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 Téma a metoda práce 
  

Student Martin Řeháček uplatnil ve své diplomové práci svou zkušenost v náboženské 

společnosti Slovo života (dříve Voda života), svou zkušenost s překonáváním obtíží, způsobe-

ných opuštěním tohoto společenství, a nakonec i zkušenost pozitivního zhodnocení vlastního 

angažmá v tomto společenství. S touto životní výbavou a s později získaným teologickým 

vzděláním má co říci v oblasti poradenství a pastorační péče o odpadlíky. Jeho diplomová 

práce velmi vhodně posloužila tomuto jeho sdělení. 

 Student ji rozdělil na teoretickou a praktickou část. V teoretické části uplatnil znalost 

základní cizojazyčné literatury k tématu odpadlictví. Jako výkladový model pro proces odpad-

nutí mu posloužila teorie sociální konstrukce reality. Aplikovatelnost tohoto modelu si ověřil 

na případu odpadlíků z ženských řeholních společenství a v závěrečné, vrcholné kapitole 

teoretické části, použil tento model pro porozumění procesu odpadnutí ze společenství Slovo 

života.  Metodicky velmi promyšleně a vhodně postupoval i v praktické části. Podařilo se mu 

získat reprezentativní vzorek respondentů – jeho práce s 23 odpadlíky je skutečně úcty-

hodným výkonem. 

 

 Věcný obsah a přínos 
 

Obsahově je práce v pořádku. Student prokázal dobrou znalost odborné literatury, a dokonce 

posunul diskusi o situaci odpadlíků z prostředí hnutí víry kupředu. Jeho způsob porozumění 

procesu odpadnutí na základě Bergerovy a Luckmannovy teorie je odpovídající a inspirativní. 

Je jistě také přenositelný pro situaci odpadlíků z jiných náboženských společenství. Studentův 

výzkum navazuje na starší práci Brabcové a v některých ohledech její závěry potvrzuje; je 

ovšem důkladnější a úžeji zaměřen. Ovšem ani Řeháčkovy výsledky není možné příliš zobec-

ňovat –některé závěry (zejména o situaci homosexuálně orientovaných odpadlíků) se opírají o 

minimální počet respondentů. Student vyjádřil přání, aby jeho diplomová práce byla užitečná 

pro faráře a odbornou veřejnost. To se jistě může stát.  

  

Forma práce 
 

Diplomová práce je také formálně v pořádku. Pouze se poměrně často se vyskytují chyby 

v interpunkci. 

Celkové hodnocení 
  

Se studentovým přístupem, s jeho pílí a i s výsledky jeho práce jsem spokojen. Diplomová 

práce zasluhuje – podle mého názoru – hodnocení stupněm „výborně“. 
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