a 

„hledání“ (quest) dle L. R. Ramba (1993). Krize nemůže být v případě výsledků této 

bakalářské práce vnímána jako převratná událost způsobená např. blízkostí smrti atp., ale je 
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spíše spojená s tím, že hledající reorganizují svůj dosavadní pohled na svět a svoje postavení 

v něm. Sledem různých vlivů mají respondenti touhu po transcendentnu, tzv. „přejí si od 

života více“. Jak je výše popsáno, tato touha spolu s vnějším vlivem křesťanské kultury 

všechny respondenty směřovala do role „aktivního hledajícího“. Všichni se shodli na 

přesvědčení, že odpovědi na své otázky mohou nejlépe získat v kurzu pro zájemce o křest, 

tzv. „katechumenátu“, který organizuje římskokatolická církev. 

3.2.2 Potřeba patřit do společenství 

Téma potřeby patřit do společenství je zastřešující pro konkrétní část příběhu 

konverze každého respondenta. Tomuto tématu by částečně odpovídala fáze „setkání“ 

(encounter) v modelu L. R. Ramba (1993), popř. i s fází „interakce“ (interaction), konkrétní 

nuance od modelu budou dále popsány. Jedná se o setkání s náboženstvím a vírou skrze 

konkrétní osoby, ale i různé metody praktikování víry, které jsou ve společenství 

praktikovány. Respondenti ve všech případech líčí události, kdy vnímali, že se v konkrétním 

křesťanském prostředí cítí cizí a chtěli by do něj patřit, tzn. jedná se o referenční skupinu. 

Tato kategorie zahrnuje ty výpovědi, které se vážou k potřebě patřit do společenství lidí, se 

kterými mohou sdílet své zkušenosti s vírou, otázky atp. 

I když shledávám v jednotlivých výpovědích určitý rozdíl mezi potřebou sociálních 

vazeb v konkrétní náboženské skupině (farnosti) a vztahu k římskokatolické církvi jako 

společenství věřících lidí, vnímám jako zcestné to striktně dělit. Respondenti ve svých 

výpovědích tyto dvě polohy totiž prolínají. Což vrcholí logickým vyústěním, že i oni se 

chtějí považovat jako součást církve v rámci konkrétního společenství farnosti (příklady 

tohoto procesu viz níže v okruhu „Já a církev“). 

„No já myslím, že to (pozn. kurz pro zájemce o křest) má vliv hlavně sociální. Že si 

vytvoříš vazby – že můžeš jít s někým po mši na pivo, protože se s ním znáš. Tak to mi 

pomohlo překonat takový ten pocit, že jsem v tom kostele sama jako vetřelec.“ (Eliška) 

Respondentka líčí svou cestu do společenství. Tato výpověď navazuje na slova, že se cítila  

„v kostele jako cizí element“ (Eliška) a do společenství nepatří. Společenství popisuje jak 

na úrovni kostela (skupina stovky věřících) a pak užší skupinu zájemců pro křest, se kterými 

může například „jít na pivo“ po mši (jedná se o tradici kurzu pro zájemce o křest chodit na 

setkání ještě „u piva“ v neformálním prostředí).  
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Potřebu sdílet svou víru s konkrétními lidmi nacházíme i ve výpovědi Týny. „Ale 

cítila jsem takovou bezbřehou radost. I když pak to náhle vystřídal smutek, že to nemám s 

kým sdílet… A to jsem jednou takhle zrovna šla jako po poli a říkala si: Tak Bože, já fakt 

nevím, zda mám být šťastná. A v tu chvíli mi padl pohled na zvonek nějakého domu, kde bylo 

napsané: Šťastná. Tak jsem teda věděla (smích)“ (Týna). Týna neměla s kým svoje 

intenzivní prožitky radosti spojené s vírou sdílet. Její autentická výpověď zachycuje setkání 

na rovině symbolické, kdy přikládá význam viděnému takový, že ji to osvobozuje od pocitu 

smutku, který se jí pojí s tím, že víru nemá s kým sdílet. L. R. Rambo (1993) v kapitole o 

fázi „setkání“ (encounter) při náboženské konverzi předkládá nejen vnímání setkání v osobní 

rovině s lidmi, vnějším prostředím atp., ale hovoří také o „setkání na úrovni vnitřní“. Právě 

v tomto „vnitřním setkání“ má možná respondentka s přikládáním významu spojený i pocit 

moci (kontroly) v souvislosti se svým životem.  

 Sled událostí navazuje na konkrétní setkání vnější, kdy se respondentka odvážila na 

popud svého kamaráda podívat na mši do kostela, kam ji pozval. Mše byla zrovna pořádaná 

na památku smrti Jana Palacha a respondentka se k ní vyjadřuje takto: „…a to mě teda vzalo, 

bylo to silné. A všichni lidé byli mladí a já si poprvé nepřipadala nepatřičně.“ (Týna) 

Konkrétní proces okamžiků, kdy se setkala na úrovni vnitřní s určitým významem pro svou 

víru a setkání s lidmi, kteří jsou stejně staří, jí nejspíše umožnil „necítit se nepatřičně“ na 

náboženském setkání (mše). Potřeba společenství je nejvíce v její výpovědi spojována 

s emocionálním prožíváním: „Je fajn, že se setkávám s lidmi, co prožívají něco podobného.“ 

(Týna) 

Poznání, že k víře potřebuje konvertující i společenství, je taktéž zachyceno ve 

výpovědi Zdeňky: „A tady mi začalo připadat, že spoustu věcí vidíme podobně. A že k tomu 

oni mají něco, co mi schází. A pravděpodobně to je nějaké společenství – tu víru nějak 

vyznávat a nějak s ní žít, přiznaně a otevřeně.“ (Zdeňka) V tom, že se přidá do „nějakého 

společenství“ spatřuje i možnost víru „přiznat“ nebo „vyznat“. Nedozvídáme se, zda je pro 

ni ono společenství spíše římskokatolická církev, k čemuž by se vztahovalo například 

oficiální přiznání víry ve formě samotného závazku při rituálu křtu. Nebo je pro ni 

společenství konkrétní křesťanská skupina (např. farnost).  
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 Kategorii „potřeba společenství“ dokresluje vzpomínka Lenky: „Myslím, že právě 

pro spoustu lidí může být tenhle kurz to, že dostanou právě společenství těch lidí. Ale já 

nemám pocit, že bych tam nějak patřila, ale ani nechci. A manžel má své společenství a já 

mám ještě nějaké kamarádky z vejšky, práci a mám pocit, že nemám kapacitu ještě tady jako 

navazovat.“ (Lenka) Respondentka sice v rámci kurzu pro zájemce o křest potřebu sdílet 

zkušenost víry se skupinou neshledává, ale v jiné výpovědi zaznívá, že určité společenství, 

kde může svou víru sdílet, vyžaduje: „To je věc, kterou jsem nikdy neměla jako nevěřící 

člověk. Měla jsem dobrou partu, ale to je asi něco jinýho. Super, jedeme na nějaký víkend, 

jako taky si tam uděláme nějaký terapeutický kroužek a řekneme si něco, ale… je to jiný… I 

ty rozhovory o víře jsou jiné. Nový rozměr mého života.“ (Lenka) 

 Funkci společenství spatřuje Eliška i v tom, že jí pomohlo setkat se s věřícími, kteří 

jsou součástí římskokatolické církve a sdílí s nimi podobný postoj k náboženským otázkám. 

„Možná taky pomohlo to, že jsem poznala katolíky, kteří jsou prostě normální. Že třeba tady 

ten Petr volí stranu Zelených a rozhodně si nemyslí, že by homosexuálové měli shořet 

v pekle.“ (Eliška)  

 Respondenti vyjadřují svou potřebu sdílet víru v nějaké skupině. Jednak je to skupina 

konkrétních křesťanů, kteří se sdružují v nějaké farnosti, jednak společenství celé 

římskokatolické církve, tedy velká skupina. Ačkoli jedna respondentka (Lenka) do kurzu 

pro zájemce o křest neuváděla jako jeden z důvodu navázání vztahů pro sdílení své víry, 

shledala jsem u ní potřebu společenství podobnou jako u jiných respondentů. Navazování 

citové vazby se skupinou (cult affective bonds), jak nazývají fázi náboženské konverze 

následující po hledání J. Lofland a R. Stark (1965), je tedy u respondentů jedním z hlavních 

témat rozhovoru. 

 Na závěr uvádím zahrnutí výsledků analýzy této kapitoly do širšího psychologického 

kontextu: počáteční průběh socializace jedince v malé skupině dle sociální psychologie, jak 

ji popisuje R. L. Moreland aj. M. Levin (2003). Na začátku této teorie je fáze pátrání, kdy 

osoba vyhledává skupinu, která by jí mohla pomoci při uspokojení osobních potřeb, po 

nalezení referenční skupiny se snaží získat potřebné informace o skupině; takový počátek 

začleňování dokresluje vstup do kurzu pro zájemce o křest u respondentů: „zjistila jsem si 

všechny informace a tak“ (Lenka) či hledání informací na internetu a v knihách (Týna, 
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Zdeňka, Eliška). Po vstupu do skupiny vzniká role „nový člen“, která je v kontextu kurzu 

nazývána „katechumen“. „Během ní se skupina pokouší změnit jedince tak, aby v maximální 

míře přispěl k dosahování jejich cílů. V rozsahu, v jakém se to skupině daří, se jedinec 

asimiluje.“ (Výrost, Slaměník, a Sollárová, eds., 2019) Na průběh náboženské konverze má 

vliv tedy i samotná role katechumena jakožto jedince – „nového člena“, kterému jsou pro 

úspěšnou socializaci pečlivě předávány určité poznatky a metody. Jak ale píše Jakub Cigán 

(2014) ve své disertační práci o náboženské konverzi, katechumeni potřebují určitý čas na 

vstoupení do role člena – konvertujícího. „Osvojování role nespočívá v často pasivním 

přijímání pravidel, ale v aktivním působení v rámci jistých skupinou nastavených 

mantinelů“ (Cigán, 2014). Role se vymezuje přímo prostřednictvím pravidelných setkání, 

víkendových setkání s jasným průběhem, nebo nepřímo skrze duchovní rozhovory, sdílení 

ve skupině atp.   

3.2.3 Racionální bariéry – proměna relevance otázek  

Účastníci před vstupem do římskokatolické církve zvažují různě problematické 

otázky týkající se církevních pravidel, učení církve obecně, společensko-politických názorů, 

které církev dle nich k určitým problematikám zastává či se vyrovnávají s minulostí církve. 

Z hlediska psychologie můžeme rozeznávat témata intrapersonálních konfliktů – jak píše 

Křivohlavý (2002), může se jednat například o konflikt představ i postojů v pozadí konfliktu 

názorů. Z rozhovorů s respondenty nelze sledovat, že by tyto „racionální bariéry“, jak je 

nazvala jedna respondentka, byly samostatnou fází náboženské konverze, kterou si 

respondenti procházejí. Otázky prostupují všechny fáze, ale mění se relevance otázek. A to 

i na základě vlivu rozhovoru s duchovními, kteří je na cestě náboženské konverze 

doprovázejí. Proměna konkrétních racionálních bariér vyúsťuje i v kapitole analýzy dat 

„Církev jako prostředí, které mě nese“ – respondenti dospívají k názoru, že i s odlišným 

postojem k určité problematice chtějí být součástí církve, aby mohli „měnit církev zevnitř“ 

apod. (viz níže). 

Zdeňka na začátku svých úvah o církvi popisuje dojem, že je příliš mnoho toho, s čím 

se vůči církvi potřebuje vyrovnat. Její výpověď vykresluje průběh, kdy raději od jasného 

rozhodnutí do církve vstoupit, volí spíše možnost následování směru, který ji „vtáhnul“. „Že 

to je obrovský balík toho, s čím se člověk musí popasovat – ta církev. To vnáší obrovský 
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nános všech těch liturgických věcí, liturgického jazyka. Toho, že to poznává člověk vlastně 

dost pomalu, protože to je o nějakém postupném odkrývání vrstev. Pro mě je v tom velká 

komplikace to, že mi připadá, že když se člověk rozhodne k něčemu přihlásit, tak by to 

rozhodnutí mělo být nějak platné, tím pádem by to měl udělat dost informovaně. Pro mě to 

rozhodně není, že bych si řekla: „Fajn, tak já s většinou těch věcí souhlasím, rozumím a 

tohle bych chtěla vyznávat“. Ale spíš to mám tak že: „Fajn, tohle je směr, který mě hodně 

zaujal a vtáhnul, chci s tím zkusit jít nějakou cestu, ale k čemu to dojde – těžko vlastně říct…“ 

(Zdeňka) V této části rozhovoru je pro mě podstatné sledování procesu (vývoje) náboženské 

konverze na počátku, kdy se ve výpovědi formuje téma určité závaznosti křtu a jak se k němu 

vztahuje konvertující na svém počátku konverze – tedy spíše odtažitě než velmi 

zainteresovaně pro samotný křest. 

Pomocí modelu náboženské konverze L. R. Ramba (1993) zařazuji tuto výpověď pod 

fázi „hledání“ (quest), vzhledem k postoji aktivního hledajícího, který Zdeňka zaujímá. Fázi 

„hledání“ bych ale v souvislosti s výsledky analýzy rozšířila i o zvažování otázek týkající se 

církevního učení atp. – obecně náboženské organizace, do které se jedinec rozhoduje, že 

vstoupí.   

Další oblastí, kde se promítají pochyby o vztahu k církvi, jsou odpovědi na zásadní 

otázky, které je možné nalézt v jednom z prvních rozhovorů (mé vlastní váhání): „Že třeba 

řeším to, že potřebuji se nějak vyrovnat s tím, že s něčím nesouhlasím a zda to jakoby 

„neškodí církvi“, kdybych do toho šla. Nebo neškodí, spíš jestli to má v té církvi místo. Že to 

jsou třeba dost zásadní otázky.“ (rozhovor se Zdeňkou) Na jiném místě podobné váhání: 

„No já třeba nevím, zda je jen tenhle život, zda třeba náhodou není ještě nějaký. A mám 

pocit, že to je prostě v té církvi dogma, který je jasně daný. A já cítím, že to je jinak. A nevím, 

zda to třeba není překážka...“ (rozhovor se Zdeňkou). Popisuji váhání, nejistotu, zda mohu 

být v církvi. Pozn.: K napravování mých vlastních nejistot mi posloužil celý kurz pro 

zájemce o křest; podobně jako jiným respondentům konkrétně jedna z jeho nabídek: 

duchovní rozhovor s provázejícím v kurzu. Zvažování úlohy církve v životě a obecně vztah 

k ní je před vstupem do církve pro konvertující podstatný. Nejedná se tedy o jasné 

rozhodnutí (např. „vím, kde svou víru praktikovat, pod kterou organizací a je mi to od 

začátku jasné“). 
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Vývoj kladení si takovýchto otázek je možný dobře sledovat v jednom z posledních 

rozhovorů, opět pár měsíců před rituálem křtu: „Ti můžu třeba dát příklad, já jsem si na 

začátku hrozně nutně potřebovala vygooglit, co to znamenají dogmata církve, bylo to pro 

mě nějak zásadní, jako že to vůbec je. A teda byla jsem z toho dost vyjevená…No a pak jsem 

v průběhu kurzu na to úplně zapomněla…“ (rozhovor s Lenkou) Respondentka na to 

reagovala: „Už to nebylo tak podstatný…“ a já s její reakcí souhlasila a doplnila o dojem 

z výpovědí ostatních, se kterými jsem v kurzu pro zájemce o křest byla: „Jo, vůbec. No a 

přijde mi, že takhle ta cesta probíhá i u ostatních.“  

Nastínila jsem vývoj určitých „racionálních bariér“, tedy konkrétních otázek, na které 

si konvertující potřebují v průběhu svého obrácení odpovědět, až dojdou k určitému 

nadhledu, o kterém mluví například jedna konvertitka v závěrečné diskuzi po křtu 

zaznamenané v mých poznámkách z terénu: Potřebovala vědět, proč se například děje 

v církvi to, co se děje, řešit skandály, odlišnosti v kostelech, dogmata apod. Teď už se taky 

dokáže nad tohle všechno povznést. Ale v tu chvíli potřebovala jasné odpovědi na své otázky. 

