
Konzultanský posudek na diplomovou práci bc. Vandy Gaydečkové Průběh náboženské 
konverse a její vliv na život 
 
Diplomová práce Vandy Gaydečkové je případovou studií, věnovanou skupině konvertitů ke 
katolické víře v nejmenovaném pražském kostele. Je postavena na dvanácti hloubkových 
rozhovorech s mladými lidmi, kteří v nedávné době prošli buď konvezví (tj. až ke křtu) nebo 
přípavou právě procházejí či od konverze sami odstoupili. Hloubkové rozhovory jsou 
doplněny zkušenostmi z účasti na přípravě konvertitů, rozhovory s představenými kostela a 
dalšími informacemi, které se ke kostelu váží. 
 
Práce má promyšlenou strukturu. Tak, jak je práce vystavěna, je jistě oprávněné, že se autorka 
hlouběji nezabývá teoretickým vymezením náboženských konverzí, že nepotřebuje ke svému 
výkladu nějaký historický exkurz, že ji stačí jen vymezení pojmu a konstatování, že 
v současném světě je konverze k náboženské víře poměrně častý jev. Velká pozornost je 
naopak věnována výzkumné metodologii – na rozdíl většiny prací, které staví na kvalitativním 
výzkumu a které se obligátně odkazují na zakotvenou teorii (aniž by bylo vyloženo, jak byla 
tato teorie aplikována), diplomantka v rozsáhlé diskusi rozebírá jak smysl hloubkového 
rozhovoru, tak svoji pozici ve vlastním výzkumu, tak postupy při zpracování dat. Vše, co 
uvádí na obhajobu zvoleného postupu je opřeno o řadu citací z odpovídají metodologické 
literatury, jejíž rozsah přesahuje běžnou znalost našich absolventů a absolventek. Vysvětlení 
metodologie zkoumání a zdůraznění jejich předností a omezení je klíčové jak pro uchopení 
tématu, tak pro celé směřování a vyznění práce. Myslím, že v této části diplomantka beze 
zbytku prokázala svoji vědeckou odbornost i badatelskou erudici. 
 
V analytické části práce nás pak V. Gaydečková na základě promyšleného zpracovaní 
datového materiálu – nahraných rozhovorů a jejich přepisů a s využitím „polních poznámek“ 
provází různými oblastmi a tématy spojenými s konverzí. Jde jak o věci víry a jejího  
každodenního prožívání, tak věci běžného života. Nápaditá strukturace této části je výsledkem 
mnohočetného pročítání přepisů a postupného nalézání důležitých tématických okruhů a 
vzájemných souvislostí (viz str. 14). Závěr práce shrnuje všechna podstatná zjištění a je 
opatrně zobecňující, tak jak to umožňuje zvolená výzkumná metodologie. 
 
Práce je velmi čtivá, je napsaná dobrou češtinou a bez gramatických chyb. Delší citace 
v metodologické části mají své oprávnění, myslím také, že je to vhodnější způsob než 
převyprávění citovaných autorit vlastními slovy. Hojně je citováno i z rozhovorů v analytické 
části textu. Vzhledem k subtilnímu tématu, které je zkoumáno, to považuji za nutné. V této 
souvislosti oceňuji to, že diplomantka v citovaných pasážích vynechává různá „mhm“ a 
podobné výrazy. 
 
Práci považuji za velmi zdařilou. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.  
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