
Posouzení bakalářské práce Evy Jiřičkové „Bůh je. Co já s tím budu dělat? – proces 

náboženské konverze do křtu u římskokatolické církve pohledem zkušenosti 

konvertujících“ 

Posudek oponentky 

Téma předložené bakalářské práce považuji za aktuální a společensky i vědecky přínosné. 

Cílem bylo popsat a utřídit a analyzovat vše, co zvažují konvertující před vstupem do 

římskokatolické církve. Autorka využila své zkušenosti z kurzu před křtem v české 

římskokatolické církvi a možnost hovořit s lidmi, kteří byli ve stejné situaci jako ona.  

Musím pochválit práci s literárními zdroji, které byly využity jako souhrn dosavadních 

výsledků poznání. Bakalářská práce je opřená o dostatečný počet titulů odborné literatury, 

které dávají možnost dobře se vypořádat nejen s východisky práce, ale i se stanovením cílů i 

metodologických postupů, např. ohraničení sledovaného procesu konverze křtem a „pobytem 

v přípravném kurzu“.  Dále i ke zdůvodnění a výběru modelu konverze, protože je vysvětleno 

po analýze existujících modelů výběr použitého modelu pro sledovanou studii, a to modelu 

R,Ramba.   

Výzkum byl realizován kvalitativně. Metodologie je popsána dostatečně. Autorka si 

uvědomuje problém svého zapojení do výzkumu jako aktivní součásti výzkumného tématu a 

správně jej reflektuje. Zvažuje možnosti dezinterpretace dat a současně výhody zúčastněného 

pozorování, včetně vlastního prožívání generovaných témat řešených respondenty.  

Kvalitativní rozhovory byly realizovány se čtyřmi ženami, účastnicemi kurzu ke křtu, který 

organizuje jedna z farností (považována za otevřenou, a tudíž vhodnou k realizaci výzkumu).  

Data jsou prostřednictvím kategorií prezentovaná čtenáři. Zde bych na úvod asi přivítala 

nějaké představení jejich struktury (struktury témat, která budou popsána v textu) pro lepší 

přehled čtenáře a jeho orientaci v textu.  

Snaha o interpretaci dat v podobě diskuse nejen s modely představenými v úvodu (model. R. 

Ramba) je doplněna ještě odkazy na širší psychologickou teorii. Vážím si snahy autorky, i 

když možná není tato cesta vždy úplně šťastná. Ale musím snahu o širší interpretační kontext 

pochválit. Na druhou stranu by práce nic neztratila ze své kvality, kdyby zde tyto souvislosti 

nebyly představeny.  

Analýza dat je kvalitně provedená. Obraz tématu ve vytvořených kategoriích poskytuje velmi 

dobrou představu o situaci konvertujících. Přesto, že jde o specifickou skupinu respondentů, 

ženy vysokoškolačky, objevují se aktuální témata současného stavu víry, náboženství a církve 

v obecnější rovině. Zaujaly mě kapitoly o pochybách, církvi a místa konvertujících v ní. 

Myslím, že jsou inspirativní celospolečensky. Text mě bavil a se zájmem jsem si jej přečetla.  

Bakalářskou práci Evy Jiřičkové považuji za hodnotnou. Splňuje nároky kladené na 

závěrečnou práci tohoto typu a doporučuji jí k obhajobě.  

Otázky k obhajobě: 

 Je možné vztah k církvi, který je velkým tématem pro sledované osoby, ale nenachází se 

obvykle v modelech konverze, nějak v tomto kontextu interpretovat. Proč tomu tak je?   

Vnímáte své kategorie vývojově? Jak je tomu v modelu R. Ramba.   



Praha 27.4.2020 

Ida Viktorová  

 

 

 

 

 

 