(terénní poznámky). Taktéž dokládá změnu relevance, osobního významu, některých otázek 

jiná diskutující: „Ten nadhled tam určitě je. Změna je v tom, že nepřikládám důležitost tolik 

něčemu, co není tak významný.“ (terénní poznámky)  

V této části je na místě srovnat vývoj změn relevance určitých překážek, otázek, 

s možnou redukcí kognitivní disonance. Kognitivní disonance je dle Forstmanna a Sagioglou 

(2019) koncept psychologa L. Festingera a pojmenovává stav, který je způsobený existencí 

nevyhovujících vztahů mezi poznáním – stav nesouladu jako rozpor mezi určitými vnitřními 

(např. poznání, víra, hodnoty) a vnějšími (např. chování, vnímání, vnější realita) stavy, což 

má za následek pocit nejistoty. Jedinec se tak snaží obnovit pocit jistoty a zbavit se tak této 

kognitivní disonance. Jedna z možností nápravy je dle autorů vztahování se k náboženství. 

Vzhledem k výše popsanému průběhu změny relevance některých otázek, které mohly 

v respondentech vyvolávat určité napětí, nejistotu, je průběh celé náboženské konverze (a 

vliv nabídek farnosti, ve které konvertují) možnou odpovědí na jejich konečnou výpověď o 

„nadhledu“, tedy redukci kognitivní disonance.  
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Proces „postupného odhalování vrstev“ (Zdeňka) až k cílenému nadhledu, který 

popisují konvertitky výše, ovlivnilo u respondentů několik faktorů, které se mi ve 

výpovědích sloučily do dvou konkrétních oblastí: 

• Farnost 

• Osobní prožitek 

Na závěr celé kapitoly shrnu konkrétní otázky, na které konvertující hledají 

odpovědi. Protože mě ale zajímá především to, jakou zkušenost jim hledání odpovědí na ně 

přineslo, nezaměřuji se na to, jaké odpovědi nalezli. Zvláště pak i proto, že se jejich otázky 

týkají spíše teologické roviny. 

3.2.3.1 Vliv doprovázejících a autorit na zodpovídání otázek, potřeba dialogu 

Vliv doprovázejících a jiných autorit (například autoři duchovní literatury) můžeme 

dle modelu náboženské konverze L. R. Ramba (1993) zařadit do fáze „setkání“ (encounter). 

Jelikož se respondenti vyjadřovali často ke svému vztahu k církvi, shrnula jsem průběh 

zodpovídání si otázek týkající se přímo vztahu k církvi v části „Církev jako prostředí, které 

mě nese“ (viz níže); zde jsem taktéž zmínila roli doprovázejících. Tuto podkapitolu 

„racionálních bariér“ jsem zvolila začlenit kvůli častému odkazování se respondentů na 

autority, které během své konverze potkávají. Četnost těchto citací je jen jedním faktorem 

pro zdůraznění role doprovázejících v samostatné podkapitole. Přínosem je především 

osobní výpověď o proměně „racionální bariéry“ skrze setkání s provázejícím a jeho 

pohledem na problematiku; tuto změnu zprostředkovávají ve svých rozhovorech všichni 

respondenti.  

Respondentka Lenka se zmiňuje o hledání odpovědi na otázku Ježíše Krista jako 

oběti. Na mou otázku, jak se jí tato problematika podařila překonat, odpovídá: „No já jsem 

pak měla duchovní rozhovor s jednou z řádových sester. Tam se to otevřelo. Že prostě to je 

věc, která mě trápí. Že chápu, že třeba umřel za nějaký ideál, ale že vlastně tomu nerozumím. 

Ale pak jsem shledala, že se to má tak…“ (Lenka) Respondentka nastínila průběh, kdy přijala 

názor řádové sestry působící ve farnosti.  

K překonávání překážek, vnitřních rozporů, napomáhá farnost jako celek, její klima 

a vnitřní nepsaná pravidla, která se snaží o dialog nad problematickými otázkami víry a 
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náboženství. Dojem, jaký to na mě v prvním roce udělalo, jsem popsala v rozhovoru 

s Eliškou: „Že v té naší farnosti jsou fakt otevření – že to je příjemné, že se na to člověk tak 

naladí a “odtečou” všechny ty naše překážky a konflikty, které třeba vyplývají z toho, že 

jsme se někdy setkali třeba s podobou nějakého fanatického křesťanství… Ale přemýšlely 

jsme, kde teda mají ty hranice. Že jako oni sem tam ty hranice vlastně docela jasně určí. A 

já se toho teda vždycky leknu… Třeba když jsme řešily, že evangelíkovi nedají přijímání. Že 

mě to hrozně zarazilo. Musí člověk si říct “Jo, aha, tak ty hranice jsou” a nějak se s tím 

popasovat, co to teda pro mě znamená v té cestě…“ (rozhovor s Eliškou) Shledání, že se 

v tak otevřeném a liberálním prostředí, jak popisuji nejen zde, ale i v terénních poznámkách, 

objevují odpovědi na problematické otázky, které konvertujícím nevyhovují, naplňuje 

rozporem. Tento rozpor lze ale překonat právě cestou dialogu, kterému je farnost otevřena, 

jak popisuje konvertující Zdeňka: „No a pak jsem se ptala řádové sestry, že bych se za to 

rozhodně nepostavila. A ona říkala, že jí taky přišlo, že to řekl (pozn.: kněz) moc striktně, že 

to nějaké regule přímo nezakazují, že to je vlastně volnější. No a že tu jeho striktnost 

přisuzuje tomu, že mu lidé v církvi dost jako vnucují pocit, že není dostatečně „katolický“ a 

že je příliš liberální“ (Zdeňka) Zdeňka se při hledání odpovědi na výlučnost církví setkala 

s postojem, který jí nevyhovuje. Řádová sestra svým komentářem ale její dojmy z odpovědi 

kněze objasňuje takovým způsobem, který bychom mohli dle modelu náboženské konverze 

L. R. Ramba (1993) nazvat jako „obklopení“ ve fázi „interakce“ (interaction). 

Zvažování významu dialogu ohledně otázek víry je pro konvertující před křtem 

důležité – dokonce do té míry, že může ovlivnit, zda budou pokřtěni nebo ne.   

Respondentka Týna, která o překážkách mluví jako o různých „racionálních 

bariérách“, na podobnou otázku, jak svoje překážky překonává, odpovídá taktéž s odkazem 

na církevní autority: „No třeba „Kdyby byl Bůh, tak to by se přeci neděly takovéhle strašné 

věci…”. To je sice pro mě stále těžké, ale tím, že jsem si upravila tu představu Boha jako 

toho, co teda všechno řídí nebo toho spravedlivého, ale spíš jako že je milosrdný, jak říká 

Heryán, nebo náš kněz: teda že mu nemáme dávat žádné přívlastky a tak. Tím se mi to jako 

odbouralo. No to byl asi jako můj hlavní problém.“ (Týna) Na proměnu překážek má vliv 

nejen farnost, ale i jiné církevní autority, například skrze literaturu, což naznačuje taktéž 

konvertující Eliška: „Že nespoléhám jen na kurz, ale třeba se i snažím něco číst a tak a 



44 

 

doufám, že mě nic už nepřekvapí.“ (Eliška) Četba knih je ve farnosti stále doporučována (viz 

terénní poznámky) a během každotýdenních přednášek kurzu pro zájemce o křest je 

přístupná i farní knihovna s velkým výběrem knih. Otevřeně tak umožňují účastníkům kurzu 

vypořádat se s konkrétními otázkami skrze jimi doporučovanou literaturu.  

Na závěr podkapitoly uvádím shrnující citaci Elišky: „Já myslím, že v naší farnosti 

k těmto otázkám mají rozumný postoj. Já jsem si z toho vzala, že to, že jsi křesťan se 

nedefinuje tím, že souhlasíš s nějakými názory typu, že žena má být u plotny, sex před svatbou 

je špatnej apod., že na tom nezáleží. Vždyť se nehlásím do nějakýho klubu mladejch 

konzervativců. Ale do nějakého společenství, kde věřím, mi pomůže nějak žít tu víru.“ 

(Eliška) Respondentka popisuje možnost proměny vztahu k samotným problematickým 

otázkám, které si konvertující kladou, na základě vlivu farnosti. Relevance otázek se tedy 

v průběhu konverze u respondentů mění taktéž na základě „obklopení“, jak bylo výše 

popsáno. Kapitola logicky navazuje na téma vztahu k církvi, ve kterém účastníci dochází 

k poznání, že oni sami jsou církev, a to se všemi jejich názory, byť protichůdnými (například 

některým církevním dogmatům). 

Jedním z vodítek pro pochopení kapitoly „racionálních bariér“ a jejího vývoje nám 

může být teze psychologa K. Z. Lewina (2019) o potřebě individuální svobody. 

Sounáležitost se skupinou v jeho pojetí neznamená, že by nutně jedinec musel být ve shodě 

se všemi cíli skupiny, má přece i své cíle, hledá naplnění osobních potřeb. Skupina, ve které 

je možné naplnit individuální potřeby, potřebuje prostor pro svobodný pohyb, prostor, ve 

kterém je možné mít dostatečnou nezávislost. Při opačném, přísném ohraničení „individuální 

svobody“ může dojít k frustrování členů a třeba i k jejich odchodu. Jak výše zmiňují 

respondenti, jejich zkušenost v kurzu pro zájemce o křest naznačuje možnosti individuální 

nezávislosti, dialogu. Potřebu individuální svobody při náboženské konverzi dokládá jeden 

z konvertujících v té samé farnosti jako respondenti, který se ale zmiňuje o zkušenosti z jiné 

farnosti: „A první přednáška, kterou nám ten polský kněz udělal, byla o homosexualitě a 

druhá o evoluci. Jo a to se nějak pojilo ještě s Evropskou unií. Takovej protiproud, 

konspirační kanál opravdu. A to nebylo tak, že by mě to nějak hrozně zranilo ve víře, to jsem 

si tak nebral, ale spíš se mi nechtělo na chvíli zas vyvíjet nějaký úsilí. Po dvou sezeních jsem 

se s tím knězem sešel sám a řekl mu, že si takhle křesťanství nepředstavuju a on mi řekl, že 
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jsem k tomu ještě nedospěl a já jsem mu řekl, že dobrý a šel jsem.“ (Petr, terénní poznámky) 

Princip dialogu zde konvertující nenašel a zapříčinilo to i jeho odchod z přípravy na křest. 

Důležitost svobodného osobního pole, možnost dialogu, může být tedy pro konvertující 

zásadní vzhledem k otázkám, které si kladou před křtem. 

3.2.3.2 Osobní prožitek jako odpověď – setkání s významem 

Podkapitola byla vytvořena na základě toho, že několik respondentů poukazuje na 

vliv osobního prožitku při proměně důležitosti otázek při jejich náboženské konverzi. Zde 

můžeme zahrnout podkapitolu do fáze modelu náboženské konverze „setkání“ (encounter) 

L. R. Ramba (1993). V ní Rambo popisuje, jak se konvertující mimo jiné setkávají nejen 

s lidmi, ale i s „mýty, rituály a symboly náboženství“ (s. 83), které mohou napomoci 

zodpovězení některých „životních otázek“. Vzhledem k tomu, že jedna z respondentek 

mluví o „prožitku“ jako protipólu rozumového poznání, nazývám tak tuto podkapitolu a 

připojují komentář Pavla Říčana, psychologa náboženství: „Pro epochu, kdy slábne tradiční 

spiritualita, je příznačná snaha čelit tomuto trendu cíleným úsilím o navozování prožitku, 

který skupina či jedinec považují za žádoucí a „správný“.“ (Říčan, 2007, s. 93). Jak prožívat 

víru, je jedna z otázek respondentů a věnuje se jí poslední kapitola analýzy dat. Odlišnost od 

této kapitoly spočívá v konkrétním tázání se a hledání odpovědí skrze nejen osobní prožitky, 

ale i symboly a rituály. Úvodem kapitoly předkládám citaci respondentky Elišky, která 

popisuje svoje očekávání ohledně zodpovězení svých otázek: „Čekala jsem, že dostanu 

seznam odpovědí, kde bude: je to takhle a takhle. Ale pak jsem prostě pochopila, že to není 

asi exaktní biologie nebo tak a že k tomu asi prostě musím, ne rozumovým poznáním, ale asi 

prožitkem dojít.“ (Eliška)  

Zdeňka na začátku své konverze shledává, že právě hledání odpovědí skrze 

praktickou zkušenost je jedním z důvodů, aby se nechala pokřtít. Na otázku, zda by se 

nechala pokřtít teď (tzn. téměř rok a půl před plánovaným křtem), odpovídá takto: „Za těchto 

okolností ne. Dokážu si představit, že v situaci „buď teď, nebo nikdy“, tak bych do toho šla. 

Ale když jsem v situaci, kdy na mě nic netlačí, tak určitě ne. Jsem prostě vděčná, že to trvá 

rok a půl prostě. Přijde mi, že některý věci, typu modlitby, musí udělat tu praktickou 

zkušenost. Že to nejde, že to pochopíš a přijmeš. Ale musíš v tom udělat nějakou práci.“ 



46 

 

(Zdeňka) Ve své výpovědi Zdeňka zároveň zdůrazňuje to, že nelze některé otázky „pochopit 

a přijmout“, ale je třeba si na ně odpovědět skrze praktickou zkušenost, například v modlitbě.  

Takovou praktickou zkušenost nacházíme ve výpovědi konvertující Týny. Nazvala 

jako překážku při konverzi otázku přímluvné modlitby (viz níže „Konkrétní otázky“). Na tu 

si nezodpověděla skrze duchovní rozhovor s někým z farnosti, ale skrze osobní prožitek: 

„No a pak jsem na jednom společném víkendu meditovala nad tím textem, kde je Ježíš těm 

slepcům řekl: Věříte, že mám takovou moc?  A oni mu odpověděli. Ano, Pane. A on jim řekl: 

Ať se vám stane, jak věříte.  Tak to ve mně hnulo a já si řekla, že mu musím absolutně 

důvěřovat. A pak když se přiblížil moment, kdy měl ten kamarád soud, tak jsem se snažila. 

Pak to teda dopadlo dobře.“ (Týna) Konvertující praktikovala konkrétní „techniku pro 

život“ (čtení a meditace biblického textu) na víkendovém soustředění kurzu pro zájemce o 

křest. Jak L. R. Rambo (1993) píše v kapitole „setkání“ (encounter), náboženské příběhy 

mohou být v náboženské skupině předkládány jako paralely pro osobní zkušenost, což 

napomáhá zodpovídání životních otázek a nabízí „hluboký pocit afektivního uspokojení“, 

což odpovídá popisu konvertující respondentky Týny. (Rambo, 1993, s. 83)  

Setkání s náboženským rituálem nám poskytuje ve své výpovědi respondentka 

Lenka: „A teda co jsem si uvědomila na té mši, tak to je to, že jsem si vždycky myslela, že 

modlitba je jako že za něco prosíš. Ale během mše to byla jako daleko více děkovná modlitba, 

za co jsem jako vděčná. A že ta prosba je jen nějaká část modlitby, která nemusí být ani tak 

velká. Že prostě jen Boha nějak oslavuješ, ale nemusíš od něj nic chtít.“  (Lenka) Jak zmiňuje 

L. R. Rambo (1993), rituály jsou pro konvertity významnou otázkou. Samostatným prvkem 

popisovaného rituálu mše je modlitba, kterou konvertující nově pochopila skrze osobní 

prožitek rituálu.  

L. R. Rambo přímo píše, že „samotní konvertité, kteří se do té doby s rituály 

nesetkali, takové okamžiky vnímají velmi intenzivně“ (Rambo, 1993, s. 114). Pro 

respondentky Týnu i Elišku byly rituály překážkou, kterou zmiňují na cestě své konverze 

k římskokatolické církvi.  „No a pro mě byla šílená představa, že se sejdu na místě, kde bude 

spousta lidí, které neznám, budeme se společně modlit, křižovat se, když já vlastně ani nevím, 

jak se to dělá…“ (Eliška) „Třeba než jsem pochopila katolickou liturgii. Že jsem prvně 

chodila na takové divadlo, bylo to takové cizí. Ale zas jsem věděla, že když něco člověk 
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nedělá, tak vypadá divně a možná se chová tak jako neuctivě. Tak jsem se naučila říkat, co 

se má a tak“. (Týna) Respondentky nijak dále nekomentují, jak vnímají ty konkrétní rituály 

nyní, ale obě popisují, že k nějaké změně došlo: Týna mluví v minulém čase, že jí trvalo 

„než pochopila katolickou liturgii“ a Eliška se zase opět v minulém čase zmiňuje, že to „byla 

překážka“.  

