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Předkládaná bakalářská práce se zabývá procesem náboženské konverze do okamžiku křtu ve 

vybrané římskokatolické farnosti. V centru zájmu je dlouhodobá a vyvíjející se zkušenost čtyř, 

potažmo pěti konvertujících. Jedná se o kvalitativní studii.  

 

Na první pohled si studentka zvolila téma často zpracovávané a v oblasti psychologie 

náboženství poměrně oblíbené. Ovšem díky výzkumnému designu, především pak zaměření na 

sledování dlouhodobého procesu, a hloubkovému porozumění daného prostředí se jí podařilo 

přinést nový  a obohacující pohled na tuto problematiku. 

 

V terénu se dle mé zkušenosti vedoucí autorka pohybovala citlivě, pracovala samostatně a 

důkladně. V obecnosti mohu potvrdit, že postupovala s vnímavým antropologickým vhledem 

včetně snahy o anonymizaci. Zvolený longitudinální etnografický design a osobní poctivý 

přístup jí umožnily hluboké porozumění terénu, které se jí podařilo vtělit i do textu. Dává jí 

vhled do přemýšlení a uvažování konvertujících „naživo“, navíc v cenném srovnání s vlastními 

upřímnými postoji. Na základě této zkušenosti především zdůrazňuje – a zcela správně – že 

konverzi je nutno vnímat jako dlouhodobý proces, který se vyznačuje výkyvy, váháním a 

pochybováním.  

 

Data, která se autorce podařilo nashromáždit, jsou velmi cenná především tím, že se nejedná o 

jednotlivé retrospektivní rozhovory, ale opakovaně zachycená setkání přímo v průběhu procesu 

přibližování se křtu. Navíc kombinace rozhovorů a terénních poznámek je ideálním způsobem 

pro zodpovídání otázek, které si autorka zvolila.. Je vidno, že respondentky měly k autorce 

důvěru, rozhovory jsou otevřené, hluboké. To je doloženo ostatně i v přílohách, např. v ukázce, 

jak byl rozhovor veden. Tento blízký, silně subjektivní, ale vždy reflektovaný přístup je cesta, 

kterou se vydávají současné humanitní vědy a která přináší poznání v novém rozměru.  

 

Volba analytického nástroje je velmi vhodná, analýza korektně provedená. Dokonce tak, že 

posouvá text až na úroveň magisterské práce. O tom ostatečně svědčí i rozsah textu. Kategorie, 



které autorka rozepisuje, jsou relevantní a dokazují dostatečnou hloubku analýzy. Závěry 

jednotlivých podkapitol pak autorka konfrontuje nejen s Rambovým modelem, ale snaží se 

hledat i přesahy do jiných, převážně psychologických teorií. To je rozhodně přidaná hodnota 

práce. Citace jsou používány s rozmyslem, text nikdy neztratí linku.  

 

Formální náležitosti: Autorka v práci postupuje strukturovaně, nevěnuje zbytečnou pozornost 

marginálním tématům, stále sleduje svůj cíl logicky a přehledně. Píše bez chyb a srozumitelně. 

S literaturou pracuje zcela korektně. Využívá českých i zahraničních zdrojů, článků i knih. 

 

Jediným limitem, který při čtení nacházím, je možná příliš ambiciózní čtvrtá výzkumná otázka. 

Nejsem si jistá, že na ni autorka dostatečně odpovídá a zda tedy není přímo nadbytečná, resp. 

není-li na takovou otázku vzorek přece jen moc malý.  

 

Jinak se ale jedná o práci precizní a vyzrálou. Zvolená metoda umožňuje blízký psychologický 

pohled a obohacení stávajících modelů konverze o nové pohledy a podněty. 

 

Studentce bych doporučila se před obhajobou zamyslet nad následující otázkou:  

 

Několikrát odkazujete na specifičnost českého prostředí ve vztahu k náboženství. V čem by se 

podle vás mohly lišit narativy o konverzi v jiné zemi, řekněme např. na Slovensku? 

 

 

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