
ABSTRAKT  

Bakalářská práce má za cíl rozlišit, co zvažují konvertující před oficiálním vstupem 

do římskokatolické církve. Práce se zaměřuje především na samotnou zkušenost náboženské 

konverze mladých lidí, kteří se přihlásili do kurzu přípravy na křest. Data jsou tedy získaná 

dlouhodobě v rámci roku a půl probíhajícího kurzu a jsou složena z rozhovorů, terénních 

poznámek z prostředí a diskuzí. 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 v analytické části 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 a doplněn poznatky z psychologie. 

Výsledky bakalářské práce podporují postoj, který přistupuje k náboženské konverzi jako k 

dlouhodobému procesu, nikoli jedné náhlé události. Pro proces náboženské konverze je možné 

využít různých modelů – model L. R. Ramba (1993), se kterým byla získaná data srovnávána, 

se snaží o komplexní zachycení náboženské konverze. Z analýzy dat vyplynulo, že se proces 

náboženské konverze s modelem shoduje, ale některé fáze nebo spíše témata by měla být více 

rozpracována. Jedná se například o oblast vztahu k církvi, kterou L. R. Rambo (1993) příliš 

nerozpracovává, i když z analýzy dat vyplývá toto téma pro konvertující velmi podstatné a 

v práci je rozpracován vývoj od odtažitého přístupu k církvi po touhu být součástí církve, aby 

ji mohli „měnit zevnitř“. Rambův model poukazuje na důležitost kontextu, ve kterém se 

konverze odehrává. Jeho přístup se zaměřuje na popis těch strategií, které se snaží 

konvertujícího od vnějšího prostředí odloučit. Z výsledků analýzy dat ale vyplývá, že pro 

respondenty byl podstatný přístup farnosti spíše ten, který umožňoval dialog a navozoval pocit 

svobody. Jako směřující se zdá vnímat konvertující spíše jako aktivní hledající než pasivní, jak 

L. R. Rambo doporučuje a taktéž respondenti podporují Rambův popis konvertujících, kteří 

tzv. „chtějí od života víc“.  

 

 

 