Konvertující v této bakalářské práci v průběhu konverze zvažují možnost, že 

odpověď na jejich otázky je možné nalézt v osobní zkušenosti. Osobní zkušenost, jak naložit 

s otázkami týkajícími se víry, zprostředkovává okolí svými konkrétními nástroji: toto téma 

je rozebíráno v kapitole Žít život lépe – „techniky pro život“. Jak jsem poukázala 

v teoretické části, Muchová (2009) poukazuje dle C. G. Junga na to, že instinktivní touha po 

smyslu v životě je zprostředkovávána ve zkušenost se symboly, které nám mohou podpořit 

celkovou „existenciální zasaženost“. Potřeba odpovědět si na životní otázky prožitkem může 

respondenty spojovat s jejich vnitřní „instinktivní vrstvou bytosti“, se kterou jsou úzce 

svázány emoce, intuice i fantazie, což některé výpovědi (Týna) velmi dobře postihují.  

Prožitek určitého rituálu ve skupině lze zařadit do procesu socializace jedince ve 

skupině, kdy může docházet k formě konformity (výpověď Týny napodobování chování 

druhých na mši). „Konformita je vysvětlována podrobením se normám chování“. (Výrost, 

Slaměník a Sollárová, eds., 2019) Zároveň autoři Výrost a kol. (2019) poukazují na strach 

z odlišování, který může být příčinou konformity. Jelikož se respondenti chtějí přidat do 

daného společenství, právě konformní chování jim může ke splnění této potřeby pomoci. 

3.2.3.3 Konkrétní otázky 

V této podkapitole shrnuji krátce několik zásadních otázek, které si konvertující 

mohou během svého obrácení klást. Samotné otázky nejsou předmětem této bakalářské 

práce. Vypisuji je ale především pro představu, nad čím konvertující uvažují a pro lepší 

zasazení kontextu celé kapitoly týkající se proměny relevance těchto otázek. 

Otázky týkající se církevních dogmat:  

• „To byla překážka. Že neznáš pravidla instituce.“ (Eliška) 

• „No a pak samozřejmě takové ty věci, pravidla katolické církve. S tím třeba 

nesouhlasím. Že zkrátka nejsou třeba úplně aktuální.“ (Eliška) 
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• „No ale o tom asi víra není. Že si neříkám, že asi nemůžu být křesťan, protože 

nemůžu mít sex před svatbou nebo že nevěříš, že homosexualita je hřích. No 

a taky takovýto „A to věříš, že Bůh stvořil svět za 7 dní“ a „Že homosexuálové 

přijdou do nebe“; to se mi myslím povedlo překonat.“ (Eliška) 

• „Že třeba před tím, než jsem tam vstoupila, tak jsem už měla takové tušení, 

že to není asi úplně černobílé. Ale je pravda, že to byla taková věc, které jsem 

se bála. Že až přijde okamžik, až mě někdo bude přesvědčovat, že se nesmím 

kamarádit s homosexuálem apod, tak že teda s tím končím.  Ale ten okamžik 

nepřišel, takže dobrý. (smích)“ (Eliška) 

• „No i tak mi trvalo dlouho tu vnitřní intuitivní víru jako nějak integrovat do 

toho celého učení církve. Což mi ve výsledku ale jako pomohlo. Že z toho 

nepředstavitelného osudu, nebo Boha, si představit jako Boha Otce a ještě na 

mši teda dělá něco, co teda něco znamená. To bylo těžké zapojit si.“ (Týna) 

• „No pro mě je třeba otázka přímluvné modlitby. Jako nakolik vlastně to něco 

zmůže a nakolik to je nějaká útěcha pro mě, že teda něco dělám.“ (Týna) 

Otázky týkající se osoby Ježíše Krista: 

• „No pro mě třeba teď hodně o Ježíšovu příběhu. Něco jako chápu, ale že bych 

dokázala rozklíčovat, co se tím teda člověku říká… v tom mám spoustu 

otazníků. Fakt nerozumím spoustě věcí z kréda, nebo spíš se s nimi nedokáži 

rozhodně identifikovat.“ (Zdeňka) 

• „No já třeba nevím, zda je jen tenhle život, zda třeba náhodou není ještě 

nějaký.“ (rozhovor se Zdeňkou)  

• „Já jsem dost dlouho uvažovala o tom, jestli ten Ježíšovskej příběh není 

vlastně nadbytečnej nebo prostě že to ukazuje tedy ztělesnění božího v lidech, 

nebo nějaký hodně bytostný vztah s Bohem. A teď to na tom nějak ukazuje. 

Ale ve chvíli, kdy ta představa Boha není personifikovaná, polidštěná, tak to 

hrozně komplikuje vyznění příběhu. Tak proč se teda neukazuje v jiných 

projevech, proč to je zrovna člověk… To mi vytvoří hrozný zmatek.“ (Zdeňka) 

• „No i ta eucharistie – tělo Krista“ (Eliška) 
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• „No, jak má člověk vůbec pochopit Ježíše Krista, to je záhadné. Měla jsem 

tendenci zpočátku ho vytlačit dozadu. Že to byl jako hustej filozof, nadaný 

schopnostmi, léčitel, duchovní vůdce, ale když si ho máš jakoby teď 

představit, že to byl jako Bůh a že byl už před stvořením a pak se stvořil a že 

teď sedí po pravici Otce. A je to teda Kristus a Bůh v jednom, jako 

kindervajíčko. (smích) No to je pro mě prostě složitý. A furt čekám, že mi to 

někdo vysvětlí.“ (Eliška) 

• „Měla jsem ale hrozný problém se zpracováním, že Bůh obětoval svého syna. 

Co to jako je za Boha, že obětuje svého syna jakoby. A to jsem hodně řešila i 

s manželem, ten mi to moc neuměl vysvětlit, že jako říkal, že ten Bůh může 

udělat asi jako dost absurdní věci, aby nám prokázal, že tu je a má nás rád i 

mimo jako naše nějaký lidský měřítka. Prostě myšlenka oběti, toho, že se 

muselo stát něco strašného, aby mi moje hříchy byly odpuštěny, je koncept, 

ze kterého mi není dobře.“ (Lenka) 

Otázky týkající se Ježíše Krista jako spasitele a „exkluzivita být křesťanem“: 

• „No u nás na prvním víkendu jedna holka říkala, že nechápe, proč by člověk, 

který není křesťan, ale žije dobrý život, pomáhá druhým, je čestný apod… tak 

proč by nemohl být spasen a ona, která si rozhodně si netroufá říct, že by žila 

jako on, ale je prostě pokřtěná, tak spasená bude. Jako kde se bere ta 

jistota.“ (rozhovor se Zdeňkou) 

• „Jo, s tímhle mám taky problém. Navíc ještě: Ježíš je spasitel. To se furt někde 

jmenuje. To mi přijde jako hrozně zavádějící informace. A tím spíš, jak se 

křesťanství vypořádává s jinýma církvema a nepřiznanýma křestanama. Že si 

nemyslím, že spása závisí na tom, že jsi křesťan. Že to je jen takový 

prostředek, jak něco zvědomovat, jak na nějaké zlepšení zlepšovat.“ (Zdeňka) 

• „Vlastně tohle byla pro mě překážka – že jsem si říkala, proč vlastně církev 

trvá tak na tom křtu. Že vlastně to, že jsi dobrý nebo špatný nezávisí na tom, 

že jsi pokřtěný. Proč vlastně kategorizují lidi na ty, kdo mají nárok na tu spásu 

a na ty, kdo ne, protože na ně jako miminka nenalili vodu.“ (Eliška) 



50 

 

• „Já jsem nedávno narazila na to, že mi vadí koncept, že Bůh se zjevil někde 

na blízkém východě a pak jako nic. Já myslím, že ten Duch jako působí všude. 

A že ty náboženství, ty velký, jdou k tomu samotnýmu cíli. Což někteří to mají 

tak, že jako teda je to nějak exkluzivita, že jsi křesťan. Já si teda nemyslím, že 

by si Bůh nějak odškrtával „Jo, tak ty jsi křesťan, vemem tě do nebe“. Já vím, 

že na tuhle cestu chci, že se tím asi něco změní, v mém životě, ale nemám 

pocit, že to je jediný způsob, jak být třeba spasen.“ (Lenka) 

3.2.4 Církev jako prostředí, které mě nese – vztah konvertujících k církvi 

Při analýze dat jsem nalezla téma, které takto zúžené nenalézám v žádném 

z teoretických modelů, které jsem v teoretické části představila. I přesto vnímám jeho 

důležité postavení při náboženské konverzi. Zařazuji toto téma cíleně v následnosti po 

kategorii „racionální bariéry“, protože určité zodpovězené otázky v té oblasti se týkaly 

církve a až v rámci intenzivní účasti na kurzu pojmenovávali církev „jako prostředí, které 

je nese“. (Lenka). Zároveň postupně téměř všichni tázaní, včetně mě jako badatele, dospěli 

k tomu, že jsou (resp. jsme) součástí církve a nesou (neseme) za dění v ní určitý díl 

zodpovědnosti.  

„Myslím, že to společenství je hrozně cenná věc – společenství nesené nějakými 

ideály.“ (Lenka) V rámci kurzu pro zájemce o křest jsou účastníci seznamováni 

se základními teologickými východisky víry a na společných víkendových soustředěních 

mohou sdílet svoje zkušenosti s vírou. Po celou dobu jsou konfrontováni s určitými „ideály“. 

Vnímání církve tak, jak to popisuje Lenka, je však dle mé interpretace postupný vývoj, který 

se budu snažit zachytit v rámci konkrétních citací respondentů. Zvažování různých hledisek 

ve vztahu k církvi je přirozenou součástí náboženské konverze tázaných konvertujících. 

Mimořádně se v analýze vyskytují i citace moje vlastní, protože jsem v rámci 

rozhovoru k tomuto tématu vyjádřila i svůj postoj k církvi a diskutovala nad ním s 

některými respondenty (více objasněno v popisu zvolené metodologie v bakalářské práci). 

Z metodologického hlediska považuji za podstatné takový postup zveřejnit a připustit jeho 

výhody i nevýhody, jelikož významně ovlivňuje získaná data. Analýza je ale stále prováděna 

se snahou získat co nejkomplexnější pohled na zkušenost konvertujících. 
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Vzhledem k obsáhlosti celé kategorie se ukázalo jako strategické analyzovaná data 

ještě jednou seskupit do dalších podtémat. Podtémata jsou řazena tak, aby pomocí citací 

poukazovala na vývoj vztahu k církvi od potřeby uchopit církev jako organizaci, přes 

vnímání prostředků a prostředí v církvi, které může víru „nést“ až po závěrečné uvědomění, 

že se chtějí stát součástí církve, aby ji mohli měnit „uvnitř“. Vznikly tři skupiny témat 

vztahující se k tomu, co zvažují konvertité před vstupem do římskokatolické církve: 

• Církev prověřena lety 

• Prostředí, které mě nese 

• Já součást církve 

3.2.4.1 Církev prověřena lety 

Eliška na začátku své náboženské konverze shledala, že když je České republika 

křesťanské prostředí a má zde největší tradici katolická církev, je to pro ni volba, jakým 

směrem se ve svém duchovním životě posunout. „A jelikož jsem v křesťanském prostředí, 

tak jsem logicky směřovala ke křesťanství. A jelikož z těch všech církví katolická prostě dle 

mýho pohledu přes všechny nedostatky církví má největší tradici, nejvíce prověřena lety 

s jasnou organizační strukturou.“ (Eliška) Oproti jiným církvím zvážila, že je pro ni důležité 

to, že je církev, u které se chce nechat pokřtít, tzv. „prověřena lety“. Toto sousloví je použito 

jako název podtématu vztahu respondentů k církvi. Jedná se o snahu poukázat na fakt, že 

respondenti se rozhodují nejen například na základě toho, že by potkali charismatického 

katolíka, který by je ovlivnil, ale i na základě informací, které o církvi mají a spatřují 

smysluplnost organizace jako takové.  

Pro Elišku byla církev „něco cizího“. Ale jak vystihuje ve své výpovědi, postupně si 

podobně jako Eliška představila i například historii církve. „No už mi to není nic cizího, jako 

bylo na začátku. I jak si představím tu velikost a dlouhodobost, jak dlouho přetrvala a co 

církev přečkala.“ (Týna)  

Zdeňka zvažuje a je z výpovědi znát, že se jedná o aktuálně promýšlené téma („pro 

mě by byla přijatelná myšlenka“), že římskokatolická církev jako společenství křesťanů 

udržuje především řád, z čehož vyvozuje i dopady, které to s sebou nese. „Pro mě by byla 

přijatelná myšlenka, že se církev udržuje pořád tak, aby to bylo furt stejný, mělo řád. Což mi 
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přijde důležité. A je to nevděčné, musí na sebe brát spoustu věcí. A chápu ty věci, jako co 

církev provází, třeba fundamentalismus…“ (Zdeňka) Rozhodnost vydat se touto cestou 

dokládá například tím, že právě tento řád vnímá jako důležitý aspekt církve.  

Když tedy respondenti zvažují, jak svou víru ukotvit, volí římskokatolickou církev 

z důvodů výše popsaných: má dlouholetou tradici, řád, strukturu a historicky se musela už 

vypořádat s mnohými problémy, přes které i tak přečkala dodnes. To může v respondentech 

vyvolávat určitou důvěru v instituci. Když nad ní váhají, argumentují to možností se začlenit 

a snažit se měnit církev z pozice člověka „uvnitř“ (viz další podtémata), v případě Lenky to 

znamená vybrat si církev i s tím, co se jí na ní nelíbí a počítat s tím, že i to jí může pomáhat 

v rozvoji. „Jak se jako říká, že je náboženství takovej supermarket, že si vybereš, co se ti 

líbí. Jenže jako je potřeba si asi vybrat i to, co se mi nelíbí a nějak na tom růst.“ (Lenka) 

Což souvisí i s jinou její výpovědí, ve které poukazuje na vývoj procesu rozhodování, kdy 

si uvědomila, že je pro ni podstatné, aby prohlubovala jen jednu náboženskou cestu: „Jo, 

pokud to tak je, církev je poněkud divná, možná jo, možná ne, ale to je jedno. Každé 

společenství bude divný. Hinduisti budou divný, buddhisti… jako do nějaký míry. A já jsem 

se prostě rozhodla jít pro jednu cestu. A tu prohlubovat.“ (Lenka)  

Nutnost vybrat si „jednu cestu“ respondenty vede k argumentování, co na cestě, tedy 

organizaci, do které vstupují skrze křest, shledávají jako podstatné. I přes všechno, s čím 

v rámci římskokatolické církve nesouhlasí nebo čemu nerozumí, mohou vnímat církev, která 

„je prověřena lety“ jako nezbytnost pro růst své vlastní víry.  

V kontrastu s citacemi výše popsanými si dovoluji připojit i komentář Zdeňky, který 

může objasňovat vývoj jistoty konvertitů, že si chtějí vybrat církev a „té se držet“ i z důvodu 

možného vlivu vyjasňování si otázek v rámci duchovních rozhovorů a vlivu kněžích. „A 

kněz na ty dotazy odpověděl podle mě trochu dogmaticky: Že jo, že si církve jsou podobné a 

měl by si člověk vybrat jednu a té se držet.“ (Zdeňka) Tento popis situace, kdy se 

jednoznačně kněží vyjádřil k nějaké problematické otázce, může souviset s fází setkání 

(interaction) L. R. Ramba (1993). Role vedoucího, v našem případě kněze, je při náboženské 

konverzi podstatná a jak píše Rambo (1993) „může mít silný vliv“ (s. 84). Zvláště pak, když 

víme, že se jedná o první víkendové soustředění konvertujících v kurzu zájemců o křest. 

