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Anotace 

Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou odpadlíků z hnutí 

víry, konkrétně ze společenství Voda života. Po teoretickém uvedení do 

problematiky odpadlictví z nových náboženských hnutí na základě teorie o 

sociální konstrukci reality a osobní zkušenosti autora je předložen model procesu 

odpadnutí. Přechodová role odpadlíka, jenž se nachází v těžkém postavení mezi 

dvěma světy – opouštěným a nově přijímaným, je základem pro pochopení 

transformace jeho identity. Ve druhé části práce je na základě výzkumu 

provedena analýza skutečných problémů odpadlíků s cílem naznačit možnosti 

poradenství zaměřeného právě na tento druh problémů.  
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nová náboženská hnutí, hnutí víry, apostaze, odpadnutí, odpadlík, vývoj víry, 

výstupové poradenství, změna identity, skupinová identita, resocializace 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Summary 

Loose one’s footing: possibilities of counseling of transformation identity of 

apostates from Faith Movement (Word of Life).  

 

The aim of this work is to introduce the issue of apostates from the Faith 

Movement, particularly from the church Word of Life. The theoretic 

presentation of the problem of apostasy from the New Religious Movement 

based on the theory of social construction of reality and on the personal 

experience of the author is followed by the presentation of the model of apostasy 

process. The transitional role of apostate, who finds himself in an uneasy 

situation between two worlds – the one that is being leaved and the one that is 

newly accepted - represents a base for further understanding to the process of 

the transformation of the apostate’s identity. The second part of the work 

comprises the analysis of the concrete problems of the apostates, based on the 

research, that tries to suggest some of the possible ways of support focused on 

this target group.  
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New Religious Movement, Faith Movement, apostasy, defection, defector, faith 

development, leaving care, change of identity, group identity, resocialization 
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Úvod 

 

Období po sametové revoluci v roce 1989 bylo v tehdejším Československu 

charakterizováno objevením se mnoha nových náboženských skupin. Některé 

z nich v určité podobě existovaly již před převratem, ale pro běžného občana 

nebyly jednoduše viditelné. Teprve s přelomem roku 1989 a 1990 vstoupily tyto 

skupiny plně do veřejného prostoru. Každá z nich nabízela svůj konkrétní recept 

na změnu životní orientace. Reakce a způsob, jakým se polistopadová společnost 

s tímto fenoménem vypořádávala, byly různé. U části zejména mladých lidí 

docházelo k pozitivní odezvě, protože kritika společnosti hlásaná těmito 

skupinami odpovídala jejich protestujícímu postoji vůči starší generaci. Tato 

hnutí jim rovněž poskytovala konkrétní ideál, pro který „stojí za to žít“. Většina 

společnosti po fázi počáteční otevřenosti ovšem k těmto skupinám zaujala spíše 

opatrnější postoj, který se nezřídka změnil v negativní, například poté, co se v  

periodicích začaly objevovat zprávy o zneužívání členů těchto skupin. Tento 

trend je dobře patrný na příkladu evangelizací, které byly zpočátku 

charakterizovány masovou účastí, ale v průběhu následujících let účast na nich 

významně slábla. Jedním z náboženských uskupení, které pořádalo masové 

evangelizace s účastí zahraničních misionářů, byla náboženská společnost „Voda 

života“. 

Na počátku devadesátých let minulého století, v době největšího výskytu 

negativních jevů souvisejících se „sektami“ bylo v postkomunistické společnosti 

jen málo teologů, religionistů nebo psychologů, kteří by měli s touto 

problematikou zkušenosti. Ve společnosti převládal strach z nebezpečných 

manipulačních technik, které podle názoru veřejnosti tyto skupiny používaly 

k náboru a ovládání svých členů. Jedním z významných počinů v tomto období 

bylo ustanovení „Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů“ 

roku 1993, která poskytla možnost nová náboženská hnutí zkoumat a kriticky 
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hodnotit a nabídla zprostředkování relevantních informací pro odbornou i 

laickou veřejnost. Dalším významným fenoménem, který formoval pohled 

veřejnosti na problematiku sekt, bylo proniknutí Internetu jako širokého zdroje 

informací k běžnému uživateli.      

V první polovině devadesátých let jsem byl jedním z těch, kteří se plni ideálů 

nechali na masové evangelizaci okouzlit možností smysluplného života s Boží 

pomocí a vedením a záhy jsem se stal členem společenství Voda života. Vrhnul 

jsem se do církve s nadšením, které by bylo možné přirovnat k pocitům 

zamilovaného člověka vstupujícího do nového svazku s představou celoživotního 

závazku. Podobný postoj sdílela i většina ostatních členů společenství.  Setkával 

jsem se ovšem i s lidmi, kteří se po určité době rozhodli hnutí opustit.  Jejich 

odchod jsme interpretovali jako selhání. K odpadlíkům jsme zachovávali odstup, 

jediná možnost pomoci, kterou jsme považovali za správnou, bylo přivést je zpět 

ke způsobu života realizovanému ve společenství. Moje diplomová práce má za 

cíl ukázat možnosti pomoci odpadlíkům na základě analýzy skutečných 

problémů, jež prožívají v průběhu odchodu z uzavřeného náboženského 

společenství a během svého opětovného začleňování do pluralitní společnosti. 

Každá náboženská komunita formuje člověka jiným způsobem a ne všechny 

prožitky člověka odcházejícího ze společenství lze převést na jeden společný 

jmenovatel. Všichni účastníci výzkumu byli vybráni z bývalých členů 

náboženské společnosti Voda života (dnes Slovo života), kterou můžeme 

charakterizovat jako nové náboženské hnutí a zařadit do kategorie křesťanských 

církví typu hnutí víry.  

Při psaní této práce jsem měl na mysli jednak odbornou veřejnost, která se 

profesně zabývá  problematikou nových náboženských hnutí, a pro kterou může 

být přínosem analýza procesu a důsledků odpadnutí u jedné konkrétní 

náboženské skupiny, včetně vyvození doporučení pro poradenství. Dále věřím, 

že moje práce může být přínosem i pro faráře, kteří se setkávají s bývalými členy 

těchto hnutí, kdy může pomoci k pochopení jejich způsobu myšlení a jejich 
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aktuální situace.  Nemohu ovšem zapomenout ani na své bývalé spolubratry. Rád 

bych, aby jim i dalším odpadlíkům byly následující řádky pomocí při jejich 

ohlížení a vyrovnávání se se zkušeností odpadnutí. Aby viděli, že mnohé 

problémy a úzkosti, jež prožívali, znají i ostatní. A aby měli možnost poznat, že 

jejich schopnost dokázat se nadchnout pro ideál, a přitom umět kriticky 

zhodnotit pozitivní i negativní důsledky svého členství v uzavřené náboženské 

skupině, je velmi cenná.  
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1. Teoretická část 

Na následujících řádcích se zabývám teoretickými předpoklady vlastního 

výzkumu, jehož výsledky shrnuje druhá část mé práce. Tématem výzkumu je 

transformace identity u odpadlíků z náboženské společnosti Voda života, která je 

typickým představitelem křesťanského směru NNH hnutí víry. Bádání je 

zaměřeno sociopsychologicky. Vycházím z konceptu sociální determinace vývoje 

jedince, kdy jedinec reaguje na vliv okolního společenství, ať si ho svobodně 

vybral či možnost výběru neměl, protože se do něj „narodil“. Člověka toto 

omezení ovšem nezbavuje odpovědnosti za jeho rozhodnutí, která jsou projevem 

svobodné vůle ani možnosti zvolit si jinou formu života a společenství, podle 

jehož norem se bude orientovat. Zároveň je třeba respektovat, že každý člověk je 

do jisté míry omezen svojí základní biologickou, tělesnou i psychickou výbavou, 

kterou dostal do vínku, a kterou je možné rozvíjet, ovšem ne v neomezené míře.   

V rámci teoretické části bude po vymezení základních pojmů představeno 

hnutí víry a náboženská společnost Voda života, jako zástupce křesťanských 

církví tohoto typu. Tato společnost vystupuje v současné době pod názvem Slovo 

života.  Následně se budu krátce zabývat vývojovou psychologií osobnosti, neboť 

odchod z náboženského hnutí může souviset s přechodem mezi jednotlivými 

stádii vývoje osobnosti, alespoň na úrovní vývoje religiozity.   

