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Autor svou práci  dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části nejprve definuje 

základní pojmy, užívané v celé práci, tedy pojmy jako odpadnutí, odpadlík, nová náboženská 

hnutí, a také poradenství ohledně odpadlictví od nových náboženských hnutí. V následující 

části se věnuje konkrétnímu novému náboženskému hnutí, které je předmětem jeho bádání, 

a sice církvi nazývané Voda života (později Slovo života) jakožto církvi patřící 

k pentekostalismu, konkrétně k jeho krajnější podobě známé jako tzv. Hnutí víry. 

V následující části autor nastiňuje teoretické souřadnice, ze kterých bude vycházet jeho 

analýza odpadnutí od zmíněného církevního společenství a s tím spojená úskalí a problémy. 

Jedná se především o teorii osmi stádií životního vývoje Erika Eriksona  a o vývojovou škálu 

spirituálního vývoje (tedy o sekvenci stupňů víry),  jak jí předložil James Fowler. Autor také 

prezentuje teoretickou rozpravu o problematice odpadnutí z nového náboženského hnutí, 

jak jí prezentuje ve svých publikacích  Zdeněk Vojtíšek. 

 K teoretickým souřadnicím zejména z oboru psychologie náboženství autor doplňuje 

některé základní pojmy a pojmové nástroje sociologie náboženství, konkrétně pojmovou 

výbavu z práce Petera Bergera a Thomase Luckmanna Sociální konstrukce reality. Vedle 

individuálního hlediska zaměřeného na psychologické aspekty procesu odpadnutí autor 

zohledňuje také kolektivní či sociální hlediska tohoto procesu z hlediska sociologie 

náboženství. 

 V následující praktické části autor aplikuje představené teoretické souřadnice na konkrétní 

skupinu respondentů (bývalých členů církevního společenství Voda života) a využívá této 

teoretické výbavy jako heuristického nástroje k interpretaci procesu odpadnutí 

jeho důsledků a s ním spojených problémů, se kterými odpadlíci zápasí. V praktické části se 

autor zaměřuje na  jedince, kteří procesem odpadnutí od společenství Voda života prošli a 

v následujícím období se s ním vyrovnávali či stále vyrovnávají. Nejprve podrobně komentuje 

zvolenou metodologii svého výzkumu a posléze prezentuje výsledky své kvalitativní analýzy 

prostřednictvím cílených rozhovorů s kontaktovanými respondenty. Zjištěná data zpracovává 

také z hlediska kvantitativní analýzy. Na závěr autor rekapituluje výsledky svého empirického  

šetření a uvádí tyto výsledky do souvislosti s teoretickými poznatky a závěry, ke kterým 

dospěl v teoretické části práce, přičemž formuluje (v podobě krátkých podkapitolek) 

jednotlivé zobecnitelné závěry a pozorování jakožto badatelský výtěžek svého empirického 

průzkumu. 

 Autorova práce je nadprůměrná, jazykově a stylisticky je na vynikající úrovni, metodologicky 

neobyčejně promyšlená a pečlivá. Autorův přístup k problematice, šíře zpracované 

relevantní odborné literatury, kvalita vyhodnocení výsledků empirického šetření svědčí o  



vyzrálosti autora jakožto badatele. (Detailní metodologické otázky ohledně praktické části 

předložené diplomové práce nedokážu náležitě zhodnotit, protože k tomu nejsem oborově 

kompetentní a spoléhám v této věci na vedoucího práce,  svého kolegu Vojtíška).  

Vzhledem k vysoké kvalitě předložené diplomové práce navrhuji hodnocení: A.  

   K obhajobě práce bych nicméně vyslovil následující připomínky, či otázky. Vzhledem 

k tomu, že odpadlíci od nových náboženských hnutí často zápasí s pocity ponížení, hněvu a 

rozhořčení na členy a vedoucí komunity, ze které oni sami odešli, nebývá pro ně snadné 

přijmout svůj díl odpovědnosti za svoje někdejší členství a své aktivity v rámci onoho 

společenství. Mívají (v odborné literatuře dobře popsanou) tendenci považovat se výhradně 

za oběti zákeřné manipulace a veškerou vinu a odpovědnost za ono trapné či rozpaky a stud 

vyvolávající „sektářské“ období svého života svalit  na skupinu, na její manipulativní techniky, 

její autoritářské vůdce a tak podobně. Autor si je tohoto úskalí vědom, nicméně skutečnost, 

že pro odpadlíka nebývá snadné přijmout odpovědnost za to, že jako bývalý člen dané 

komunity není jenom obětí, ale také spolupachatelem oněch problematických aktivit, 

spojených s profilem oné komunity, není podle mého názoru dostatečně zohledněna a 

zdůrazněna. Na cestě k náležitému zpracování zkušenosti s členstvím v novém náboženském 

hnutí a na cestě úspěšné terapie či pastorace vzhledem je velmi důležité si uvědomit 

nepříjemný fakt, že bývalý člen kdysi na onu problematickou nabídku přistoupil, že se nějaký 

čas se skupinou a jejím profilem identifikoval, a že je tedy zároveň na obou stranách 

barikády. Je jistě mnohem snazší považovat se především za úlovek a bezbrannou nevinnou 

oběť, ale není to celá pravda a nezbytnou součástí terapie je i tato nepříjemná sebereflexe. 

   Domnívám se, že pro autora samotného a pro velkou část odpadlíků od společenství Voda 

života je otázka, zda po odchodu z této církve našli zakotvení v nějaké jiné, obvykle méně 

radikální formě křesťanství velmi důležitá  a klíčová. Autor si této skutečnosti všímá a 

reflektuje ji, nicméně domnívám se,  že by si zasloužila větší míru pozornosti, také proto, že 

autor sám je praktikující křesťan, studuje teologii a práci předkládá na teologické fakultě. 

Důsledný badatelský odstup, tematizující zkoumanou problematiku v souřadnicích 

psychologie a sociologie by mohl a měl být náležitě doplněn teologickou reflexí (které se 

autor odvažuje ve velmi nepatrném náznaku). Nabízí se otázka, zda se autor sám  za 

objektivní nezaujatou přísně vědeckou neutralitu v přístupu ke zkoumanému problému do 

jisté míry neukrývá. Práce místy budí dojem, jakoby pojednával o nějakém přírodovědeckém 

tématu (týkajícím se například hmyzu) či o problematice, která ho zajímá vědecky, ale která 

nijak zásadně nesouvisí s jeho vlastní existenciální situací. Vzhledem k tomu, že autor v práci 

konstatuje, že se jedná  mimo jiné o jeho vlastní životní zkušenost, a že i volba tématu a 

vypracování této diplomové práce je součástí autorova vlastního osobního vyrovnávání se se 

zkušeností bývalého člena nového náboženského hnutí, působí jeho přísná vědecká 

objektivita trochu uměle a není vždy snadné jeho badatelské neutralitě uvěřit. 
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