Zdeňka ohledně víkendového soustředění a diskutováním nad tématem vztahu k církvi 
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komentuje: „No určitě si pamatuji, že bych mohla reflektovat změnu vztahu k církvi.“ 

(Zdeňka)  

 Avšak vzpomínka na komentář kněze k tématu „výlučnosti církví“, na kterou se 

konvertující tázali, pokračuje se slovy: „Ale že evangelík v našem kostele nemůže jít 

k přijímání, protože ty víry jsou jiný. No a my na něj všichni čuměli: No cože jako, na čem 

to tu teda pracujem?!“ (Zdeňka) Zdeňka přináší výpověď poukazující na počátky otázek 

vztahujících se ke vztahu k církvi, který zahaluje mnoho otázek, nejistota. Na jiných místech 

ve výpovědích se dozvídáme, že pro konvertující respondenty byl podstatný právě pohled 

kněží: „No a je pro mě podstatný, jak se vyjadřují „špičky“ církve o nějakých 

problematikách. V tom mi jako ten kurz pomáhá. Chodí tam kněží, u kterých si říkám „to 

jsou vlastně taky součástí církve“ a jejich názory sdílím.“ (Lenka) Podobně se vyjadřuje i 

Týna: „Jako je pro mě také hodně významné, že mi pomáhá ve víře dost ten pohled a názory 

těch našich kněží.“ (Týna)  

  V rozhovoru se Zdeňkou nicméně oproti ostatním nenalézám konkrétní vyústění v to, 

že by se chtěla cítit „součástí církve“, „měnit ji uvnitř“ nebo vnímala církev jako „prostředí, 

které ji nese“. Což může být důsledkem toho, že rozhovor byl veden na začátku vstupu do 

kurzu pro zájemce o křest. Pro ujasnění zmíněné problematiky se rozhodla využít možnosti 

duchovního rozhovoru s řádovou sestrou z farnosti, jednou z doprovázejících autorit. Jak 

bylo již výše citováno, řádová sestra jí objasnila přístup kněze při zodpovídání otázky 

výlučnosti církví na víkendovém setkání kurzu zájemců o křest:  

Její svědectví tedy považuji za podstatné především z hlediska vývoje vztahu k církvi u 

konvertujícího. Ilustruje nám počátky tohoto vztahu i důležitost autority v církvi vůči 

počátečním otázkám (o vztahu k církvi) konvertujících. 

 Závěrem doplňuji i mé vlastní váhání o vztahu k církvi: „No já si právě myslím, že 

to pro mě osobně není překážka. Ale nevím, zda to nevadí ostatním a zda tím nenarušuju 

nějakou komplexnost církve.“ (rozhovor se Zdeňkou) Jedná se o dobu, kdy jsem zvažovala, 

zda mé názory jako členky římskokatolické církve neovlivňují organizaci jako celek. Ani 

v mém případě v rozhovoru se Zdeňkou není přítomna jistota, že toto váhání mohu zlomit 

tím, že si přiznám svou platnost v církvi a že jako její součást mám právo ovlivňovat dění 

„uvnitř“ církve a mít názor, který nemusí nutně být v souladu s aktuálním učením církve. 
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Takový postoj se ukazuje až v dalších rozhovorech (viz níže v podtématu „Já součást 

církve“), přibližně po roce v kurzu pro zájemce o křest. 

3.2.4.2 Prostředí, které mě nese 

Konvertující při výběru typu vyznání a církve, římskokatolické církve, v níž se chtějí 

nechat pokřtít, postupují v prohlubování znalosti o církvi a prostředcích, které jsou jim 

nabízeny v rámci samotného kurzu. V procesu náboženské konverze, nikoli na začátku, 

Lenka popisuje: „Vnímám, že je život nějak radostnější a barevnější. Mohu se nějak jako 

zastavit a třeba být s Bohem. Taky mi to jako kolikrát nejde. Ale mám prostě nějaký 

prostředí, které mě nese. Což je jako církev.“ (Lenka) Vnímá církev jako prostředí, ve 

kterém může svou víru uplatnit. 

S podobným přirovnáním přichází i Eliška. Po zvažování toho, co se jí na církvi 

nelíbí, dospěla k názoru, že je pro ni církev platforma pro to, aby jí pomáhala se vztahem k 

Bohu: „Ale pak jsem si říkala, že by to k ničemu nepomohlo – že bych jen zůstala 

v takovýmhle partizánským módu, že nemám tak silnou vůli, abych dokázala na sobě 

pracovat a vyvíjet ten vztah, že prostě potřebuji nějakou organizaci nebo takovou platformu, 

která mi v tom bude prostě pomáhat.“ (Eliška) Dále Eliška navazuje: „Já jsem si řekla, 

v jednom okamžiku, že ta církev mi může tu mou víru podepřít, podpořit. Že to nebylo kvůli 

tomu, že by se mi líbilo, že mají všichni barevný oblečky a kouří kadidlem, to mě vlastně moc 

nebere. Ale věřím tomu, že je prostě dobré, aby takováto platforma, ve které se to děje, byla.“ 

(Eliška) Eliška vystihuje svůj vztah k církvi shledáním, že církev může její víru doslova 

podepřít a podpořit. Jak ale naznačuje, k tomuto postoji k církvi jako podpory pro její víru 

musela během konverze dospět a nebylo to „nic automatického“.  

Konvertující v této bakalářské práci prochází systematickou výukou o učení církve 

atp. v rámci tzv. katechumenátu. Eliška uvádí, že byl pro ni podstatný důraz provázejících 

kněží a dalších osob ve farnosti na nezávaznost a možnost kdykoli z přípravy na křest 

vystoupit. Takový postup bychom mohli srovnat v modelu náboženské konverze s fází 

interakce (interaction), ve které L. R. Rambo (1993) popisuje proces tzv. zapouzdření neboli 

obklopení. A jak už bylo výše zmiňováno, obklopení je ve zdejší farnosti praktikováno 

především formou dialogu a svobodného pohybu. Eliška vyzdvihuje možnost dobrovolnosti: 

„No já si myslím, že v tom kurzu mají docela dobře udělané to „zahřívací období“ prvního 
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asi půl roku, kdy od začátku říkají, že vás tu k ničemu nezavazují. A myslím, že to je dobré 

prostředí, kdy se prvních pár měsíců nikdo nezná, je tam velká anonymita. Takže zpočátku 

jsem to brala tak, že si jdu poslechnout zajímavý přednášky. A ten iniciační moment, vstup 

do katechumenátu (pozn. obřad oficiální přijetí do kurzu), bude na jaře, takže já mám čas se 

rozhodnout, jestli fakt jako chci jít do toho poctivě nebo zjistím, že to je nějaká podivnost.“ 

(Eliška) Pro ujasnění kontextu citace je podstatné uvést, že Eliška tuto výpověď říkala již 

téměř rok po zmiňovaném „vstupu do katechumenátu“.  

3.2.4.3 Já součást církve 

Vývoj vztahu k církvi se u téměř všech konvertujících, včetně mě, dostal do bodu, 

kdy vyjadřujeme, že chceme být součást církve. Na začátek tohoto podtématu volím delší 

citaci Týny, která svůj vztah k církvi důkladněji shrnuje. Něž začne popisovat svůj aktuální 

vztah k církvi, zmíní se o vlivu autorit v církvi – římskokatolických kněží: „Hele to takhle 

říká Halík nebo Heryán, možná oba. To víš, já mám takové oblíbence: Vacík, Orko, Heryán, 

Halík. No a právě říkal jako nebrat církev jako organizaci, ale jako organismus.“ (Týna) 

Tato citace se kloubí s již výše popsaným tématem vlivu autority v církvi při setkání 

s náboženským směrem.  

Výpověď o vztahu k církvi pokračuje: „Že jsem to dřív brala jako instituci – že k ní 

nechci přináležet. Že tam je spousta lidí, i mezi kněžími i mezi laiky, se kterými nechci mít 

nic společného. A zároveň některá témata, třeba sňatky homosexuálů, prostě tohle na co 

mám jiné názory, ale i minulost církve a stránka církve, která touží po té moci – to mi bylo 

vždy nesympatické. A pak mi došlo, že kdyby si to řekl každý, tak by v té církvi právě 

převažoval počet těch lidí, kterým je lhostejné, že je církev proti homosexuálům a podobně. 

Tak jsem si řekla, že to je asi špatně. Že když tam můžou být lidi, kteří podle toho třeba 

nežijou, i když jako nikdo nežije takto stoprocentně, ale že tam jsou prostě i lidi, co si jako 

odříkaj jednou za rok modlitbu a zpověď. No tak jsem si řekla, že na to mám taky právo. A 

že taky ty lidi jsou ty konkrétní osoby – že to je snazší si představit než celou tu instituci. 

(Týna)  

I když je citace Týny rozsáhlá, lze v ní sledovat vývoj vztahu k církvi až do bodu, 

kdy se rozhodne být součástí církve, se kterou v mnohém zpočátku nesouhlasila (ať už 

s konkrétními lidmi a jejich názory nebo historickými milníky církve). Její rozhodnutí jako 
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by dokreslovalo přístup L. R. Ramba (1993), který vnímá konvertitu především z hlediska 

toho, že se stává aktivním vůči své konverzi. Zároveň na tomto místě můžeme výpověď 

respondentky spojit i s tématem v modelu náboženské konverze L. R. Ramba (1993), které 

se týká kontextu (context). Jak bylo zmíněno v teoretické části, náboženská konverze se 

odehrává na poli makrokontextu i mikrokontextu. Respondentka z hlediska makrokontextu 

zmiňuje například minulost církve či postoj k určité problematice (např. registrovanému 

partnerství), což její náboženskou konverzi nutně ovlivňuje nejen z hlediska vztahu k církvi. 

Hledisko mikrokontextu konkrétní náboženské skupiny – farnosti, ve které náboženská 

konverze respondentů probíhá, je možné spatřit především v přístupu kněžích a 

doprovázejících, taktéž v některých terénních poznámkách. Můžeme si toho povšimnout 

právě i ve výpovědi Týny ohledně oblíbených římskokatolických kněží.  Podstatným prvkem 

terénních poznámek jsou některé charakteristické rysy farnosti: podávání podobojí, 

diskutování nad problematickými otázkami či celkový průběh bohoslužeb, který je v 

mnohém odlišný od jiných farností. Pro vývoj vztahu k církvi konvertujících právě tento 

kontext farnosti zaujímá, dle mého pohledu, určitý vliv na náboženskou konverzi. 

V tématu motivace, proč být součástí církve, převažuje mínění, že jedině tak mohou 

konvertující v církvi něco změnit: „Jo, minimálně když si řekneš, že s něčím nesouhlasíš a 

nic neuděláš a dáš od toho ruce pryč.  Tak to je něco jiného, než když jsi uvnitř společenství 

a ten problém nějak zviditelňuješ, mluvíš o něm – to má minimálně nějakou větší legitimitu. 

Ty lidi to jinak vezmou od křesťana…“ (Eliška) Určité racionální bariéry, jak byly 

představeny výše, se mohou možná vyřešit i tím, že konvertující zaujmou pozici toho, kdo 

může být „uvnitř společenství“ a „něco změnit“, pozici aktivní, nikoli pasivní: „To je 

zajímavé rozhodnutí „jít do církve, abych byla církev“. Přijde mi, že to je naše (poznámka: 

v kurzu zájemců o křest) velmi shodné téma… že možná když v církvi nebudeme, kdo pak 

něco může změnit. (rozhovor s Lenkou) Zmiňované téma možnosti něco změnit se objevilo 

i u Lenky: „No a já si uvědomila, že mi to taky není jedno. Vlastně jsem měla touhu to nějak 

ovlivnit i zevnitř.“ (Lenka) U Lenky je tématizováno bytí v církvi víckrát: „Tak mi dochází, 

že jsem taky součástí církve.“ (Lenka) Jinde: „Tak nějak začínám chápat, že jsme všichni 

nedokonalí, i v církvi, jako bychom mohli mít pocit, že by v církvi měli být dokonalí.“ (Lenka) 
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 Že se jedná o postupný vývoj k tomuto uvědomění, dosvědčuje i můj komentář, který 

jsem nabídla v rozhovoru s Eliškou. Zmiňuji ho i proto, že se jedná o poslední rozhovor, 

který jsem v průběhu náboženské konverze nahrávala (přibližně rok a čtvrt po vstupu do 

kurzu pro zájemce o křest), což mi v návaznosti na citaci mých slov výše ukazuje i můj vývoj 

uvědomění, že mohu být součástí církve: „To je pravda – že jsem v tom kurzu udělala tu 

myšlenku, že já jsem teda asi taky církev. Že možná s námi, kteří prostě si i vevnitř církve 

myslí něco jiného, se ta církev utváří, třeba jednou nebude tak zkostnatělá, má to sice dlouhý 

vývoj, ale že to je asi důležitý.“ (rozhovor s Eliškou)  

 Konvertující se potýkají s náročným procesem uvědomování si, jaký vztah zaujmou 

vůči církvi, do které se chystají skrze křest začlenit. Shrnující uvědomění poskytuje výpověď 

Lenky, která se odvažuje mluvit i za ostatní konvertující v kurzu: „Potřebujeme se prostě 

srovnat s tím, že budeme součástí takovéhle organizace, o které se v poslední době neříká 

nic dobrého. Ale tak není to členství, teď se jako přihlásím, ale je to společenství.“ (Lenka)  

3.2.5 Žít život lépe – „techniky pro život“ 

Poslední kapitolou analýzy získaných dat od konvertujících k římskokatolické církvi 

je téma zabývající se metodami, prostředky a „technikami“ pro každodenní „žití víry“, které 

daná náboženská skupina konvertitům nabízí. Jak bylo několikrát výše zmíněno, právě tyto 

techniky mohou být určitým „lákadlem“ pro osoby, které hledají ve svém životě rozvoj a 

přesah, čekají od života „víc“. Ve všech výše popsaných kapitolách se respondenti zmiňují 

o tom, že hledají společenství, které jim pomůže „žít tu víru“ (Eliška), potřebují ve víře 

„udělat praktickou zkušenost“ (Zdeňka) či zjišťují, že Bůh je, ale „co s tím“ (Lenka).  

V úvodu nastíním přehled těch citací, které o potřebě najít způsob, jak prakticky víru 

žít, vypovídají. Zásadní pro tuto práci a to, co zvažují konvertité před křtem, je poté samotná 

ukázka „technik pro život“, se kterými se seznámily v kurzu pro zájemce o křest. Tyto 

nástroje náboženské skupiny jim totiž přináší možnosti pro praktikování víry, jaké před 

vstupem do kurzu neměli a obohacují tak jejich každodenní život – přináší jim do života 

„něco víc“.  

Konvertující Lenka přímo pojmenovává potřebu „naučit se to žít“, tedy praktikování 

víry.  „Já jsem hrozně vděčná za ty víkendy. Chápu, že je kurz otevřen pro všechny, jsem za 

to vděčná, i když to pak teda jako dopadne, že to je taková frontální přednáška, ale nějak tu 
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intelektuální stránku jsem měla vždycky víc zpracovanou a potřebovala jsem se spíš naučit 

to žít. Prostě jako když kněz říká, že tu víru máme „krýt svým životem“. Tak to je něco, po 

čem já hladovím.“ (Lenka) Její výpověď přímo ilustruje pohled na konvertující, který je 

aktivní a hledá způsoby, jak svou víru praktikovat v každodenním životě. Pojmenovává 

potřebu nejen naučení se konkrétních technik „pro každý den“, ale obecně i snahu, jak 

morální hodnoty, které jí víra přináší, vnášet do osobního života a vztahů – využívá metafory 

„krýt víru svým životem“.  

Toto téma „žití víry“ nikoli jen praktikováním naučených náboženských praktik, ale 

prostoupením víry do celé osobnosti a vztahů, nalézáme i v závěrečné diskuzi po křtu, ve 

které se věřící s odkazem na T. Radcliffa (článek: Proč být křesťan) zabývají otázkou 

svobody: „C: Že nikdo nevěří, že křesťané jsou svobodnější. Vy musíte každou neděli do 

kostela, dodržovat desatero… to je věc, která se nedá, nedá vysvětlit. Ta se dá jen prožít. 