Následující oddíl „Odpadnutí od NNH“, představuje teoretické modely 

používané pro popis procesu odpadnutí.  Odchod jedince z uzavřené náboženské 

společnosti a jeho opětovné začlenění do běžné pluralitní společnosti nutně 

představuje výrazný posun v jeho porozumění životní realitě i vlastní totožnosti. 

Touto skutečností se zabývá kapitola „Sociální konstrukce reality a identita“, jež 

spadá do pole sociologie a poskytne potřebný nástroj pro pochopení interakce 

mezi jedincem a společenstvím při formování jeho chápání reality i vlastní 

identity.  Závěrečná kapitola teoretické části je aplikací předchozích teoretických 

východisek na popis výchozích podmínek, ve kterých se osoby odcházející 
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z náboženské společnosti Voda života nacházely. Dále jsou předloženy modely 

procesu odpadnutí a procesu transformace identity odpadlíků upravené pro 

specifickou situaci apostatů z Vody života.  
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1.1. Vymezení základních pojmů 

1.1.1. Odpadnutí, odpadlík, apostaze, apostata 

 

Proces, v němž se jedinec rozchází s náboženskou skupinou, může mít mnoho 

forem a může být uchopen mnoha způsoby. Pavel Halama1, jehož cituje Pavel 

Říčan2, v návaznosti na zahraniční autory rozlišuje z psychologického hlediska 

několik druhů radikální transformace náboženské osobnosti, jiných než 

konverze. Počítá mezi ně: apostazi, dekonverzi, intenzifikaci, přechod a cyklické 

změny religiozity. Apostaze je charakterizována jako odklon od víry a příklon 

k nenáboženskému světovému názoru, zatímco dekonverze  je pouze procesem 

opuštění posledního přijatého náboženského přesvědčení, přičemž může jít i o 

přechod k jinému náboženství. Intenzifikací rozumí zintenzivnění zastávaného 

přesvědčení, zatímco přechod je pouhou změnou příslušnosti od jedné 

náboženské skupiny ke druhé bez toho, aby to pro jednotlivce znamenalo větší 

změnu v životní orientaci. Cyklické změny religiozity pak odpovídají odcházení a 

navracení se k témuž náboženství. Výše uvedené pojmy, charakterizované těmito 

definicemi sice mohou být aplikovány na konkrétní případy odpadlíků z nových 

náboženských hnutí, nicméně žádná z nich není schopna obsáhnout toto téma 

komplexně. Odpadlíci sice opouštějí náboženské hnutí, ale nutně nepřechází 

k nenáboženskému světovému názoru ani jinému náboženství. Pokud přecházejí 

k jiné náboženské skupině, tento přechod je často provázen výraznými změnami 

v jejich přístupu k životu i k náboženství. 

Pokud se obrátíme do amerického prostředí, David G. Bromley nám předkládá 

celou řadu pojmů používaných pro proces opuštění církve3: dropping out, 

                                                 
1 Halama, Osobnostné aspekty náboženskej konverzie, str. 17. 
2 Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, str. 267. 
3 „One obvious problem is the terminological thicket surrounding the process of religious 

disaffiliation… researchers have employed a variety of terms (dropping out, exiting, 
disidentilication, leavetaking, defecting, apostasy, disaffiliation, disengagement) to label this 
process.“ In: Bromley, Religious Disaffiliation, str. 23. 
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exiting, disidentification, leavetaking, defecting, apostasy, disaffiliation, 

disengagement.  Tyto pojmy mohou být chápány různým způsobem, vždy záleží 

na kontextu, v němž jsou použity. Definici některých z těchto pojmů podává R. 

D. Hoge, kdy disidentification chápe, jako odchod od konkrétní formy 

náboženství bez rozlišení kam člověk míří, zda do jiného náboženského proudu či 

k nenáboženskému pojetí života, což tento pojem odlišuje od pojmu apostaze. 

Hoge ovšem upozorňuje, že se jedná o krátkodobé sebeoznačení.4 Pojem 

dropping out označuje jako stav, kdy se jednotlivec již dva roky nezúčastnil 

bohoslužeb5, což ovšem neznamená, že se přestal identifikovat s konkrétní církví. 

Stejně tedy jako předchozí označení to nemusí znamenat, že by člověk opustil 

určité učení či typ zbožnosti. Podobným směrem ukazují i pojmy disaffiliation, 

jež můžeme chápat jako ukončení členství a disengagement, který říká, že 

jednotlivec přestal být aktivně zapojený v náboženské skupině.6 Apostasy u 

Albrechta, Cornwallové, a Cunninghama znamená, v souladu s předchozí 

definicí, že člověk se vzdal své náboženské identity.7 Na druhou stranu pojmu 

apostasy používá Stuart A. Wright8, ale zejména Eileen Barkerová9, v mnohem 

širším smyslu pro odpadlíky od konkrétního hnutí bez dovozování jejich 

následného příklonu k nenáboženskému pojetí života. Slova exiting a leavetaking 

jsou sama o sobě příliš obecná, než aby mohla být použita bez upřesnění.  

Pro účel této práce se zdá být nejpřiměřenější pojem defecting (defection), jež 

lze přeložit slovem odpadnutí, jež můžeme chápat jako zběhnutí od konkrétní 

náboženské skupiny k jiné ať náboženské či nenáboženské. Případnost užití 

pojmu odpadnutí podtrhuje i skutečnost, že má svou úlohu v symbolickém světě 

myšlení hnutí jakožto označení ztráty příslušnosti bývalého člena ke skupině. 

                                                 
4 Hoge, Why Catholics Drop Out, str. 82. 
5 Tamtéž, str. 82. 
6 Albrecht, Religious Leave-Taking, str. 63-64. 
7 „...Apostates: those who held a religious identity at one time, but who now have rejected that 

identity“. In: Hadaway, Roof, Apostasy in American Churches, str. 29. 
8 Wright, Why Leaving New Religious Movements, str. 144. 
9 „Apostates  will have stayed in the movement for a longer period before they eventually decide 

to make a break.“. In: Barker, Defection from the Unification Church, str. 169. 
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Kategorie odpadnutí slouží v těchto hnutích k popisu příčin odchodu jedinců i 

negativních důsledků dobrovolného či nedobrovolného odchodu, které 

odpadnutí pro tohoto jedince má. Bývalí členové hnutí se ve většině případů 

s rolí odpadlíka sebeidentifikují. 

Dále se jako vhodný nabízí pojem apostaze, u něhož je ovšem třeba mít na 

paměti, že může být chápán jako odpadnutí od víry (např. křesťanské) obecně 

nebo specificky jako odpadnutí od konkrétního hnutí nebo směru10. V této práci 

bude používán v tomto druhém slova smyslu, stejně jako tomu bude i u pojmu 

apostata ve významu odpadlíka od konkrétního hnutí. 

Pro bližní porozumění problematice odpadnutí od nových náboženských 

hnutí je vhodné předem vyjasnit některá specifika, jež odlišují tento proces od 

procesu odpadnutí od tradičních církví. Nová náboženská hnutí mají podobu 

uzavřených náboženských společností, podobně jako řeholní komunity v rámci 

tradičních církví. Pro běžného člena tradičních církví je role člena církve pouze 

jednou z několika, které jedinec ve svém životě zastává, a která při jeho 

odpadnutí ustoupí do pozadí. Jeho dosavadní život, tím ale není nijak 

zpochybněn. V případě uzavřených náboženských komunit se jedinec cítí být 

součástí společenství, které mu poskytuje domov uprostřed nepřátelského světa. 

Odchod ze společenství, tedy z  místa, které naplňuje představu ideálního světa, 

kde je člověk všemi přijímaný, v bezpečí a blízko Bohu bývá tedy krokem do 

neznáma, vyžadujícím značnou odvahu a spolehnutí se na své vlastní schopnosti.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se nacházíme na poli odpadnutí od 

křesťanských hnutí, můžeme svou pozornost obrátit k použití těchto výrazů 

v Písmu. V Novém zákoně můžeme nalézt v tomto významu dvě slova, celkem na 

třech místech - ἀποστασία11 a παραπίπτω12. První z nich se nachází v 2 Te 2:3 v 

                                                 
10 Heslo „apostaze” je ve slovníku cizích slov definováno jako „odpadlictví od církve, víry nebo 

řidčeji od nějakého hnutí, směru ap. vůbec; vystoupení z círk. řádu” in: Nový akademický 
slovník cizích slov, str. 68. 