Věřím, že to je největší překážka: jak můžeš jít do tak šílené organizace, která to a to a to a 

ještě se cejtit svobodně?“ Jinými slovy diskutující konvertita popsal, že určité „techniky pro 

život“ umožňují přesahující pocit osobní svobody. A jak dokládá jiná diskutující, ten dříve 

před křtem neměla: „…může to znít pro někoho paradoxně, že mi lidi často říkaj: „Musíš 

teď žít podle nějakých pravidel“. Ale mně přijde, že jsem žila podle nějakejch pravidel víc 

předtím. Protože jsem si je vypěstovala sama, jako abych byla dobrá. Jenže to je blbost, 

podle nich nebudu dobrá.“ (terénní poznámky) Konvertující shledala, že určité nástroje, 

které jí náboženská skupina poskytuje, jí umožňují „stát se dobrou“. To je velká ambice, 

závazek i uvědomění konvertujícího a jak vypovídají konvertité, nezakládá se jen ze 

samotného prožitku konkrétní metody, „jak žít víru“. I když L. R. Rambo (1993) konkrétně 

téma pocitu svobody konvertujících nerozebírá, můžeme téma zahrnout i vzhledem k pojítku 

s „technikami pro život“ do „setkání“ (encounter). Toto setkání s náboženskými nástroji pro 

věřící totiž propojuje nabyté metody, „jak žít víru“ a pocit moci v souvislosti se svým 

vlastním životem. Shrnující je dojem konvertující v diskuzi po křtu, který pojmenovává 

vlastnosti, jež před konverzí vnímala u jiných křesťanů: „Mně zas ale přijde, že si tohohle 

lidi všímají. Že právě ti lidi jsou vlastně často z toho svého pojetí svobody strašně unavení a 

že se jim těžko rozhoduje a je pro ně těžký, jak ten život žijou. A když takhle někdo vedle nich 

se cítí daleko volněji, tak na to nějak reaguje a možná to chtějí taky… To i já jsem si tohohle 

hodně všímala v době, kdy jsem nebyla ještě věřící. U křesťanů jsem vnímala takovou 
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stabilitu, sílu, pevnost. Právě jsem na to reagovala, začala se o to nějak zajímat víc.“ (terénní 

poznámky)  

Úvodem byly nastíněné „techniky pro život“, které konvertující považují nejen jako 

dobré nástroje do svého života, ale směřují své úvahy i k pocitu moci nad svým životem, 

který dříve neměli. Takovou potřebu popisuje i konvertující Eliška: „No vlastně když jsem 

nad tím přemýšlela, tak to bude možná znít blbě, ale že vlastně i ten důvod, proč jsem si 

řekla, že bych chtěla nějak rozvinout ten vztah k Bohu, víru, tak byl ten, že si chtěla jakoby 

usměrnit svůj život. Jako že jsem měla dojem, že tak nějak dělám spoustu věcí špatně a 

opakuju stále chyby a nikam se neposouvám. A měla jsem takový pocit ze sebe, že můžu ten 

život žít jako lépe. A to byl asi jeden z těch motivů – chtěla jsem na sobě začít nějak pracovat. 

Zlepšit vztah k sobě i lidem k sobě.“ (Eliška) Žít život lépe je i mnou zvolený název 

podkapitoly. Konvertující tedy v této bakalářské práci spadají do skupiny lidí, kteří zvažují 

v konverzi také to, jak jim může víra napomoci usměrnit život, žít ho lépe, svobodněji, 

„vnést do něj křesťanskou kvalitu“ (Týna). 

 

Konkrétní „techniky pro život“ 

Jak výše zmínila konvertující Lenka, konkrétních „technik pro život“ se jí dostalo na 

víkendových soustředěních pro zájemce o křest. Metoda, se kterou se účastníci jako první 

seznamují na kurzovním soustředění, je způsob čtení Písma – Bible a je založená na postupu, 

jak číst konkrétní text (metoda lectio divina: úvodní modlitba, několikeré čtení, meditace 

nad textem, vyvození činů pro svůj život, závěrečná modlitba). Konkrétní výsledek takového 

způsobu meditace nad biblickým textem nalézáme u Týny a je zařazen do odpovědění si na 

životní otázky skrze osobní prožitek v kapitole 3.3.3.2. Její výpověď „tak to ve mně hnulo a 

já si řekla, že Mu musím absolutně důvěřovat.“ (Týna) ukazuje, jak jí technika v životě 

pomohla. Zároveň ale dodává, že je pro ni, jako konvertující, která chodí do kurzu teprve 

rok, podstatné ještě to, aby tuto metodu praktikovala právě na víkendech, kde jsou jí 

podmínky místa příjemnější pro meditaci nad textem: „A další víkendy jsou prohlubování, 

třeba lectio divina. Já to někdy zkouším doma, ale tam není takový dobrý prostor, jsem dost 

obklopená věcma. Ale v tom klášteře, kde je člověk v místnosti jen s postelí a křížkem na zdi, 

to je něco jiného. To je fajn, že máme příležitost tohle zažít.“ (Týna) Provázející v kurzu 
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kladou důraz na to, aby účastníci nalezli osobní způsob, jak bibli číst a měli zkušenost s tím, 

co jim k soustředění nad textem dopomáhá. G: Rozvíjí myšlenky o tom, že metoda lekcio 

divina jí vyhovuje spíše právě v přírodě, protože to neúprosné ticho, co je v místnosti nebo 

kapli v kláštera, tak jí spíš dostává někam do sklepa, kde prostě to je zaprášený a hnusný, 

ale když je v přírodě, tak vidí tu božskou krásu, ve které je i ona. A do toho sklepa je taky 

fajn se někdy dostat, ale postupně. (terénní poznámky) 

Součástí víkendů je sdílení osobních prožitků z čtení bible a toho, co si z meditace 

nad textem konvertující odnášejí. Text je vnímán jako možnost analogie pro životní události 

– „setkání“ (encounter) se symboly a příběhy. Všechny možnosti toho, co si z čtení za 

prožitek odnesou konvertující, jsou možné a doprovázejícím vítané. V tento moment se 

propojuje hned několik fází modelu náboženské konverze L. R. Ramba (1993) a je podstatné 

podtrhnout, že konverzi jako komplexní proces nelze popisovat odděleně podle fází od první 

k poslední, ale fáze se navzájem prolínají, proměňují a vrací se. „Setkání“ (encounter) 

s konkrétní metodou pro to, jak svou víru uchopit, „jak víru žít“, se prolíná s potřebou jít nad 

rámec života, který do té doby konvertující žije. Tato potřeba se rozvíjí už na samém 

počátku, jak popisuje i konvertující Lenka, L. R. Rambo (1993) ji řadí do fáze „hledání“ 

(quest). Zároveň se vše při učení se „techniky pro život“ („setkání“ (encounter)) odehrává 

ve velmi specifickém prostředí kláštera („kontext“ (context)) a účastníci jsou odtaženi od 

vnějších vlivů, vztahů a problémů, které běžně řeší (forma zapouzdření ve fází úzké 

„interakce“ (interaction)). „Důsledky“ (consequences), které to přináší pro každodenní 

život, nastiňuje již po prvním víkendovém soustředění Zdeňka: „No jako jo, myslím, že jo. 

Rozhodně nemůžu říct, že bych si nějak obrátila život na ruby nebo nabrala nějaký nový 

směr. Spíš mi připadá, že to je nějakým logickým vyústěním. Myslím si například v oblasti 

nějaké reflexe. Že to teď dalo na intenzitě. Že jsem schopná i nějakých jiných forem reflexe.“ 

(Zdeňka). Jedná se ale pouze o jeden z možných důsledků konverze už za jejího průběhu 

(nikoli důsledků navazujících na období po samotném křtu a fázi závazku). 

Konvertující Lenka dává na víkendová soustředění ve své výpovědi důraz hned 

v několika momentech rozhovoru: „No a že ten kurz nás jako v těch víkendech bere dost 

prakticky, rozvíjí v modlitbě a tak.“ (Lenka) či „Na víkendech se mi dobře medituje, 

v klášteře Boha vnímám, je to vždycky velké duchovní políbení.“ (Lenka) Způsob, jak žít 
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víru, je pro ni „něco, po čem fakt hladoví“ (Lenka). Její výpověď je v této bakalářské práci 

podstatná z důvodu vývoje konverze: nacházím v jejích slovech před křtem už konkrétní 

přemýšlení nad „závazkem“ (commitment) do života: „Tak si to teď fakt zpracovávám a 

snažím se pro to fakt rozhodnout. Ne, že teď mi to zrovna jde a přináší mi to radost. Ale 

možná že když se mi to nějak bude zdát divný, tak abych se tomu nepoddala. A že teď to 

prostě budu budovat. A že věřím, že Bůh je. Tečka. A že je nějaká dobrá cesta k Němu.“ 

(Lenka)  

Konvertující své rozhodnutí, které popisuje Lenka, stvrzují v rámci křtu. Jelikož 

závazky (commitment), které v rámci křtu přicházejí a veškeré důsledky (consequences) 

konverze nastávají až po samotném křtu, nejsou tedy součástí této bakalářské práce, která se 

zaměřuje především na to, co zvažují konvertité před křtem. Z výpovědí je ale patrné, že 

před samotným rituálem křtu procházejí konvertující fází rozhodování, jakou popisuje 

Lenka. 

3.3 Závěrečná interpretace 

V této bakalářské práci byla snaha představit proces konverze skrze analýzu rozhovorů 

s konvertujícími k římskokatolické církvi, a to s pojetím, že se jedná o jedinečnou zkušenost 

a musí být k ní takto přistupováno. Křest je v práci uchopen jako ohraničení náboženské 

konverze, protože je v římskokatolické církvi i laické veřejnosti křest vnímán jako vnější 

projev stvrzení náboženské konverze (vnitřní proměny).   

Konvertující před vstupem do římskokatolické církve zvažují určité otázky – hledání 

odpovědí na ně ovlivňuje samotný proces náboženské konverze. Rozpoznat konkrétní 

kategorie, ve kterých zvažování otázek probíhá, bylo hlavním cílem této bakalářské práce. 

Jako nástroj pro zachycení procesu konverze bylo zvoleno srovnávání s modelem 

náboženské konverze dle L. R. Ramba (1993). 

Skrze důkladnou analýzu nasbíraných dat pomocí metody IPA byla snaha odpovědět 

na výzkumné otázky. Zastřešující otázka zněla: Co zvažují konvertité před vstupem do 

římskokatolické církve? Pro její zodpovězení jsou čtenářům práce poskytnuta vodítka 

prostřednictvím kategorií získaných z analýzy dat. Data vznikala po dotazování se mj. na 

další výzkumnou otázku: Jaká je zkušenost náboženské konverze optikou samotných 
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konvertitů před křtem (tzn. probíhající konverze)? Opět budu v textu zdůrazňovat provázání 

i odlišnosti s teorií L. R. Ramba (1993) o náboženské konverzi – výzkumná otázka: Jaké 

jsou odlišnosti ve vývoji konverze respondentů oproti modelu konverze? Model rozšiřuji o 

rozměr konkrétní farnosti (výzkumná otázka: Jak je náboženská konverze podporována 

v konkrétní farnosti?), ve které konverze respondentů probíhá. Jedná se o specifický kontext 

a cílem je postihnout určité faktory, jak takový kontext může konverzi ovlivnit. 

 Shrnutí výsledků analýzy a interpretace dat: 

Jako první kategorii jsem rozpoznala a popsala proces rozhodování, který nasedá na 

zjištění, že pro ně osobně Bůh existuje – kategorie: Bůh je. Co já s tím budu dělat? – 

proces rozhodování. Ani jedna z respondentek neuvádí, že by její náboženská konverze 

byla náhlá, tedy ve smyslu události, která by zapříčinila, že by pouze skrze ni uvěřili. 

Uvádějí, že byla spíše vrůstající, sled mnoha událostí, vliv mělo okolí, rodina, přátelé i 

postupné zkušenosti s náboženským prostředím – kontextem (context) dle L. R. Ramba 

(1993). V bakalářské práci nabízím interpretaci procesu náboženské konverze respondentů 

jako se shledáním se s fází krize (crisis) ve formě znejistění dosavadní orientace ve světě. 

Takové znejistění nemusí být nutně společensky nebo individuálně problematické nebo 

psychicky náročné, ale může se jednat o motivaci žádat si od života něco víc – což 

koresponduje s fází hledání (quest) L. R. Ramba (1993). Krizi bychom mohli tudíž v našem 

kontextu uchopit spíše jako kreativní vývoj, což nabízím jako interpretaci, která by mohla 

rozšířit Rambův model. Zároveň se na počátku náboženské konverze můžeme setkat 

s prvním psychickým procesem: zvažování osobního významu v začlenění se ve skupině, 

jak ho popisuje sociální psychologie začlenění jedince do malé skupiny dle autorů Výrost, 

Slaměník a Sollárová, eds. (2019).  

Dalším tématem vyplývající z rozhovorů je potřeba patřit do společenství (odpovídá 

tomu Rambova (1993) fáze setkání (encounter) a interakce (interaction)). Shledala jsem tuto 

potřebu referenční skupiny u všech respondentů, pouze s malými nuancemi. Konvertující 

prochází procesem socializace jedince ve skupině, kdy se osoba snaží o naplnění osobních 

potřeb a v procesu nabývá různých rolí, které mají na náboženskou konverzi vliv: 

jednoznačným příkladem je role „nového člena“, v našem kontextu katechumena, který je 

brán jako ještě „nezasvěcený“, komu se mají předávat všechna podstatná tvrzení církve i 
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metody pro praktikování víry. Jak někteří respondenti dokládají, otevřenost farnosti je pro 

osvojování si role zásadní: vědomí, že mohou z kurzu odejít a že je vše dobrovolné je pro ně 

při zvažování svého setrvání v kurzu pro zájemce o křest důležité.  

 Během náboženské konverze vyvstává konvertujícím mnoho problematických 

otázek, na které se snaží různými cestami odpovědět. Skrze analýzu dat jsem rozpoznala 

určitý vývoj racionálních bariér, které mění v procesu náboženské konverze svou relevanci 

– konvertující mohou dojít až k určitému povznesení se nad původně problematické otázky, 

osvojí si nadhled nad nimi. Takový poznatek jsem nenalezla v žádném z modelů náboženské 

konverze, nicméně spojuji vývoj racionálních bariér s Rambovou (1993) fází hledání 

(quest), ve které je konvertující brán především jako aktivní jedinec, který se snaží získat 

odpovědi na své otázky. Vývoj srovnávám s teorií kognitivní disonance L. Festingera – 

v kontextu náboženské konverze vyvolávají racionální otázky nejistotu z rozporu mezi 

určitými vnitřními a vnějšími stavy. Nabízí se interpretace, že vztahování se k náboženství 

jako takovému může být snaha o znovunastavení jistoty, zbavit se kognitivní disonance. Na 

otázky se snaží konvertující hledat odpovědi skrze farnost (kněží, doprovázející, ale i 

doporučovaná literatura atp.) nebo osobní prožitek. Změna relevance otázek (skrze postupné 

odhalování vrstev, nabídku pohledu doprovázejících atp.) poskytuje redukci kognitivní 

disonance, mohou tak učinit onen nadhled nad dříve podstatnými otázkami.  

 Na změnu relevance otázek má vliv i tzv. obklopení, které jsem ve farnosti 

zaznamenala v jiné formě, než bychom nalezli jako příklad u L. R. Ramba (1993) v jeho fázi 

náboženské konverze interakce (interaction). V mikrokontextu farnosti se jedná o snahu 

zachovat konvertujícím možnost volby, dialog, liberálnost v názorech oproti jiným 

farnostem. Zvažování významu dialogu, otevřené diskuze mezi katechumeny a 

doprovázejícími ve farnosti může být pro účastníky kurzu zásadní až do té míry, že při opaku 

takového jednání by byli schopni z kurzu pro zájemce o křest odejít, jak se stalo například 

jednomu z konvertujících v jiné farnosti. Obklopení, které farnost poskytuje, srovnávám 

s teorií o potřebě individuální svobody, kterou zformuloval K. Z. Lewin (2019). Pro 

uspokojení vlastních potřeb je ve skupině tato individuální svoboda (prostor pro svobodný 

pohyb) žádoucí a ovlivňuje, zda účastníci mohou mít pocit frustrace z příliš přísného 

ohraničení.  
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 V souvislosti s popisem možné strategie obklopení při socializaci jedince ve skupině, 

tedy začlenění katechumenů, sleduji v analýze dat z rozhovorů a terénních poznámek i téma 

vývoje vztahu k církvi. Konkrétně toto téma nenalézám specifikováno v žádném z modelů, 

proto mu věnuji určitou pozornost, zvláště i proto, že respondenti svůj vztah k církvi velmi 

rozebírají a svěřují se s osobním vývojem tohoto vztahu.  Zvažování úlohy církve, do které 

se rozhodují vstoupit, je pro respondenty podstatné. Že se jedná o vývoj vztahu a ne o fakt, 

se kterým se jedinci smíří nebo nesmíří, dokládám na podkategoriích, které by měly vývoj 

ilustrovat.  