11 Žd 6:4. 
12 Sk 21:21 a 2 Te 2:3. 
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kontextu velké eschatologické vzpoury proti Bohu.13 Druhé je použito v Žd 6:4, 

kde v kontextu veršů 5 a 6 je čtenář varován před vážným důsledkem odpadnutí, 

jímž je nemožnost návratu zpět k Bohu. Pokud je rozhodnutí odejít ze skupiny 

v daném křesťanském hnutí vykládáno fundamentalisticky v souladu s výše 

uvedenými oddíly, nachází se jednotlivec uvažující o odchodu v nelehké situaci. 

 

Žd 6:4-6 „Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha 

svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není 

možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v 

posměch.“ 

 

1.1.2. Nové náboženské hnutí (NNH) 

 

Hnutí Víry se řadí mezi nová náboženská hnutí. Pojem nové náboženské hnutí 

(dále již NNH)14 si svoji cestu začal razit v sedmdesátých letech minulého století 

nejprve mezi sociology. Tento pojem je hodnotově neutrální, postupně pronikal 

mezi odbornou sociologickou, psychologickou i religionistikou veřejnost, aby 

nahradil pejorativní označení sekta15, jímž byly označovány náboženské skupiny, 

jež radikálně prosazovaly formu a obsah náboženské víry či životní styl odlišný 

od běžně uznávaných norem.  

Ve středověku se mezi sekty počítaly „skupiny oddělené od církve kvůli 

nesprávnému učení (herezi), neoprávněnému nakládání se svátostmi či podléhání 

církevně neschválené autoritě. Tento význam bývá podepřen odvozováním 

pojmu sekta od latinského slovesa secare (ve významu sekat či v přeneseném 

významu oddělovat).“16 V současné západní společnosti, formované myšlenkou 

svobody vyznání, došlo k uvolnění náboženského monopolu a vzniku velkého 

množství alternativních náboženských uskupení. Ve Spojených státech došlo 

                                                 
13 Heslo „odpadnutí“, Nový biblický slovník, str. 692. 
14 Anglický termín je „new religious movement“, zkratka NRM. 
15 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 42. 
16 Vojtíšek, heslo „sekta“. 
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k poslednímu velkému rozmachu těchto hnutí během 60. let 20. století17, zatímco 

v České republice došlo k zviditelnění a rozvoji alternativních náboženských 

skupin zejména v 90. letech 20. století.18 Spolu s nástupem těchto uskupení byly 

ve společnosti zároveň dobře patrné narůstající obavy, jež se koncentrovaly do 

„strachu před sektami“. 

Nová náboženská hnutí jsou pouze jedním druhem náboženských skupin. 

Zdeněk Vojtíšek19 uvádí čtyři „ideální“ typy náboženských uskupení20, které 

rozlišuje sociologie náboženství, podle jejich vztahu ke společnosti. Prvním je 

církev, která má v konkrétní společnosti monopol a se společností splývá. Druhý 

typ je denominace, jejíž vzájemný vztah se společností je oboustranně 

akceptující, případně neutrální. Často se jedná o bývalá sektářská hnutí, u 

kterých došlo k vzájemnému vyrovnání se a vzájemné toleranci s okolním 

světem. Pokud jde o nová náboženská hnutí, jejich základní charakteristikou je 

podle Vojtíška „protest proti společnosti a jejímu náboženskému životu“21 

vyjádřený ostrou kritikou stávajících podmínek a nabídkou „nové“ formy 

náboženského systému radikálně řešícího všechny problémy člověka i 

společnosti. Kritika i radikalita v prosazování nové cesty vyvolává na druhé 

straně odezvu v podobě odmítavé až nepřátelské reakce společnosti. Jako 

poslední typ je uveden kult, který je vůči společnosti v neutrálním až lhostejném 

vztahu, a nabízí běžným občanům „náboženské zboží“ jako např. věštbu, 

meditaci, mystický zážitek.  

V kategorii nového náboženského hnutí můžeme rozlišovat několik různých 

typů hnutí.  Známý sociolog Peter Berger ve studii o sektářství22, jíž publikoval 

roku 1954, dělí sektářská hnutí do tří základních skupin podle jejich 

převládajícího postoje k okolnímu světu na typ entuziastický, prorocký a 

                                                 
17 Bromley, Deprograming as a Mode of Exit from New Religious Movements, str. 185. 
18 Vojtíšek, Nová náboženská hnutí, str. 15-17. 
19 Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. (*1963-). 
20 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 38-42. 
21 Tamtéž, str. 40. 
22 Berger, The Sociological Study of Sectarianism. 
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gnostický.23 Mezi entuziastická zařazuje hnutí probuzenecká, pentekostální, 

pietistická a posvěcení, pro něž je charakteristická „touha svět zachránit nebo se 

z něj vydělit, případně obojí.“24  Do této kategorie patří i hnutí víry. Zástupci 

prorockého typu, mezi něž řadí hnutí chiliastická (např. Adventistické skupiny) a 

legalistická (např. Svědkové Jehovovi) zastávají militantní postoj: „svět musí být 

varován nebo dokonce dobyt.“25 Poslední kategorií jsou gnostická hnutí, která 

jsou „lhostejná ke světu“.26 Berger upozorňuje, že každému z těchto typů je 

vlastní jiná vnitřní sociální struktura, která koresponduje s jejich přístupem ke 

světu. Prorocký směr vyžaduje pevné vedení a silnou organizaci, zatímco 

gnostické skupiny se organizují spíše jako uzavřený kruh, do kterého mají 

přístup jen zasvěcenci. Jinou typologii nabízí Roy Wallis, který dělí NNH podle 

jejich postoje ke světu na NNH přijímající svět, odmítající svět a zlepšující svět.27 

První kategorie odpovídá spíše Votíškově definici kultu, kdy hnutí napomáhá 

seberealizaci jedince ve světě. NNH odmítající svět se jako skupiny „dokonalých“ 

vydělují z většinové zkažené společnosti (např. Svědkové Jehovovi). Posledním 

typem jsou hnutí zlepšující svět, jež kritizují společnost a etablované církve, 

přičemž jejich cílem je vyvolat obrodu společnosti.  Hnutí víry, které podle této 

typologie zcela jednoznačně patří mezi NNH zlepšující svět, nese však i výrazné 

rysy kategorie hnutí svět odmítajících, neboť vytváří komunitu jedinců 

vydělujících se ze světa. Přesnější se proto zdá být Bergerova typologie, která 

dokáže zahrnout tento ambivalentní postoj ke světu do jedné kategorie.  

Pro hnutí víry a specificky pro náboženskou společnost Voda života se 

ukazuje vhodná Vojtíškem definovaná základní charakteristika NNH jako 

protestní skupiny ve společnosti, která svým jednáním vyvolává odmítavý postoj 

okolí. Lze ji podle Bergerovy typologie zařadit mezi entuziastická hnutí, která 

                                                 
23 Tamtéž, str. 379. 
24 Tamtéž, str. 380. 
25 Tamtéž, str. 380. 
26 Tamtéž, str. 380. 
27 Nová náboženská hnutí, autor vychází z VÁCLAVÍK, David, Sociologie nových náboženských 

hnutí, Brno : Masarykova univerzita, 2007, str. 72-83. 
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usilují o záchranu okolního světa pomocí jeho radikální obnovy ve směru jimi 

nabízeného náboženského řešení, přičemž jeho členové se z ostatní společnosti 

vydělují, ale neizolují se.  