Začátek (Církev prověřena lety) vztahu se odvíjí od úvah nad historií církve, jejími 

problémy, aktuálními skandály i otázkami, které řeší nejen církevní představitelé. Můžeme 

v počátku konverze pozorovat postoj konvertujících, kteří se nechtějí stát součástí takové 

církve nebo zvažují, zda jejich přístup nenaruší určitou komplexnost církve. 

Postupně jak se konvertující začleňují do farnosti a seznamují se s učením církve, 

nazývají svůj postoj k církvi například Prostředím, které mě nese. Mohli bychom tak rozlišit 

fázi vývoje vztahu k církvi konvertujících, která zahrnuje nabytí už určitých představ o 

církvi i jejích metodách praktikování víry a vyvození závěru, že se jedná o platformu, která 

jim může pomoci žít víru. Pro vyvození takového závěru se zdá podstatný opět přístup 

doprovázejících, tedy kontext farnosti a její specifická strategie obklopení.  

Vývoj vztahu k církvi se dostává ve výpovědích respondentů (ještě před křtem) do 

stádia, kdy se cítí být součástí církve (Já součást církve), chtějí být v ní z důvodů, aby ji 

mohli měnit, mohli v ní uplatňovat svoje názory a tím „zevnitř“ proměňovat její směřování 

– k tomuto přístupu dochází všichni respondenti. Formulují se zde k církvi už určité závazky 

(commitment), nicméně L. R. Rambo (1993) tuto fázi spojuje spíše s obdobím po křtu, rituály 

stvrzení své konverze (křest) atp. Stejně tak už před křtem je možné sledovat důsledky 

(consequences), které nejspíš po křtu budou dále trvat, což by ale bylo na další výzkum. 

 Poslední oblastí, kterou respondenti prostřednictvím zkušenosti zaznamenané 

v rozhovorech popisují je hledání takových nástrojů, které jim pomohou žít víru, neboli Žít 

život lépe. Techniky pro život (metody meditace, prožívání mše, modlitba atd.) mohou 

odpovídat na potřebu konvertujících, kteří chtějí od života víc. Konvertující se s technikami 

shledávají v možné fázi náboženské konverze setkání (encounter), jak ji popisuje L. R. 
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Rambo (1993). Učení se takovým technikám prostupuje nicméně celý proces náboženské 

konverze. V této podkategorii je i téma pocitu osobní svobody, které s nabytými 

zkušenostmi s tím, jak mohou svou víru reálně praktikovat, přichází – toto téma ale zmiňují 

především konvertující v diskuzi po křtu (terénní poznámky), tudíž bychom mohli mluvit 

spíše o důsledcích (consequences) takto naučených „technik pro život“.  
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4 Diskuze 

Bakalářská práce měla za hlavní cíl zjistit, jak probíhá náboženská konverze do 

samotného aktu křtu u římskokatolické církve a co během tohoto období zvažují konvertující 

– jaké otázky si kladou, jak na ně hledají odpovědi a jaké pak dostávají. Jejich zkušenost je 

pak srovnávána s modelem náboženské konverze L. R. Ramba (1993). Práce umožnila 

pohled několika konvertujících ještě před samotným křtem nikoli retrospekcí, ale aktuálním 

komentováním toho, co řeší v rámci své náboženské konverze, což je možný přínos obecně 

do výzkumu náboženské konverze, kde je mnoho výzkumů zaměřeno na čerpání z dat 

získaných z retrospektivních rozhovorů. Zároveň se jedná o snahu zachytit data dlouhodobě. 

 Práce má limity, které je třeba brát v potaz při čtení celé práce i vyhodnocování jejího 

významu. Jedním z limitů bakalářské práce je zvolený vzorek respondentů. Pouze výjimečně 

skrze terénní poznámky doplňují pohled na zkušenost náboženské konverze konvertující 

muži. Tento limit byl způsoben mou rolí badatele-ženy (mám blízko spíše k ženám, tudíž 

navázání spolupráce na výzkumu bylo tímto ovlivněno), ale i počtem žen, který je v kurzu 

pro zájemce o křest vyšší než mužů. Nicméně tento faktor nelze jen skrze tuto bakalářskou 

práci považovat za pravidlo a poměr konvertujících mužů a žen by se musel více 

prozkoumat. Počet respondentů byl zvolen nižší kvůli vybranému úzkému zaměření na 

zkušenost právě probíhající a kvůli zvolené metodě interpretativní fenomenologické analýzy 

(tzv. IPA) získaných dat z rozhovorů.  

Role badatele jako jednoho z respondentů může být v jiném kontextu taktéž limitem 

práce, nicméně jak je výše popsáno, v bakalářské práci je snaha představit roli badatele 

s jeho východisky a motivací v takové míře, aby bylo možné číst práci s vědomím těchto 

východisek a motivací. Role badatele jako respondenta je zvolena taktéž z důvodu přímého 

absolvování kurzu pro zájemce o křest, kterého se účastní respondenti. V kladených 

otázkách v rozhovorech, které byly nasbírány v průběhu kurzu, je možné podobně jako u 

ostatních respondentů, sledovat určitý vývoj ve vztahu ke konverzi. 

Dalším limitem bakalářské práce je sledování procesu náboženské konverze pouze 

do momentu stvrzení víry veřejně, tzn. do křtu u římskokatolické církve. Fáze závazku 

(commitment) a důsledky (consequences) podle modelu náboženské konverze L. R. Ramba 
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(1993) nemohly být tudíž analyzovány a interpretovány, i když by taková analýzy byla jistě 

velkým přínosem pro uchopení náboženské konverze komplexněji.  

V práci jsou rozhovory s respondenty pouze z jedné farnosti. Srovnání s jinými 

farnostmi v České republice by bylo vhodným doplněním výsledků analýzy získaných dat 

v této bakalářské práci.  

Při analýze dat pomocí metody IPA bylo vyčleněno několik kategorií, které se váží 

k výzkumnému cíli a otázkám. V rozhovorech se ale vyskytly některé pasáže, které by stály 

za větší rozebrání, bohužel vzhledem k zaměření bakalářské práce byly vyřazeny. Jedná se 

například o téma zkušenosti náboženského vyznání v jiném kontextu (v cizině), otázka křtění 

dětí či vliv „působení Ducha“ v životě věřících (jak ho vnímají, přisuzují tomu význam atp.). 

V práci taktéž neodpovídám na otázky, které jsem označila jako teologické – jejich 

představení považuji ale za podstatné pro zachycení zkušenosti náboženské konverze 

celistvě.  

V práci se zaměřuji na „potřebu společenství“, kterou popisují v různé míře všichni 

respondenti. Větší rozlišení a analýza potřeby společenství jako velké skupiny 

(římskokatolické církve) nebo malé skupiny (konkrétní farnosti, kde mohou praktikovat i 

sdílet svou víru) by umožnilo lepší uchopení této primární potřeby „někam patřit“. 

Respondenti mluví často o obou skupinách, z analýzy míním, že se opravdu jejich potřeba 

váže nejen ke konkrétním lidem, ale i k celé církvi – dochází tak k uvědomění, že chtějí být 

součástí církve (velké skupiny), což je prakticky možné skrze vlastní působení v konkrétní 

farnosti (malé skupině).  

Model náboženské konverze L. R. Ramba (1993) slouží k porovnání procesu 

konvertujících s již důkladně popsaným procesem v odborné literatuře. V rozhovorech jsem 

nalezla popisy fází, jak je Rambo stanovuje, některé fáze bych ale rozšířila nebo nastínila 

možnou odchylku. Právě odchýlení se od modelu spatřuji významně v popisu interakce 

(interaction), ve které Rambo (1993) klade důraz na strategii skupiny ve formě obklopení 

jedince. Popisuje ono „zapouzdření“ jako způsob ochrany jedince před vnějšími vlivy a 

poukazuje na spojitost s širším makrokontextem, který může církev vnímat například jako 

sektu, a tudíž se snaží skupina jedince co nejvíce „obklopit“ různými metodami (fyzická, 

sociální i ideologická rovina). Jedinci v této bakalářské práci zdůrazňují strategii obklopení, 
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která se zdá být protikladem Rambova popisu, respektive ho rozšiřuje. Mikrokontext farnosti 

ve velkém městě, do které chodí spíše mladí a vysokoškolsky vzdělaní lidé, odpovídá 

Nešporově (2012) popisu „nových věřících“. Obklopení v této farnosti neodpovídá strategii, 

aby byli jedinci odtrženi především od vnějších vlivů, ale naopak se snaží o vedení dialogu 

a otevřeného přístupu ve smyslu zdůrazňování dobrovolnosti účasti na kurzu atp. Takový 

přístup konvertujícím umožňuje pocit osobní svobody, tzv. prostor pro svobodný pohyb, a 

je kladen důraz na samostatné rozhodování. Doplnění o tuto formu „obklopení“ by bylo 

v modelu náboženské konverze L. R. Ramba (1993) rozšiřující a přínosné. 

V modelu L. R. Ramba (1993) je kladen důraz na vnímání konvertujícího jako 

aktivního jedince, což dokládají i respondenti této práce, kteří se snaží víru sami pochopit i 

skrze literaturu nebo chození na besedy a problémy řeší diskuzí atp. Jejich popis dokládá 

přístup vnímání konverze jako postupné. Jak bylo zmíněno v teoretické části, William James 

vnímá konverzi jako možné vyústění do dospělosti, ve které je spiritualita přirozenou 

součástí. Konvertující nejsou v této bakalářské práci osobami ve vývojovém období 

adolescence, ale spíše mladé dospělosti. Jejich počátky přemýšlení o náboženské konverzi a 

první zkušenosti s náboženským prostředím ale spadají právě do období adolescence. 

Srovnání průběhu konverze by bylo vhodné spolu s teorií attachmentu (neboli přimknutí). 

Například Granqvist a Kirkpatrick (2004) poukazují na konverzi dramatickou u těch osob, 

které se přimknuli k rozhodujícím dospělým spíše nejistě nebo problematicky, zatímco u 

konvertitů, u kterých probíhala náboženská konverze pozvolně jako vrůstající, byl 

rozpoznán attachment bezpečný a neproblematický. Tato teorie nebyla předmětem práce, 

ale nabízí možná vodítka pro další studii náboženské konverze.  

Význam krize (crisis) v náboženské konverzi je dle L. R. Ramba (1993) podstatný, 

ale nelze ho nutně spojovat s dramatickou událostí nebo okolnostmi jako jsou mystický 

zážitek, blízkost smrti nebo užívání drog. Namísto toho můžeme krizi vnímat také jako 

nespokojenost s dosavadním životem a touhu ho změnit, přát si od života více. Respondenti 

této práce nepopisují ani jeden konkrétní dramatickou událost, na základě které by uvěřili 

v Boha. Doplnění důrazu na vnímání krize (crisis) jako kreativního procesu a touhy chtít od 

života více by bylo vhodné v dalších výzkumech zohlednit jako možné východisko pozvolné 

konverze, nikoli náhlé. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat zkušenost náboženské konverze pohledem 

právě konvertujících osob, a to s důrazem na hledání toho, co zvažují před samotným křtem 

u Římskokatolické církve v České republice. Druhotným cílem bylo srovnání výsledku 

analýzy dat s modelem náboženské konverze L. R. Ramba (1993). V teoretické části byl 

vymezen pojem náboženské konverze a souvislosti s vyznáním víry v České republice. 

Následně byl uveden pohled psychologie náboženství na náboženskou konverzi a 

představeny tři vybrané modely konverze, L. R. Rambův (1993) pak nejdůkladněji, aby mohl 

jeho model posloužit lépe pro srovnávání v praktické části bakalářské práce. V empirické 

části byla pak v návaznosti na výzkumné cíle analyzována data pomocí kvalitativní metody 

interpretativní fenomenologické analýzy (IPA), která se zaměřuje na analýzu těch dat, která 

se vztahují ke zkušenosti (v této práci tedy zkušenost náboženské konverze). Z analýzy 

získaných dat (která byla sbírána téměř dva roky) bylo rozlišeno několik kategorií toho, co 

konvertující před vstupem do římskokatolické církve zvažují.  

Z analýzy dat vyplývá, že konvertující procházejí náboženskou konverzí postupně, 

popisují ji například jako vrůstající; vliv na ni má blízké okolí, četba literatury i osobní 

zkušenost s konvertujícími a doprovázejícími. Nikdo z respondentů neuvádí dramatickou 

událost, která by ho přivedla k víře, ale popisují různý sled událostí, které je nasměrovaly 

k víře v Ježíše Krista a k důvěře v římskokatolickou církev.  

Celý proces náboženské konverze byl v této práci ohraničen rituálem křtu u 

římskokatolické církve s předpokladem, že vnější stvrzení víry (křest) následuje vnitřní 

proměnu, tedy konverzi. V této práci nebylo cílem dále rozebrat další části modelu 

náboženské konverze L. R. Ramba (1993), tedy závazek (commitment) a důsledky 

(consequences). 

Konvertující v této bakalářské práci jsou součástí kurzu pro zájemce o křest ve farnosti, 

která má specifické působení na náboženskou konverzi: dle modelu L. R. Ramba (1993) byla 

srovnávána fáze interakce (interaction) a shledala jsem určitý rozdíl v strategii obklopení, 

jak ji vnímá L. R. Rambo. Farnost si zakládá na otevřeném přístupu, důrazu na dobrovolnost 

v kurzu pro zájemce pro křest a směřování k dialogu více než k představování dogmat bez 
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možné diskuze. Takové „obklopení“ bylo dáno v souvislost s teorií K. Lewina o potřebě 

osobní svobody, volného prostoru pro pohyb. 

V analýze dat byl nastíněn vývoj vnímání vztahu k církvi od přístupu, kdy je církev 

vnímána spíše jako problematická a mají s ní spjato mnoho nevyjasněných otázek, přes 

postupné odhalování odpovědí na kladené otázky, až po shledání, že chtějí být součástí 

církve, aby ji mohli měnit uvnitř. K tomuto vývoji jim napomáhala pravidelná setkávání 

konvertujících v kurzu pro zájemce o křest, kněží a doprovázející. Techniky pro život, tedy 

metody pro praktikování víry jsou vnímány jako nástroj pro žitou víru a umožňují tak naplnit  

respondentům touhu „chtít od života něco víc“, být lepším člověkem.  

Přínosem práce je rozbor s náhledem na podoby náboženské konverze mladých lidí, 

kteří mají průběh konverze postupný, nikoli náhlý (dramatická událost). Data z rozhovorů 

s konvertujícími jsou tvořena přímo v průběhu konverze a mohou být oporou a doplněním 

těch dat, která se zaměřují na náboženskou konverzi hlediskem retrospektivním. Srovnávání 

náboženské konverze s modelem ukazuje konverzi jako proces, který je nutné chápat 

komplexně s různými specifiky jednotlivců.  
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7 Seznam příloh 

Příloha 1 – Informovaný souhlas 

Příloha 2 – Ukázka z rozhovoru 

Příloha 3 – Ukázka z terénních poznámek 

7.1 Příloha 1 – informovaný souhlas 

Informace o výzkumu 

Kvalitativní výzkum probíhá pro účely zpracování bakalářské práce vedené na Pedagogické 

fakultě Karlovy univerzity v Praze. Bakalářská práce je psána na oboru psychologie a 

speciální pedagogika Evou Jiřičkovou. 

Tématem bakalářské práce je sledování procesu náboženské konverze k římskokatolické 

církvi v České republice.   

Do výzkumu se zapojí účastníci, kteří zvažují konverzi ke katolické církvi. Účast ve 

výzkumu je dobrovolná a spočívá v nahrání rozhovoru v období od prosince 2017 do dubna 

2019. Rozhovor bude nahráván na mp3, do konce dubna 2019 budou smazána. Na otázky 

můžete neodpovídat a z výzkumu kdykoli vystoupit bez negativních důsledků. Vaše účast 

v projektu pro Vás nenese žádná rizika. 

Souhlas s účastí ve výzkumném projektu a souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Byl/ jsem informován/a, že  

mám právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby, jejich opravu nebo 

výmaz, popřípadě omezení zpracování, mám právo vznést námitku proti zpracování 

osobních údajů týkajících se mé osoby, mám právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad 

na ochranu osobních údajů) v případě, že se domnívám, že zpracování mých osobních údajů 

probíhá v rozporu s právními předpisy; získaná anonymizovaná data mohou být předána 

dalším subjektům (spolupracujícím odborníkům a institucím), výhradně však za účelem 

vědeckého výzkumu; mám právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv 

odvolat, aniž by mi za to hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, a to oznámením na 

elektronickou adresu ……………..,  případně jinou formou na kontaktní údaje pro 

zpracování osobních údajů; 
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Kontaktní údaje zpracovatele osobních údajů:  

Eva Jiřičková 

Pedagogická fakulta UK v Praze 

Telefon: 733 102 093, email: eva.jirickova@email.cz 

 

Na základě výše uvedených informací uděluji tímto Karlově univerzitě (jako správci a 

zpracovateli osobních údajů) souhlas s uvedeným zpracováním osobních údajů za účelem 

vědeckého výzkumu, a to na dobu neurčitou. 

 

Jméno a příjmení: …………………………………….… 

Podpis:……………………………………………………. 

 

V ………………….………… dne: ……………………………… 

 

7.2 Příloha 2 – Ukázka z rozhovoru 

1. Ukázka z rozhovoru  

… 

Hele ještě mi pověz, jak reagovalo na tebe okolí, že ses rozhodla nechat se pokřtít? 

No jako manžel byl nadšený. I když teda se mnou do toho kurzu nikdy nepřišel.  

Jako aby to nechal stále na tobě a tvém rozhodnutí…? 

Jo jo jo, jako aby neměl pocit, že mě kontroluje. A vlastně jsem tomu fakt ráda. Trochu mě 

to možná mrzelo, že jsem ty okamžiky nemohla prožít s ním, ale pak jsem si uvědomila, že 

by mě to možná i svazovalo, kdybych tam chodila s ním.  
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Rodiče to vzali v pohodě. Nikdy nebyli proti, spíš mě vychovávali v úctě k víře. Máma byla 

ráda. Jako sama by se asi přihlásila k nějaké východní tradici, budhismu, medituje a tak. A 

má jako radost, že mám taky konečně nějaký duchovní život (smích).  

A co se týče další rodiny, tak moje nevlastní a jediná, která mi zbyla, babička, tak se ukázalo, 

že je evangelička a že vlastně asi jako těžce nese, že jako chodím ke katolíkům.  

A to se ukázalo až po tom, co jsi přišla s tím, že chodíš na kurz víry ke katolíkům? 

Já jsem to vůbec nevěděla. Jako vůbec do kostela nechodí, nemluví o tom. Jako to, že je 

tamhle nějakej Pánbíček, to říká spoustu lidí jako frázi. Nikdy by mě nenapadlo, že by byla 

evangelička. Ona byla zpěvačka a kdysi zpívala v kostele a zkazilo jí to kádrovej posudek, 

ale vždycky mi tvrdila: „Já jsem chodila jenom zpívat“. No asi ne.  

A teď jako na mě hlásí: „Tak vy jako uctíváte panenku Marii. Co by na to řekl dědeček“ Můj 

dědeček zapřísáhlej komunista. Takže reakce jsou různé no.. 

A co se týče kamarádů, tak v práci jsem se jako setkala s nepochopením. Občas si lidi jako 

myslí, že to dělám kvůli manželovi.  

Jasně no… 

Ještě on mě krátce na to, co jsem se takhle rozhodla, požádal o ruku. 

Hmm… 

Já jsem měla radost, že jsem mu to stihla oznámit před tím. Ale spousta lidí si myslí, že 

konvertuju, abych si ho mohla vzít v kostele a tak. Když to byli blízcí, tak jsem se to snažila 

nějak vysvětlit, ale jinak jsem to nechala být.  

V negativním jsem se nějak nesetkala. V rodině bych to asi brala těžce, ale to bylo dobré.  

Ještě bych se zaměřila úplně konkrétně, jak vnímáš samotný kurz pro zájemce o křest 

jako celek? 

Já jsem hrozně vděčná za ty víkendy. Chápu, že je kurz otevřen pro všechny, jsem za to 

vděčná, i když to pak teda jako dopadne, že to je taková frontální přednáška, ale nějak tu 

intelektuální stránku jsem měla vždycky víc zpracovanou a potřebovala jsem se spíš naučit 

to žít. Prostě jako když kněz říká, že tu víru máme „krýt svým životem“. Tak to je něco, po 
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čem já hladovím. Jinak po nějakých konceptech, jestli je Bůh trojjediný nebo co, to mě nikdy 

netrápilo, nerozumím tomu, ale netrápí mě to. Jakože my lidi potřebujeme nějaké škatulky, 

ale jako co když je Bůh úplně něco jiného. Tak se tím moc nezabývám, jsou to prostě nějaké 

pomocné škatulky.  

Měla jsi to tak vždycky? 

Hm, docela jo. Já jsem nedávno narazila na to, že mi vadí koncept, že Bůh se zjevil někde 

na blízkém východě a pak jako nic. Já myslím, že ten Duch jako působí všude. A že ty 

náboženství, ty velký, jdou k tomu samotnýmu cíli. Což někteří to mají tak, že jako teda je 

to nějak exkluzivita, že jsi křesťan. Já si teda nemyslím, že by si Bůh nějak odškrtával „Jo, 

tak ty jsi křesťan, vemem tě do nebe“. Já vím, že na tuhle cestu chci, že se tím asi něco 

změní, v mém životě, ale nemám pocit, že to je jediný způsob, jak být třeba spasen.  

Jako pak jsem se přistihla při tom, že jsem jako spokojená se svým univerzalismem. Bála 

jsem se, že se jako uzavřu. To bylo i tehdy, když jsem se setkala s vírou toho mého prvního 

přítele. Ale pak pro mě bylo těžký jako úplně vroucně naskočit na tu cestu, kterou jsem si 

jako vybrala já. Protože jako když máš jako že máš všechny cesty správný, tak už nic moc 

nebereš vážněji. Jako žít to, vědomě, rozhodnout se proto, tohle je moje. Jak se jako říká, že 

je náboženství takovej supermarket, že si vybereš, co se ti líbí. Jenže jako je potřeba si asi 

vybrat i to, co se mi nelíbí a nějak na tom růst.  

Hmmm… 

No a že ten kurz nás jako v těch víkendech bere dost prakticky, rozvíjí v modlitbě a tak.  

No a když jsi říkala, že to jako nějak mění ten život. Vnímáš v čem, že se teď ten tvůj 

mění?  

Vnímám, že je život nějak radostnější a barevnější. Mohu se nějak jako zastavit a třeba být 

s Bohem. Taky mi to jako kolikrát nejde. Ale mám prostě nějaký prostředí, které mě nese. 

Což je jako církev.  

Myslím, že právě pro spoustu lidí může být tenhle kurz to, že dostanou právě společenství 

těch lidí. Ale já nemám pocit, že bych tam nějak patřila, ale ani nechci. Ale manžel má své 

společenství a já mám ještě nějaké kamarádky z vejšky, práci a mám pocit, že nemám 

kapacitu ještě tady jako navazovat. Myslím, že to je důležité potkat se s podobně 
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smýšlejícími lidmi, zvlášť když jsou například z nevěřících rodin.  Já mám ale to štěstí, nebo 

požehnání, že ty věřící se okolo nás prostě vyskytují.  

No a že můžeš ty svoje strachy někomu prostě svěřit. Že mám prostě pocit, že někdy na tom 

fakt rostu. Že se snažím nějaký problém překonat, duchovně. Teď jsem byla na jednom 

duchovním rozhovoru, kdy jsem řešila nějaký věci. A dalo mi to sílu jít dál. Myslím, že to 

společenství je hrozně cenná věc – společenství nesené nějakými ideály. Samozřejmě si 

nevybíráš, do kostela chodí všichni, ale částečně jo, někoho máš prostě blíž. Ale má vše 

nějaký rytmus, můžeš se tam zapojit a tak. To je věc, kterou jsem nikdy neměla jako nevěřící 

člověk. Měla jsem dobrou partu, ale to je asi něco jinýho. Super, jedeme na nějaký víkend, 

jako taky si tam uděláme nějaký terapeutický kroužek a řekneme si něco, ale… je to jiný…  

I ty rozhovory o víře jsou jiné. Nový rozměr mého života. 

Hele a jak vnímáš tu zastřešující církev konkrétně? 

Jako já jsem velmi aktivistický tvor. No a je pro mě podstatný, jak se vyjadřují „špičky“ 

církve o nějakých problematikách. V tom ji jako ten kurz pomáhá. Chodí tam kněží, u 

kterých si říkám „to jsou vlastně taky součástí církve“ a jejich názory sdílím. Tak mi dochází, 

že jsem taky součástí církve.  Já třeba vnímám, že ta církev je nějak myšlenkově rozdělená. 

A myslím teda, že probíhá celou společností.   

Jako tohle je moje téma, ale přijde mi, že během uprchlické krize se názorově lámaly rodiny.  

Hm… 

Lidi, kteří by normálně spolu vyšli, tak najednou prostě to nějak vrzalo. Jako manželovi 

bráchové to dodneška nepochopili. A to jsou věřící. No a nemyslím ale, že by to byla věc, 

proč bych do té církve neměla vstoupit…  

Ba naopak?  

Možná.  

Ale je to pro mě samozřejmě stále téma. Sleduju to a doufám, že to přejde na lepší stranu.  

Vidím tu sílu třeba i naší farnosti. Kde třeba i možná spousta lidí by moje chování nechápalo, 

ale zas nemůžeme chtít po všech, aby byli bezchybní. No a třeba si nemyslím, že 
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homosexualita je hřích, ale třeba když jsem byla u toho svého kněze na duchovním 

rozhovoru, tak ten si to teda myslí. Ale zároveň je to velmi moudrý člověk. 

No tak si vyber. Tak nějak začínám chápat, že jsme všichni nedokonalí, i v církvi, jak 

bychom mohli být pocit, že by v církvi měli být dokonalí.  

Konec 1. ukázky rozhovoru 

2. Ukázka rozhovoru  

Eliško, kdybys mi mohla ze začátku nastínit tu cestu k rozhodnutí, že se budeš 

připravovat na křest. 

Ta moje konverze, jestli tomu už mohu v téhle fázi tak říkat, nebyla nijak převratná. Nebyla 

to záležitost, že by mě potkala nějaká zásadní životní událost nebo prožitek, který by mě 

přivedl k víře. Spíš to byl výsledek nějakého dlouhodobějšího působení vlivu okolí. S tím, 

že teda nejsem z křesťanské rodiny, ale základy křesťanství se ke mně dostaly. Ať už že jsme 

si s rodiči četli bibli nebo mě babička učila, že se mám modlit Andělíčku, můj strážníčku, 

když mám třeba strach nebo něco. Takže myslím, že odmalička jsem to měla nějakým 

způsobem v sobě zakořeněný. Byť ne ve formě nějakého církevního náboženství, ale spíš 

nějaké osobní spirituality. Tak jsem se přirozeně obracela k nějakému vyššímu čemusi. Jo, 

naši říkali věříme, že něco je, i když jsme to nepojmenovávali Bůh. Byl to takový kontinuální 

vývoj a čím jsem byla starší, tak jsem cítila větší potřebu to s někým sdílet a víc dozvědět se 

o tom, co to teda znamená ten Bůh, co je víra. A jelikož jsem v křesťanském prostředí, tak 

jsem logicky směřovala ke křesťanství. A jelikož z těch všech církví katolická je prostě dle 

mýho pohledu přes všechny nedostatky církví, která má největší tradici, nejvíce prověřena 

lety s jasnou organizační strukturou. Byla to i víceméně náhoda, že jsem znala naši farnost, 

tak začala chodit tam.  

Jak nastal moment, že sis řekla, že „teď“ půjdeš na kurz pro zájemce o křest? 

Třeba v nějakých 20+, možná i v pubertě, jsme chodili na půlnoční – a já si najednou 

uvědomila, že jsem v kostele cizí element. Že do toho společenství nepatřím. Nevím, co tam 

mám dělat. I když tam jdu, protože taky souhlasím, že se modlím k Bohu, tak cítím, že tam 

nepatřím. Abych tam patřila, tak to vyžaduje křest. Což je samozřejmě otázka, můžeš si 

myslet, jestli to je správný, jestli to tak má být, jestli to není jen projev nějakýho fašistickýho 
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projevu té organizace… (vtip, smích) Ale prostě jsem vnímala že bez křtu člověku něco 

chybí. No a vlastně jsem zjišťovala, že já ani nevím, co to je křesťanství. Že si tady říkám, 

že věřím v Boha, ale vlastně ani nevím, co to znamená, že Bůh je otec, syn a duch svatý… 

Tak jsem si řekla, že je potřeba projít nějakým katechismem. A pokud nenarazím na nějakou 

věc, která by byla nepřekonatelná, tak se nechat pokřtít. Aby to tak nějak zapadlo.  

Takže sis pak řekla, že teda v téhle farnosti, kterou znáš… 

…A pak jsem zadala do googlu „Křest dospělých“ (smích) 

Fakt? 

Jo. To bylo třeba před pěti lety, zjistila jsem, že tam jsou nějaký kurzy. A bylo to zrovna, 

když ten kurz byl rozjetej, je dvouroční že jo. Tak jsem si říkala, že to je asi znamení, že to 

tak má být a mám si počkat. Chvíli jsem si říkala, že bych zkusila chodit u rodičů 

v Krkonoších do nějakýho katechismu, ale pak jsem si říkala, že tam budu sama, protože 

tam žije pět a půl obyvatel. No tak jsem to nechala být a řekla jsem si, že když za rok a půl 

budu mít zájem, tak o tom prostě vím. A pak to přišlo a začala jsem tam teda chodit.  

Když jsi tedy začala chodit a vstoupila jsi tedy do toho, že se budeš už připravovat na 

křest, jaký jsi z toho měla dojmy?  

No já si myslím, že v tom kurzu mají docela dobře udělané to „zahřívací období“ prvního 

asi půl roku, kdy od začátku říkají, že vás tu k ničemu nezavazují. A myslím, že to je dobré 

prostředí, kdy se prvních pár měsíců nikdo nezná, je tam velká anonymita. Takže zpočátku 

jsem to brala tak, že si jdu poslechnout zajímavý přednášky. Já mám čas se rozhodnout, jestli 

fakt jako chci jít do toho poctivě nebo zjistím, že to je nějaká podivnost.  

A jaké vnímáš překážky k tomu být křesťankou? 

Z mého pohledu bylo obtížné, že jsem okolo sebe neměla žádné příbuzné, kteří by do kostela 

chodili, kteří by byli věřící. To je, jak kdybys měla chodit na tenis, protože se ti líbí tenis, 

myslíš, že to je fajn sport, ale nevíš, jak to hrát, co si vzít na sebe, co s sebou apod. No a pro 

mě byla šílená představa, že se sejdu na místě, kde bude spousta lidí, které neznám, budeme 

se společně modlit, křižovat se, když já vlastně ani nevím, jak se to dělá… No takže jsem 

z toho měla takový spíš stresující pocit. 
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To byla překážka. Že neznáš pravidla instituce. Ale pokud se máš do té církve začlenit… Já 

jsem si řekla, v jednom okamžiku, že ta církev mi může tu mou víru podepřít, podpořit. Že 

to nebylo kvůli tomu, že by se mi líbilo, že mají všichni barevný oblečky a kouří kadidlem, 

to mě vlastně moc nebere. Ale věřím tomu, že je prostě dobré, aby to takováto platforma, ve 

které se to děje, byla. 

No a když nemáš nikoho, kdo by s tebou šel do kostela, u koho bys věděla, že ti řekne, co 

máš dělat a když to uděláš blbě, tak se zasměješ, tak je to blbý. Že takhle jsem na to šla 

pionýrsky bez nikoho. 

No a pak samozřejmě takové ty věci, pravidla katolické církve. S tím třeba nesouhlasím. Že 

zkrátka nejsou třeba úplně aktuální. 

No ale o tom asi víra není. Že si neříkám, že asi nemůžu být křesťan, protože nemůžu mít 

sex před svatbou nebo že nevěříš, že homosexualita je hřích. No a tak takovýto „A to věříš, 

že Bůh stvořil svět za 7 dní“ a „Že homosexuálové přijdou do nebe“ - to se mi myslím 

povedlo překonat. 

Jak myslíš, že se ti povedlo to překonat? 