Další sociologicky významné charakteristiky poskytuje Berger svým popisem 

významných prvků symbolického světa sektářských skupin28, mezi něž na 

prvním místě řadí novou realitu, jež je životem v novém světě, z něhož členové 

těchto skupin „pohlížejí na [běžný] svět novýma očima“29. Pro vstup do tohoto 

světa nutná konverze, která znamená radikální přechod z nižší na vyšší úroveň 

existence, ze života v temnotách k životu ve světle. Výrazným prvkem je nárok 

na katolicitu, tedy univerzální platnost světonázoru daného hnutí, jež podtrhuje 

nadřazenost symbolického světa konkrétního hnutí, která se projevuje jeho 

nárokem „řídit myšlení lidí“30, a na níž je založena moc náboženského vůdce. 

Prvek vyššího poznání než má okolní společnost, dodává těm, kteří jsou si ho 

vědomi, „sebedůvěru ve vztahu k lidem mimo skupinu“31.  Nejdůležitějším cílem 

systému je přinést členům hnutí spasení. Ostatní na druhé straně získávají 

nálepku ubohých jedinců potřebujících pomoc. Manifestací lepšího života 

v novém světě je úzké společenství, jež konfrontuje život ve světě temnoty a 

udržuje napětí mezi komunitou a okolní společností poukázáním na jinou 

povahu obou světů. Nutné vyrovnávání se s existencí jiných způsobů života nese 

potřebu vypracování apologetiky mající za úkol vysvětlit pomocí teorie konverze 

a odpadnutí32 možnost přechodu k totalitnímu světu hnutí a odchodu z něj do 

jiných symbolických světů. Případné pochybnosti členů hnutí nesmí zůstat 

napospas jejich nekontrolovanému růstu. Vyžadují proto instituci silné duchovní 

péče, jež je za pomoci „teorie pochybností a mechanismu zacházení 

                                                 
28 Původní anglické názvy jednotlivých prvků uváděné Bergerem jsou: Reality, Conversion, 

Catholicity, Authority, Gnosis, Salvation, Community, Eschatology, Apologetic, Seelsorge. In: 
Berger, The Sociological Study of Sectarianism, str. 381-385. 

29 Tamtéž, str. 382. 
30 Tamtéž, str. 383. 
31 Tamtéž, str. 383. 
32 Tamtéž, str. 385. 
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s pochybnostmi“33   interpretuje v rámci konkrétního systému NNH, tak aby 

nedošlo ke zpochybnění symbolického světa hnutí a jeho dostatečnosti pro život 

člověka ve všech jeho aspektech.  

Jiný sociologický pohled na NNH poskytuje Vojtíšek34, který na prvním místě 

vyzdvihuje jejich základní charakteristiku, a to novost, novou cestu spasení, s níž 

konfrontují okolní společnost. Tato inovace může mít i formu deklarovaného 

návratu k dřívějším formám náboženství, protože její zásadní přínos není založen 

na novém obsahu, ale tkví v důrazu na určitý náboženský prvek, který podle 

hnutí v současných církvích i ve společnosti chybí a má pro ni zásadní význam.35 

NNH nabízená cesta ke spáse, jíž můžeme chápat jako „ujištění o možnosti 

překonat zlo“36, bývá „jistější, kratší, rychlejší nebo jasnější“37 v protikladu 

ke složitým náboženským systémům. Tyto systémy byly v průběhu historie 

nuceny zapracovat zkušenosti a spekulace založené na nepřijatelnosti přílišného 

zdůraznění jednoho prvku na úkor druhých, jež s ním mohou být v dialektickém 

napětí. Mezi společností a NNH existuje obdobné pnutí, které může být časem 

překonáno díky posunům ve vzájemném přístupu, původní NNH začne být 

většinovou společností akceptováno a přechází mezi denominace.  

Z výše uvedené základní charakteristiky podle Vojtíška vycházejí i další 

charakteristiky typické pro nová náboženská hnutí. Na počátku bývá hnutí 

početně omezeno na skupinu s jasným ohraničením mezi „my“ a „oni“, skupinu, 

jež přináší „lepší cestu spasení“ než ostatní a proto jí náleží výlučnost. Z této 

pozice hnutí ostře kritizuje druhé. Předpoklad jedinečnosti přinášené zvěsti může 

vést až pocitu „vlastnictví pravdy“38. U členů hnutí se tato skutečnost „projevuje 

                                                 
33 Tamtéž, str. 385. 
34 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 44-60. 
35 Vojtíšek v této souvislosti uvádí: „Mezi charakteristiky nového náboženského hnutí tedy 

nemůže patřit obsah jeho zvěsti, ale relativní novost této zvěsti v kontrastu se stávajícími 
poměry.“. In: Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 46. 

36 Tamtéž, str. 45. 
37 Tamtéž, str. 45. 
38 Tamtéž, str. 47. 
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jako vědomí vyvolenosti a zvláštního osobního poznání“39, jež je často úzce 

svázáno s vědomím odpovědnosti vůči lidem mimo hnutí a úkolu přinést jim 

zvěst o možnosti spasení. K rozlišení od nejbližších náboženských skupin slouží 

členům skupiny šibolet, skupinou vybraný charakteristický znak. Důležitost 

tohoto znaku je hnutím zveličována v zájmu odlišení se. V případě 

pentekostálních církví jím je glosolálie (mluvení jazyky).  

Zdůvodnění naléhavosti zvěstování nové cesty spásy, stejně jako legitimizace 

jejího objevení či znovuobjevení teprve v dnešní době, bývá založeno na 

postulátu, že žijeme ve zvláštní dějinné etapě, například v posledních časech. 

Hnutí i jeho členové tím získávají větší pocit významnosti. Tomáš Novotný 

nazývá tuto „potřebu zdůvodňovat svou existenci zvláštním čase kairofilií“40. 

Vědomí blížícího se zániku světa zároveň vede k uzavřenosti vůči jiným názorům 

a podnětům zvenčí. Vše nepodstatné jako kariéra, zábava, vzdělávání musí být 

odsunuto, aby neubíralo z času, jež má být věnován úkolu zvěstování spásy a 

přivedení lidí k rozhodnutí, buď zvěst bezvýhradně přijmout či odmítnout. Zvěst 

a spolu s ní i učení hnutí poskytuje černobílý obraz světa, neboť ten je díky své 

jednoduchosti jasný a přesvědčivý.  Skutečnosti, které se v běžné společnosti i 

ostatních náboženských systémech zdály být složité a tudíž pochopitelné pouze 

náboženským specialistům, jsou rázem uchopitelné běžným člověkem bez 

odborných znalostí. Jedinec se stává fundamentalistou, bránícím se zesložiťování 

výkladu spisů a nauky, které mohou být jednoduše a přímočaře pochopeny. Své 

uplatnění zde nalézají zjednodušené poučky vyvracející případné námitky a 

pochybnosti a vedoucí k užívání frázovitého jazyka uvnitř hnutí.  

Pro NNH bývá charakteristická náhlá konverze, během níž jedinec rychle 

opouští dosavadní hodnoty. Tato konverze bývá často činěna pod tlakem časové 

tísně, neboť zbývající čas je krátký. Základem tohoto tlaku je skutečnost potřeby 

rychlé radikální změny v myšlení, ke které by postupným vývojem nemohlo 

                                                 
39 Tamtéž, str. 48. 
40 Tamtéž, str. 48. 
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dojít. Do hnutí nový člen vstupuje dobrovolně, přičemž zejména první generace 

musí „překonat určitý společenský odpor“41, který ovšem u jejích příslušníků 

napomáhá udržovat nadšení a vysoký stupeň oddanosti. Podobně působí na 

jedince i možnost plného nasazení  v aktivitách skupiny, jež jsou členy hnutí 

hodnoceny jako vysoce smysluplné. Pro jedince je podstatná skupinou 

poskytovaná zřetelná sociální identita, s níž se může identifikovat. Vojtíšek v této 

souvislosti cituje Bryana Wilsona: „skutečnost, že člověk je členem takové 

skupiny …je samo o sobě tím nejdůležitějším faktem, který o něm vypovídá.“42 

Nová náboženská hnutí se vyznačují značnou sociální homogenitou, v dnešní 

době často tvořenou generační skupinou malých lidí.43 Tato skutečnost odráží 

fakt, že nabídkou spásy hlásané NNH jsou nejvíce zasaženi lidé nacházející se ve 

„společensky nejistém postavení“44. Mladí lidé v naší západní společnosti si 

mohou dovolit experimentovat před tím, než na ně dolehne odpovědnost 

dospělého45 a požadavek zajistit svou budoucnost i budoucnost svých blízkých. 