Já myslím, že v naší farnosti k těmto otázkám mají rozumný postoj. Já jsem si z toho vzala, 

že to, že jsi křesťan se nedefinuje tím, že souhlasíš s nějakými názory typu, že žena má být 

u plotny, sex před svatbou je špatnej apod., že na tom nezáleží. Vždyť se nehlásím do 

nějakýho klubu mladejch konzervativců. Ale do nějakého společenství, kde věřím, mi 

pomůže nějak žít tu víru. 

Zajímavé, že říkáš, že ty překážy byly, teď teda nejsou… 

No já myslím, že tyhle překážky můžou udělat to, že to ani nezkusíš. Že pokud to bereš tak, 

že tě štvou lidi, kteří si myslí tohle a tohle a já s tím ale nesouhlasím, a proto s nimi končím. 

Tak možná ani nic nezačne. 

Možná taky pomohlo to, že jsem poznala katolíky, kteří jsou prostě normální. Že třeba 

“tadyten Petr volí stranu Zelených a rozhodně si nemyslí, že by homosexuálové měli shořet 

v pekle. 
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Že třeba před tím, než jsem tam vstoupila, tak jsem už měla takové tušení, že to není asi 

úplně černobílé. Ale je pravda, že to byla taková věc, které jsem se bála. Že až přijde 

okamžik, až mě někdo bude přesvědčovat, že se nesmím kamarádit s homosexuálem apod, 

tak že teda s tím končím.  

Ale ten okamžik nepřišel, takže dobrý (smích) 

A teď vnímáš nějakou prekérní otázku, na kterou bys třeba potřebovala dostat 

odpověď, třeba ještě do křtu? 

No kdyby se tam vynořilo něco jak jsem říkala. Třeba že je smrtelným hříchem je, že v neděli 

nechodím do kostela.  

No odbočka. Vzpomněla jsem si, jak náš kněz popisoval zpověď. A že bys teda měl jít, když 

máš smrtelný hřích. No ale my vlastně nevíme, co je smrtelný hřích. No a je pravda, že v tu 

chvíli jsem najednou měla takový vykřičník: Tak tyjo, my se tu dozvíme teď něco, co je 

nějaký velký průser… 

No tak to je riziko: že bych zjistila, že je nějaká věc tvrdá, nesmyslná. Něco, co lidsky cítím, 

že je špatné. To bych křest asi zvážila. 

Ale spíš myslím, že nic takového nenastane. Že nespoléhám jen na kurz základů víry, ale 

třeba se i snažím něco číst a tak a doufám, že mě nic už nepřekvapí. 

A jaký mají vliv na vývoj tvé víry ty víkendová soustředění? 

No já myslím, že to má vliv hodně sociální. Že si vytvoříš nějaké vazby – že můžeš jít 

s někým po mši na pivo, protože se s ním znáš. Tak to mi pomohlo překonat takový ten pocit, 

že jsem v tom kostele sama jak vetřelec. 

Vlastně tohle byla pro mě překážka – že jsem si říkala, proč vlastně církev trvá tak na tom 

křtu. Že vlastně to, že jsi dobrý nebo špatný nezávisí na tom, že jsi pokřtěný. Proč vlastně 

kategorizují lidi na ty, kdo mají nárok na tu spásu a na ty, kdo ne, protože na ně jako miminka 

nenalili vodu. To byla chvíle, kdy jsem si říkala, že teda ne. Ale pak jsem si říkala, že by to 

k ničemu nepomohlo – že bych jen zůstala v takovýmhle partizánským módu, že nemám tak 

silnou vůli abych dokázala na sobě pracovat a vyvíjet ten vztah, že prostě potřebuji nějakou 

organizaci nebo takovou platformu, která mi v tom bude prostě pomáhat.  
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To je zajímavé, že bereš křest jako nějaký akt toho, že ti je dáno, abys mohla být členem 

nějaké organizace, která ti dává prostředky k nějakému dalšímu rozvoji... 

No jasně, protože když bych chtěla třeba ke zpovědi, tak můžu a jako by se vypovídám, ale 

asi to není celý, že to je ještě něco jiného. A třeba bych nemohla chodit k přijímání. To by 

bylo polovičaté prostě. 

Konec 2. ukázky rozhovoru 

7.3 Příloha 3 – Ukázka z terénních poznámek 

1. Ukázka – týdenní setkávání kurzu pro zájemce o křest 

 Před posluchači na několika židlích si usedá jeden nebo více mluvčích. Farnost má 

pro tento kurz několik různých průvodců: kněží, řádové sestry, ale i již konvertující, kteří se 

k jednotlivým tématům křesťanství na přednáškách vyjadřují. Je znát, a přednášející se 

k tomu několikrát i slovně vyjádřili, že se snaží skrze intelektuální zaměření prohloubit 

křesťanskou víru a nauku, jejich přednášky vycházejí často z filosofických hledisek a na věci 

se pohlíží kriticky. Nabývám často dojmu, jako bych seděla na velmi propracované, kvalitní 

přednášce na vysoké škole teologického zaměření. A jsem si vědoma, že stejně jako mě, 

právě tato intelektuální stránka farnosti přilákala ke křesťanství i mnoho dalších lidí. 

Přednášející jsou osoby, které znatelně mají za sebou dlouholetá studia teologie, ale i 

filosofie či často psychologie a praxi v různých křesťanských společenstvích. Jsou to osoby, 

se kterými se mnoho posluchačů přednášek prvně setkalo mezi řádky jejich autorských knih. 

 Jeden z velmi příznačných znaků tohoto farního společenství je smysl pro humor. 

Není přednáška, kde by se buď přímo nezmínil nějaký vtip (samozřejmě nejen s křesťanskou 

tématikou). Nebo se nějaké téma tak dovede do absurdna, že vytvoří komický obraz, kterému 

se nelze nezasmát. Mluvčí vychází často ze svých vlastních zkušeností a naznačují tak, jak 

je křesťanská víra stále se měnící a musí se osobou neustále reflektovat.  

2. Ukázka – průběh mše ve farnosti 

Mše pro studenty, ale nejen pro ně, probíhá netradičně jeden den večer v pracovním 

týdnu. Zahájí se slavnostním průvodem všech kněží a těch, kdo se na organizaci mše podílejí 

(pomocní ministranti, hostující řádové sestry,…), prochází celým kostelem až do přední části 

kostela, kde kněz po dozpívání písně všechny v kostele mile přivítá. Není výjimkou, že hned 
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na začátek se vyjádří k nějaké aktualitě ve společnosti, v církvi či dění ve světě nebo k tomu, 

co přichází za období (svátek svatých apod.). Studentská mše neobsahuje některé části mše, 

která probíhá ve stejném kostele a se stejnými kněžími například v neděli; na této mši se také 

nevybírají peníze (na chod kostela, akce apod.). Prostorově je místo, kde kněží káže nebo se 

koná „proměna chleba a vína“, velmi blízko lidem (v jiných kostelech kněz některé činy 

provádí u oltáře i zády k lidem v kostele, což se zde neděje). V kostele se přijímá tzv. 

podobojí (hostie i mešní víno) při každé mši – čímž se odlišují od většiny jiných kostelů, kde 

z různých důvodů podávají víno, jinak řečeno „krev Páně“, pouze například na svátky či jiné 

významné události. Tento přístup si můžeme vykládat jako snahu nerozlišovat, kdy je 

„vhodná chvíle“ podávat podobojí, ale zaměřovat se na podstatu, autentický okamžik 

samotné eucharistie (připomínání poslední večeře Ježíše Krista a „mystický okamžik“ 

proměny chleba a vína). 

V řadách sedí převážně mladí lidé, kostel není většinou úplně zaplněn, jak je tomu 

například v neděli. Právě tato jednoduchost jak v celé ceremonii mše, tak atmosféře, může 

být často jedním z lákadel pro návštěvníky kostela a budoucí konvertity. Při mši se kněz 

vyjadřuje jak k čtení evangelia z Bible, tak tomu, co zrovna řeší jak česká, tak i světová 

společnost (například k tématům migrace, voleb, téma homosexualita a křesťanská víra 

apod.). Při kázání nebo závěrečném slovu se často kněz nebojí zavtipkovat nebo glosovat 

naši společenskou situaci, kněží i lidé se smějí neskrytě nahlas. I když je mše dle 

římskokatolických pravidel, v kostele je znát určitý ekumenický přesah (snaha o 

sjednocování křesťanů). Tento přístup může být pro budoucí konvertity podstatný: jelikož 

přicházejí z různých koutů, s různými životními příběhy a zkušenostmi s podobami víry, 

otevřenost vůči jinému způsobu víry než tomu římskokatolickému, může mít za následek 

větší důvěru a pocit bezpečí ve farnosti; dovoluje větší míru diskuze 

3. Ukázka – víkendová soustředění kurzu pro zájemce o křest 

Účastníci ve zkratce řeknou svá jména, odkud jsou, co dělají. Poté je dvěma průvodci 

(budu tak nazývat osoby, které organizují celý víkend) představen celý harmonogram akce, 

pravidla apod. Nejvýraznějším tématem celého víkendu je seznámení se mezi sebou a 

vyslechnutí příběhů, jak se ke křesťanství a obecně víře dostali. Průvodci navozují 

příjemnou, odlehčenou atmosféru. Lidé si povídají a seznamují se ještě před zahájením 
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víkendu. Po představení se všech účastníků víkendu se všichni přemístí do malé místnosti 

v horní části kláštera – kaple. Zde proběhne krátká meditace, zaměřená především na 

zklidnění, zniternění a snaha „vypnout“ všechny myšlenky: „aby byl prostor pro Boha“. Kdo 

chce, pomodlí se Otčenáš.  

 Sobotní program je rozdělen na dvě hlavní části: meditace nad částí evangelia a 

seznámení se s příběhy všech účastníků – s jejich poznáváním víry, katolické církve, 

náboženství aj.  

 Meditace nad úryvkem z evangelia z Bible si řídí každý sám, návodem k zahájení 

takové meditace je včerejší proběhlé zniternění v kapli. Poté si každý několikrát čte sám tiše 

daný úryvek z Bible, dle tzv. metody lectio divina. Po hodině a půl probíhá sdílení dojmů, 

pocitů, co si z evangelia odnášíme. Kladen je důraz na to, že v úryvku si každý může najít 

jinou důležitou odpověď na to, co právě řeší, čím se trápí, nelze říci, co je pravdivá 

interpretace. Po sdílení je oběd a odpolední klid. Poté si dovypráví všichni své příběhy 

ohledně toho, jak se dostali do této farnosti a na tento kurz. Večer po večeři se všichni setkají 

opět v kapli a proběhne zkrácená mše. Všichni při ní sedí v kruhu, před nimi je kněz, který 

také většinu času sedí, na sobě má pouze bílé kněžské roucho a decentně zdobenou štolu 

(pruh látky přehozený přes ramena), před sebou jen pár důležitých předmětů pro průběh mše 

(mističku s hostiemi, kalich, Bibli). Poté si všichni v hlavní místnosti povídají dlouho do 

noci, s nimi i průvodci. V neděli se už jen dovypráví všechny zbylé příběhy ohledně dostání 

se k víry, poté se postupně uklidí a odchází. 

4. Ukázka – diskuze konvertujících po křtu 

Václav: Že nás to každýho praští v jiný životní situaci, někoho při rockovým koncertu a 

někdo prostě vidí rozpadlej kostel s děravou střechou, někdo se dojme z krásnýho obrazu… 

Jsou různý cesty. 

Jakub: No mně přijde důležitý, že ten kostel jakoby utváříme my, neustále ho stavíme. Ta 

zeď opadává atakdále. No a do toho kostela může přijít kdokoli. I ten, kdo se nesnaží. Třeba 

z našeho lidskýho pohledu má život úplně naprd. Ale může tam přijít. Aspoň na chvilku. A 

ta chvilka je sakra důležitá.  
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Když bychom mu řekli: „Jo, chlape, ta víra, to je jako tvrdý, na tom musíš pracovat…“. To 

nikam vést nemusí. Naopak když tam s námi může být, minutu, chvilku. Usedne. To může 

být pro něj hroznej dar. V tom je to pro mě hrozně silný. 

Provázející: Jojo, to je vidět, že jste oba narazili na nějakou zlatou žílu, že to jsou jakoby 

dvě vlastně strašně důležitý věci. A je dobré umět oba dva jazyky. Je dobrý být tvrdý k sobě, 

ale milosrdný k ostatním (radši ne obráceně). (smích) 

Jakub: Já tu tvoji (obrací se k Václavovi) tvrdost v sobě jako poznávám. Ale teď se učím 

s těmi lidmi spíš být. 

Václav: Já podepisuju, co ty říkáš, myslím si to taky. Je situace, kdy přijde člověk do kostela 

a potřebuje jen rok na to, aby prostě jen byl. A vůbec bych po něm nepožadoval, aby cokoliv 

řešil.  

Kateřina: No mně se líbí, jak tady oba popisujete nějaké pojetí a další mají zase jiné. Ta 

univerzálnost. Přijde mi, že oba jsou správný. My si tady o něčem můžeme bavit a pak přijde 

úplně jiná skupinka a dojde k jiným závěrům. Nejde říct, že je něco správně. Protože to je 

tak individuální věc, která se třeba ani nedá vyjádřit. Což je tady vidět, jak všichni mluví 

v obrazech, metaforách… 

Jakub: No, jazyk má na to všechno málo slov. 

Kateřina To je právě skvělý. 

Provázející: Na jedné debatě zaznělo, jak říkal myslím Tomáš Halík: Jak jdete noční krajinou 

a je bouřka a ty blesky osvětlí na malinkou chvíli jen nějaký úsek, pak zas nějaký další. A 

tak si poskládáváme krajinu – jak asi vypadá.  

Tady můžeme všichni jen koktat. Mně se líbí, když o sobě teologie mluví jako o koktání – 

že se tím srazí jako ta pýcha toho, že máme jako ty pravdy, dogmata.  

Ale myslím, že ještě jedna malá poznámka k tomu sklepu, k tomu, že každý musíme vlézt 

do toho sklepa. Já myslím, že když vlezeme do toho sklepa, tak je na těch dveřích napsáno: 

„Byl jsem zde, deratizátor“ a tam datum toho křtu, třeba. To je super. Byl tam už přede 

mnou. 
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Václav: No a mně přijde ještě důležitější to, že jdeme do sklepa už s nějakou představou a 

pak je ten sklep úplně jinej, než jsem si myslel a najednou to je v pohodě. Bál jsem se tam 

jít.  

Provázející: Jojojo, je takovej už třeba přednaklizenej. 

Klára Já ještě navážu na to, jak jsi říkal s tím domovem. Úplně mě napadly stejné myšlenky. 

Je hrozně fajn být jen místní, nebýt jen turista. Že třeba když se podívám do minulosti, tak 

mi to přijde jako jak ty Japonci s těmi foťáky fotěj, fotěj a vlastně nejsou v tom okamžiku. 

A jak jsem nad tím tak přemýšlela a byla v tom obrazu turistiky, tak mě napadlo jako 

kdybychom byli dřív v té polopenzi a teď jako vážně all-inkluzive. V tom pravém slova 

smyslu. 

Já třeba se setkávám často s tím, jak třeba jedu metrem a koukám na ty reklamy a říkám si, 

jak vlastně nás to ohromně nutí a láká k tomu hledat to, co je vážně podstatný v něčem, co 

je vlastně nepodstatný. A někdy člověk prozře, to je tak skvělá věc.  

Musím teda říct, že po tom křtu mě to zaplavilo  - takovou ohromnou jistotou. I když pak 

začala někde… že jsem si říkala „né, já chci zpátky, zpátky na tu vlnu…“ a se vší silou vůle 

jsem se dostala zpět na tu vlnu a nechci jí …ztratit. 

Provázející: No když teď teda mluvíme o tom každodenním životě. Máte pocit, že vám to 

dává větší smysl? Jako to osmyslení věcí, jako když se na chvíli rozsvítí v místnosti a pak 

se teda zhasne a člověk si honem vybavuje, kde je stůl, židle, aby nezakopl, že to má svý 

barvy a že ta příšera, co jsem viděl, tak bylo jen křeslo a tak. Tak jestli vám to v denním 

povolání, rodině jiný pohled na věci? To znamená, že třeba tobě se líp učí, protože třeba 

v těch dětech vidíš ještě něco víc (nemyslím, žes viděla jen materiál)…?  

 