Uvnitř homogenní skupiny je vhodné prostředí pro vzájemné bezprostřední 

vztahy, které jsou podporovány i pojetím života v „novém světě“, kde vládne 

vzájemné pochopení. Skupina poskytuje členům chráněné prostředí před 

drsnými způsoby a vztahy v moderní společnosti.46 

Členové nového náboženského hnutí vyžadují neustálé potvrzování a 

ujišťování o správnosti nastoupené cesty. Z tohoto důvodu uvnitř skupiny 

dochází k procesu charismatizace vůdcovské osobnosti. Vůdce nemusí být 

                                                 
41 Tamtéž, str. 47. 
42 Tamtéž, str. 50. 
43 Tamtéž, str. 51, Halama uvádí u práce G.W. Allporta, známého psychologa osobnosti „Zaoberal 

sa tiež analýzou rozvoja náboženského prežívania v období dospievania, a tieto jeho úvahy 
zahŕňali aj problematiku náboženskej konverzie a apostázy, ktoré sú podľa neho 
charakteristické pre toto obdobie.“ In: Halama, Osobnostné aspekty náboženskej konverzie, str. 
19 

44 Tamtéž, str. 52. 
45 Wright ve svém příspěvku cituje Beckforda „the ages at which most youth join new religions 

reflect the only time in the life cycle that permits social experimentation.“, Wright, 
Disaffiliation from Alternative Religious Groups, str. 150. 

Karel Kryl v písni Zkouška dospělosti používá slovní spojení „dospělí - nedospělí“, který by mohl 
sloužit pro opis aktuálního statusu mladých lidí v uvedeném období. 

46 Tamtéž, str. 53. 
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charismatický v běžně užívaném smyslu, ale musí vyzařovat jistotu, o níž se 

ostatní mohou opřít. Zároveň musí být ochoten „nechat si připisovat mimořádné 

vlastnosti“47. Výměnou mu členové hnutí dobrovolně přidělují neobvykle velkou 

míru autority, jež je nezpochybnitelná a zasahuje všechny oblasti jejich životů. 

Jedinec může shledat osvobozujícím, může-li delegovat svoji odpovědnost na 

lídra a ospravedlnit tak svá rozhodnutí činěná v souladu s oficiální linií hnutí a 

vyjádřeními jeho vedoucích představitelů. Tímto způsobem zároveň zjednoduší 

svůj proces rozhodování, které se tak stane méně tíživým. Člen hnutí s rostoucím 

významem charismatického vůdce neztrácí na svém sebevědomí, ale „s každým 

vyvýšením vůdce vnímá i růst vlastní důležitosti“48.  

Skupina NNH od svých členů vyžaduje velkou míru konformity. Člen hnutí 

může být příslušníkem skupiny, pouze za cenu dobrovolného přihlášení se ke 

skupině a přizpůsobení se jejím standardům. Jednotlivec se, často aniž si to 

uvědomuje, podřizuje tlaku skupiny, která mu „dodává potřebné jistoty a žádané 

vědomí vlastní hodnoty“49. Potřebu být členem podtrhuje i vědomí ostré hranice 

mezi „my a oni“, „předtím a potom“.  Zatímco konverze znamenala vstup 

z bezútěšného světa do smysluplného světa hnutí, odpadnutí by bylo 

propadnutím se do nesmyslu a zoufalství. Díky tomuto rozdělení dochází často 

k odcizení ve vztazích jedince s jeho okolím mimo hnutí, zejména s rodinou a 

přáteli. Tyto porušené vztahy poté ztěžují cestu z izolace člena v hnutí. Vnímání 

světa kolem jako místa odkud je skupina ohrožována a pronásledována 

představuje další překážku pro svobodnou volbu opustit hnutí. Protitlak okolí je 

reakcí na „novou“ zvěst, jež je kritikou běžného způsobu života ve světě a 

většinové společnosti. Nové náboženské hnutí při vědomí svého poslání je tudíž 

především protestní skupinou radikálním způsobem prosazující svůj alternativní 

nábožensky formovaný způsob života. 

 

                                                 
47 Tamtéž, str. 53. 
48 Tamtéž, str. 56. 
49 Tamtéž, str. 57. 
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1.1.3. Poradenství při odchodu z NNH 

 

Jak naznačují předchozí řádky, odchod ze skupiny NNH může pro bývalého 

člena znamenat náročné období, během kterého se musí odpoutat od ideálního 

„my“ směrem k nejistému „oni“. Náročnost situace, v níž se odpadlík nachází, a 

jeho potřebu pomoci zvenčí dokládá i Lucie Adamová: „Vďaka separatistickému 

životnému štýlu nadobúda odchod z fundamentalistickej cirkvi charakter 

tranzitívnej udalosti – často traumatickej a mnohí veriaci opúšťajúci svoju 

cirkev, hľadajú podporu u ľudí, u ktorých nachádzajú porozumenie.“50 

Odpadlík sám a ani jeho blízcí, nemusí plně rozumět specifickým problémům, 

které s sebou opuštění NNH přináší. Mohou se obrátit na kvalifikované 

odborníky v péči o duši – psychology a duchovní, ale i ti se v této situaci mohou 

obtížně orientovat, pokud se problematikou nových náboženských hnutí blíže 

nezabývají. Zvláště v druhé polovině dvacátého století v Americe a 

v devadesátých letech u nás se ukázala naléhavá potřeba poradenství 

specializovaného na problematiku nových náboženských hnutí.  

Prvním typem poradenství v oblasti NNH vzniklým na počátku sedmdesátých 

let dvacátého století byla metoda deprogramování51, jež byla reakcí na poptávku 

příbuzných po vytržení člena „ze spárů sekty“. Tento přístup vycházel 

z přesvědčení, že členové sekt jsou oběťmi psychologické manipulace nazývané 

„vymývání mozku“, kterou lze připodobnit k „naprogramování myšlení“52 a 

proto je nutné příbuzného, jehož sekta ovládá, škodlivého programu zbavit. 

Deprogramovaný byl často násilně vyrván z komunity např. únosem a následně 

vystaven v rámci procesu deprogramování „soustředěnému psychickému a 

v některých případech i fyzickému tlaku“.53 Tato metoda se pro svou násilnou 

                                                 
50Adamovová, Náboženský fundamentalizmus z pohľadu osobnostných a kognitívnych 

charakteristik, str. 92. 
51 Popis procesu neprogramování, jeho historie a výsledků lze nalézt v Bromley, Deprogramming 

as a Mode of Exit from New Religious Movements. 
52 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 21. 
53 Tamtéž, str. 22. 
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povahu nerespektující osobní svobodu jednotlivce stala postupem času 

nepřípustnou. Její efektivita se ukázala spornou, účinná byla pouze u 

krátkodobých členů54, nicméně jejím vedlejším negativním účinkem byla 

dlouhodobě přetrvávající traumata.55 Jak dokládá Stuart A. Wright její nevýhody 

převažují nad výhodami, což dokládá metaforou z medicínského prostředí: „léčba 

může být horší než nemoc.“56 

Dalším typem se stalo tzv. výstupové poradenství57, které si klade za cíl 

poskytnout členovi sekty informace, které mu pomohou zorientovat se v své 

situaci, a „které mají za cíl zdiskreditovat v jeho očích náboženskou skupinu, 

k níž dosud patřil“58. Pokud se rozhodne skupinu opustit, je informován 

o problémech souvisejících s procesem odchodu z hnutí. Iniciátory k započetí 

výstupového poradenství bývají příbuzní, nicméně výstupový poradce musí 

získat svolení „pacienta“, aby účast na konzultacích byla založena na jeho 

dobrovolném souhlasu. Vojtíšek uvádí dva základní směry výstupového 

poradenství, jež byly formovány dvěma psychology, M. D. Langonem a 

Stevenem Hassanem. Výstupové poradenství v pojetí Stevena Hassana se na 

rozdíl od Langoneho otevřeněji hlásí k cíli vést klienta k svobodnému vystoupení 

z hnutí, což ovšem s sebou nese „nebezpečí jemné manipulace“.59  

Česká varianta výstupového poradenství60 praktikovaná Společností pro 

studium sekt a nových náboženských směrů se vymezuje proti jakékoli formě 

působení na člena skupiny ve směru přivedení ho k rozhodnutí odejít z hnutí, a 

to i skrytého a nepřímého. Poradenství je určeno jednak příbuzným členů NNH, 

jimž pomáhá vyrovnat se s jejich nelehkou situací, a na druhé 

straně jednotlivcům, kteří se již rozhodli odejít a potřebují se v nové životní 

                                                 
54 Bromley, Deprogramming as a Mode of Exit from New Religious Movements, str. 201-204. 
55 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 23. 
56 Wright, Why Leaving New Religious Movements, str. 161. 
57 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 25-28. 
58 Tamtéž, str. 30. 
59 Tamtéž, str. 28. 
60 Podrobnosti uvádí Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 29-32, Říčan, 

Odborná pomoc při rozchodu se sektou, Vojtíšek, Poradenství pro odpadlíky. 



 

28 

situaci zorientovat 61, případně pomoci s důsledky, které ji doprovázejí. Během 

rozhovorů s odpadlíkem Říčan62 doporučuje připomenout období života, jež 

předcházelo členství v sektě.  Při reflexi vlastního pobytu v hnutí je důležité 

neomezovat se pouze na negativní zkušenosti členství, nýbrž ocenit i jeho 

pozitivní aspekty, jež mohou nejen dodat sebedůvěry, ale zároveň mohou být 

využity při formování osobnosti bývalého člena NNH. Jednou z pozitivních 

stánek zapojení v NNH je probuzená víra. Poradce by se měl pokusit odpadlíkovi 

pomoci nalézt zdravou formu duchovního života. Jinak hrozí nebezpečí, že 

odpadlík zavrhne víru jako celek, a tím se ochudí o duchovní dimenzi.63 

Poradenství pro odpadlíky se v České republice věnuje zejména Společnost 

pro studium sekt a nových náboženských směrů (Praha) a s ní i Společnost pro 

hagioterapii a pastorační medicínu (Praha) při Psychiatrické léčebně v Praze-

Bohnicích. Kvalifikované psychology znalé problematiky NNH lze nalézt 

v krizových centrech (např. RIAPS Praha), pedagogicko-psychologických 

poradnách a psychoterapeutických centrech. 

                                                 
61 Tamtéž, str. 31. 
62  Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. (*1933). 
63 Říčan, Odborná pomoc při rozchodu se sektou, Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a 

sektářství, str. 197. 
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1.2. Hnutí víry 

Jedním z  nových křesťanských náboženských směrů, které vznikly ve 

Spojených státech v sedmdesátých letech dvacátého století, je hnutí víry. Toto 

hnutí vzešlo z pentekostálních (letničních) společenství a jeho první vůdčí 

postavou se stal Kenneth E. Hagin, jenž navázal na Esseka Williama Keytona64 

v jeho obohacení křesťanského myšlení o prvky filozofie Nového myšlení.65 

Pentekostální tradice proklamuje důležitost hlubokého osobního duchovního 

života, jehož součástí jsou nadpřirozené dary Ducha svatého v podobě modlitby 

v neznámých jazycích (glosolálie), prorokování, uzdravování a činění zázraků, 

ovšem bez nároku na ně s ohledem na Boží svrchovanost. Hnutí víry k této 

tradici připojuje teologii prosperity, která jako nástroj nadpřirozené moci 

v rukou křesťana vidí „mít víru ve vlastní víru“66. Tento „duchovní zákon“ 

charakterizovaný vyznáváním pozitivních Božích zaslíbení má sloužit člověku 

jednak k vlastnímu sebezdokonalování a zároveň má s jeho pomocí člověk 

získávat zdraví a prosperitu, a to i ve formě zázračného uzdravení či Božího 

zásahu. Bůh v pojetí teologie prosperity svým dětem zaslibuje pevné zdraví a 

úspěch ve všech oblastech, které nejsou v rozporu s Boží vůlí. Ti dostatečně 

pevní ve víře mají na splnění těchto zaslíbení téměř automatický nárok. Věřící 

jsou vedeni vyznávat a silou vůle vytrvat ve víře, že byli například uzdraveni, 

nevyhledávat lékařskou pomoc, byť nevidí žádné příznaky zlepšení svého 

zdravotního stavu. Pokud křesťan nevytrvá, „znamená to, že buď vůbec není 

spasen, nebo skrývá tajné hříchy, nebo je pod vlivem démonických sil, nebo má 

malou víru v Boží moc – každopádně je to jeho vina.“67 Důsledkem prožívané 

                                                 
64 Vojtíšek, Encyklopedie náboženských směrů v České republice, str. 118; Vojtíšek, Od táborů 

k hnutí víry. 
65 Vojtíšek uvádí následující hnutí navazující  na Nové myšlení: Křesťanská věda, Pozitivní 

myšlení, Scientologická církev, Silvova metoda, hnutí lidského potenciálu – viz Vojtíšek, 
Encyklopedie náboženských směrů v České republice, str. 251-267. 

66 Buban, Kenyonových pět T, str. 52. 
67 Hošek, Uzdravení vírou, str. 55. 
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viny mohou být až psychické problémy, které jak uvádí Vojtíšek „nejsou nijak 

výjimečné“68. 

V České republice začaly vznikat první sbory hlásící se k hnutí víry na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století, do povědomí 

veřejnosti se dostaly především díky masovým evangelizačním uzdravovacím 

shromážděním. Mezi společenství hnutí víry v České republice můžeme počítat 

sbory křesťanské společnosti Slovo života, sbory mezinárodní organizace 

R.O.F.C. (Reach Out For Christ) včetně Křesťanského společenství Nové začátky 

v Kroměříži a Křesťanské mezinárodní misie Ostrava, sbory společenství Nový 

život, sbory Oáza a Světlo života, Triumfální centrum Víry v Praze, Křesťanské 

společenství víry Archa v Příbrami, Křesťanské centrum víry v Praze, Centrum 

probuzení v Hradci Králové, sbor Manna v Jablonci nad Nisou a sbor Cesta 

Panujícího v Olomouci.69  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Vojtíšek, Encyklopedie náboženských směrů v České republice, str. 122. 
69 Vojtíšek, Encyklopedie náboženských směrů v České republice, str. 120-121. 



 

31 

1.2.1. Voda života (Slovo života) 

 

Historie 

Největším společenstvím hnutí víry zformovaným v České republice byla 

křesťanská společnost Slovo života70. Původní název skupiny, která se prohlásila 

15. ledna 1989 za církev71, byl Voda života. Oficiální počátky komunity se ovšem 

datují až do února 1987, kdy se skupina mladých lidí začala scházet pod vedením 

letničního kazatele Henryho Kashweky, studenta ze Zambie. Charakter hnutí 

víry získala skupina zejména za vedení Alexandrem Flekem72, kdy se po odjezdu 

Henryho Kashweky z republiky dostala pod vliv centra hnutí víry ve švédské 

Uppsale vedeného Ulfem Ekmanem73. Kontakt se švédským centrem 

zprostředkovali misionáři Micael Lundin a Bengt Wedemalm s nimiž se zástupci 

skupiny seznámili v říjnu 1988 v Holešově.  

K rozmachu pražského sboru vedeného Alexandrem Flekem dochází od 

počátku roku 1990 do roku 1993, kdy bylo aktivních členů kolem 270.74 V průběhu 

tohoto období bylo zorganizováno několik masových evangelizací se 

zahraničními misionáři včetně evangelizací s uzdravováním (1990 – Mary Alice 

Isleib, Ulf Eckman; 1991 - Peter Youngreen, Dr. Lester Sumrall; 1992 - Rani 

Sebastian, Roberts Liardon, Ulf Eckman; 1993 – Dr. Lester Sumrall)75. Vzniká řada 

místních sborů (Prachatice, České Budějovice, Havířov, Brno, Valaššské Meziříčí, 

                                                 
70 Vojtíšek, Cesta slova života, str. 56-59. 
71 Dittrich, Jednota za každou cenu?, str. 20. 
72 Změnu charakteru dokládá svědectví jednoho z příslušníků původní skupiny: „V Praze ve 

sboru se strukturovala pevná hierarchie. Přibyla nová generace obrácených lidí, kteří už 
nepoznali Henryho, jen tehdejšího lídra… Nerozuměl jsem jim, byli militantní, 
proorganizovaní. Každý nový člen musel skládat nějaké zkoušky, něco jako maturita. Pořádali 
základní kurzy studia bible a tak.“. In: Brabcová, Posttraumatické stavy osob, které odešli ze 
sekt a nových náboženských společností – důsledky členství a následná adaptace, magisterská 
práce, Praha: Husitská teologická fakulta University Karlovy, 1998, Příloha – Výpověď 
JAKUBA. 

73 Malé dějiny Vody života v datech, str. 8, Vojtíšek, Cesta Slova života, str. 56, Vojtíšek, 
Encyklopedie náboženských směrů v České republice, str. 120. Informace o Ulfu Eckamanovi viz 
Vojtíšek, Encyklopedie náboženských směrů v České republice, str. 118-119. 

74 Dittrich, Jednota za každou cenu?, str. 22. 
75 Malé dějiny Vody života v datech, Urban, Voda života v roce 1991, Ferenc, Voda života v roce ´92. 
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Kroměříž, Pardubice, Chomutov, Karlovy Vary) a misijních stanic (Kraslice, 

Nejdek, Sokolov, Cheb, Rakovník, Kladno, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Jihlava).76 

Od roku 1991 do roku 1993 byl vydáván časopis Voda života, který se stal 

informační platformou pro příznivce a členy hnutí. Ve školním roce 1993/1994 je 

v Praze založena biblická škola Vody života, kterou absolvovalo 149 studentů.77 

Po přistěhování švédského misionáře Micaela Lundina roku 1992 do Holešova 

vzrůstá význam brněnského sboru, jehož byl pastorem. Praha se postupně 

dostává pod jeho vliv a těžiště hnutí u nás se postupně přesouvá z Prahy do 

Brna. Roku 1994 dochází k přejmenování pražského sboru Vody života na Slovo 

života a rovněž dochází k převzetí biblické školy brněnským sborem. Škola 

nadále fungovala do školního roku 1999/2000 a prošlo jí kolem 750 studentů.78 

Pražský sbor po odjezdu Alexandra Fleka roku 1995 do Uppsaly vedl pastor 

Martin Janda, který následně vedení sboru převzal. Alexandr Flek se po návratu 

ze studií věnoval zejména projektu překladu Bible pro 21. století. Vedení 

brněnského sboru po odchodu Micaela Lundina roku 1996 zpět do Švédska 

přebírá Jiří Zdráhal. V současné době křesťanskou společnost Slovo života 

tvoří osm sborů (Brno, Praha, Olomouc, Prostějov, Pardubice, Kroměříž, Vimperk 

a Jihlava) a pět misijních stanic (Telč, Kolín, Milovice, Kuřim a Blansko)79. 

Bližší informace o pozadí vzniku Vody života, její organizaci a učení budou 

rozvedeny v kapitole 1.6. 

                                                 
76 Dittrich, Jednota za každou cenu?, str. 21. 
77 Vojtíšek, Cesta slova života, str. 57. 
78 Vojtíšek, Cesta slova života, str. 58. 
79 Slovo života [online]. 
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1.3. Vývoj osobnosti 

V kapitole 1.1.2, kde byly popsány základní charakteristiky nových 

náboženských hnutí, bylo uvedeno, že většina nových členů NNH pochází ze 

skupiny malých lidí ve věku adolescence a mladé dospělosti. NNH odpovídají na 

jejich potřeby, které korespondují nejen s jejich postavením ve společnosti, ale 

také s jejich osobním vývojovým stupněm. Z možných teorií psychologie 

náboženství uvádí Říčan jako nejvýznamnější vývojovou teorii „osmi věků 

člověka“80 vytvořenou německým psychologem Erikem H. Eriksonem81. Na tuto 

teorii navázal americký teolog a psycholog James W. Fowler, který rozlišil šest 

stadií víry. Oba přístupy budou přiblíženy v následujících kapitolách.  

 

1.3.1. Eriksonova teorie osmi stádií celoživotního vývoje82 

 

 Vývoj osobnosti podle Erika Eriksona prochází 

jednotlivými stádii. V každém z nich jedinec zažívá 

rozpor, jehož vyřešením se posune na stupeň vyšší. 

Samotný vývoj je podle něj svázán nejen s vlastním 

biologickým a psychickým vývojem, ale i se sociálními 

faktory.  

OBR.Č. 1. Erik Homburger Erikson83                                       

Počáteční stadium základní důvěry a naděje84, jehož úkolem je naučit se žít v 

důvěře a spolehnutí se vzhledem ke světu, „zakotvit v pocitu, že tento svět je 

v podstatě dobrý a věci nakonec dobře dopadnou“85, je následováno stadiem 

první anatomie86. V tomto období prvního vzdoru dítě musí pochopit a přijmout 

                                                 
80 Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, str. 237 
81 Erik Homburger Erikson (*1902 - †1994). 
82 Podrobně rozvádí Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, str. 238-252. 
83 Erik Erikson [online]. 
84 Přibližně první rok života. 
85 Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, str. 240. 
86 Přibližně 1-3 roky. 
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řád, který ho svými hranicemi chrání před nebezpečím a dává mu prostor pro 

jeho vlastní realizaci. Třetí stadium iniciativy87 je charakteristické podnikavostí 

dítěte, jeho výbojností až riskováním. Jako odpověď na novou situaci mimo 

omezování zvenčí začíná přicházet ke slovu varovný vnitřní hlas svědomí, se 

kterým se musí vyrovnat. V následujícím stadiu snaživosti88 by dítě mělo poznat, 

že je schopno se něco naučit a uplatnit své schopnosti ve světě, přičemž je 

ohrožováno pocity méněcenosti vycházejícími z nezdarů. Poddání se těmto 

pocitům by ho mohlo odsoudit k životu na okraji společnosti. Období dospívání 

nazývá Erikson stadiem identity89, kdy jedinec nejistý tím,  jaká je jeho role 

uprostřed společnosti, hledá vlastní totožnost. Počátek této fáze dospívání je 

spojen nejen s fyzickým pohlavním dozráváním, ale zejména s novou schopností 

abstraktního myšlení. Jedinec je schopen zabývat se otázkami času, 

spravedlnosti, pravdy. Zároveň začíná objevovat nový svět velmi intenzivních 

citů zamilovanosti, a to i v rovině náboženských prožitků. Doba pubescence je 

také charakteristická vzpourou proti rodině, jejíž místo přebírá skupina 

vrstevníků, „vůči níž bývá [jedinec] vysoce konformní, u níž však zároveň hledá 

uznání své individuality. Má-li štěstí, najde ušlechtilou a silnou vůdčí osobnost, 

jejímuž vlivu se otevře a s níž se bude identifikovat.“90 V této souvislosti je dobré 

si uvědomit, že identita nesouvisí jen s otázkou „Kdo jsem já a kam patřím?“, ale 

též s otázkou po smyslu jedincova života, na niž může dát skupina vhodnou 

odpověď. K věku pubescence patří i radikální způsob myšlení, díky kterému 

může jedinec snáze podlehnout nabídce jednoduchých řešení ve formě ideologií. 

Říčan uvádí, že dospívající jsou cílovou skupinou, u níž se náboženské skupiny 

snaží navodit prožitek obrácení.91 V pořadí šesté stadium intimity92 znamená 

vzájemné otevření se pro partnerský vztah s výhledem na celý život. Na počátku 

                                                 
87 Předškolní věk, přibližně 3-6 let. 
88 Mladší školní věk, přibližně 7-12 let. 
89 Dospívání, přibližně 12-19 roků. 
90 Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, str. 245. 
91 Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, str. 247. 
92 Mladá dospělost, přibližně 20-25 let. 
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tohoto období jednotlivec může být nucen překonat vnitřní strach z možných 

důsledků porušení konvencí společenství a překonání společností vnucených 

omezení, které brání intimnímu soužití. Může jednat o vliv party, uzavřené 

náboženské skupiny jíž je členem,  kulturních vlivů bránících vztahům mezi 

různými skupinami společenskými nebo národnostními. Krize, kterou toto 

období přináší je třeba k pozdějšímu vyrovnání se s negativními zkušenostmi 

partnerského soužití vyžadujícími kompromisní řešení, které může být velmi 

bolestné. Předposledním stadiem je stadium generavity, rodičovství a péče o 

druhé, které je následováno stadiem integrity. Toto závěrečné odobí by mělo být 

smířením a to i největších protikladů prožitého. Podle Eriksona ke zralé integritě 

ovšem člověk může dospět pouze „ze  zápasu s beznadějí a zoufalstvím.“93 

Odpadnutí od NNH přichází často během období, ve kterém jedinec přechází 

ze stadia identity s přináležící získanou cností věrnosti do stadia intimity, jež 

rozvíjí cnost lásky. Tato skutečnost odpovídá rozporu mezi pojetím lásky v NNH 

jako věrnosti k Bohu a láskou jako smířením se s vlastní nevěrou a s 

nedostatečností svojí i druhých. Zárodek tohoto smíření je dán už ve vlastním 

aktu odchodu, kdy rozhodnutí opustit společenství, může být chápáno jako 

projev jedincovy nevěrnosti Boží věci. Výzkumy mezi odpadlíky též dokládají, že 

jedním z podstatných důvodů k odchodu z hnutí bývají nově navázané intimní 

vztahy.94  

 

 

 

 

 

                                                 
93 Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, str. 251. 
94 Např. Wright uvádí jako jeden z důvodů apostaze z NNH „the development of unofficial or 

unregulated dyadic relationships“, Wright, Disaffiliation from Alternative Religious Groups, 
str. 150. 
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1.3.2. Fowlerova teorie „stupňů víry“95 

 

Na Eriksonovu teorii navázal James Fowler96 a obohatil 

ji o výsledky práce Jeana Piageta97 98 a Lawrence 

Kohlberga99. Vývoj religiozity se podle něj odehrává ve 

skokových změnách stavu v sedmi stupních. Každému 

stupni vývoje je přitom vlastní krize, jejímž řešením může 

být přechod na vyšší stupeň. Na nejvyšší stupně ovšem 

dosáhnou pouze někteří.  

OBR.Č. 2. James W. Fowler100 

Počáteční nultý stupeň je nediferencovaná víra101, kdy jedinec nerozlišuje mezi 

Já a druzí102, z něhož dítě přechází na stupeň intuitivně-projektivní víry103, v němž 

dítě za pomoci fantazie intuitivně formuje svoji představu o realitě, přičemž je 

silně ovlivněno postoji a jednáním svých blízkých104. Následuje stupeň mýticko-

literární víry105, jež charakterizuje vnímání dítěte zaměřené zejména na 

vyprávění a příběh. Dítě přebírá příběhy komunity, k níž náleží, na základě jejich 

obsahu tvoří svá morální pravidla a postoje typu „něco za něco“, což vede k 

rozvoji silného smyslu pro spravedlnost.106 Říčan uvádí, že „Na tomto stadiu 

                                                 
95Podrobně rozvádí Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 98-103, Říčan, 

Psychologie náboženství a spirituality, str. 253-255, kontext dalších možných přístupů viz 
Stríženec, Súčasná psychológia náboženstva, str. 62 . 

96 James W. Fowler (*1940). 
97 Jean Piaget [ʒɑ ̃pja’ʒɛ] (*1896 - †1980). 
98 Stríženec se vyjadřuje k Piagetově teorii kriticky a dochází k závěru, že „nedochádza k rivalite 

mezi Bohom a rodičmi – teda platnosť tejto teórie sa neoverila“. In: Stríženec, Súčasná 
psychológia náboženstva, str.59. 

99 Lawrence Kohlberg (*1927 - †1987). 
100 James W. Fowler [online]. 
101 Přibližně 0-2 roky. 
102 Z pohledu identity - „pripájajúce se Ja“. In: Stríženec, Súčasná psychológia náboženstva, str. 62. 
103 Přibližně 3-7 let. 
104 Z pohledu identity - „impulzívne Ja“. In: Stríženec, Súčasná psychológia náboženstva, str. 62. 
105 Mladší školní věk, přibližně 7-12 let, ale i dospělost. 
106 Z pohledu identity - „panovačné Ja“. In: Stríženec, Súčasná psychológia náboženstva, str. 62. 
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může člověk setrvat i v dospělosti, i když ovšem velká většina dospělých dosáhne 

vyšších stádií.“107  

Třetí stupeň synteticko-konveční víry108 vyvolaný krizí na základě nesouladu 

různých příběhů, které nelze převést na jeden společný jmenovatel. Tento stupeň 

je charakteristický pro období dospívání, kdy člověk na místo v příběhu začíná 

hledat smysl v mezilidských vztazích.109 Jedinec hledající svou identitu, svoje 

postavení ve společnosti, se orientuje zejména podle ocenění druhých, přičemž 

okruh pro něj významných druhých se rozšiřuje mimo rodinu. Svou potřebu 

druhými oceňované identity může uspokojit přijetím identity skupiny, k níž se 

připojí. Pro jednotlivce je důležité, aby vzhledem k interpersonálnímu charakteru 

svého hledání, vnímal vztahy uvnitř komunity jako bezprostřední. Samotný 

proces osamostatňování se bývá provázen vymezováním se až protestním 

postojem vůči původnímu rodinnému způsobu života a vůči světu, který s ním 

souvisí. NNH splňují mnohé z výše uvedených charakteristik a jednotlivce na 

tomto stupni vývoje přitahují. Poskytují jednoznačnou skupinovou identitu, jejíž 

jedinečnost vyplývá z charakteristické protestní pozice NNH vůči společnosti110.  

Vztahy uvnitř skupiny jsou bezprostřední a hnutí poskytují žádaný jednoznačný 

nadřazený metapříběh, jenž je schopen zastřešit všechny oblasti života 

jednotlivce. Osoba nacházející se uprostřed krize na tomto stupni je podle Říčana 

vystavena dvojímu nebezpečí. První z nich spočívá v tom, že jedinec se po čase 

již nedokáže od skupinou zformované identity odpoutat111. Vojtíšek s odvoláním 

na Fowlera uvádí: „Mnoho dospělých může být nejspíše přiřazeno ke třetímu 

stupni.“112 Druhým nebezpečím je, že jedincem pociťovaná zrada ve vzájemném 

vztahu s pro něj významným člověkem (např. náboženskou autoritou) jej může 

                                                 
107 Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, str. 253. 
108 Dospívání, přibližně 12-24 roků, ale i dospělost. 
109 Z pohledu identity - „interpersonálne Ja“. In: Stríženec, Súčasná psychológia náboženstva, str. 

62. 
110 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 101. 
111 Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, str. 254. 
112 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 101. 
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„vést ve vztahu k Nejvyšší bytosti buďto k nihilistickému zoufalství, nebo ke 

kompenzační intimitě ve vztahu k Bohu, jež ho bude izolovat od lidí.“113   

Dalším stupněm, k němuž lze podle Fowlera dospět, je individuálně-reflexivní 

víra114. Na tomto stupni přestává jedinec záviset na postoji skupinové autority a 

přebírá odpovědnost za vlastní kritickou reflexi přejatého systému víry115. Na 

počátku prochází konfliktem mezi externí autoritou a svou vlastní zvnitřnělou 

autoritou, jež je vyvolán osobní zkušeností s rozporem mezi pohledem externí 

autority a vnitřním vnímáním skutečnosti. Získává tak odstup, aby byl schopen 

„vidět sám sebe v síti svých konvenčních vztahů z perspektivy vnějšího 

pozorovatele.“116 Při pozitivním zpracování tohoto konfliktu jedinec při chápání 

své totožnosti přestává vycházet z rolí a vztahů, v nichž se uprostřed skupiny 

nachází, ale začíná sám zastávat určité role a má vztahy, přičemž se „zcela 

neidentifikuje ani s jedním z nich.“117 Jak podotýká Vojtíšek, přechod na tento 

stupeň vyžaduje, aby jedinec vystoupil z bezpečí sociální sítě skupiny, z jejího 

jednoznačného a konzistentního pohledu na skutečnost a začal akceptovat 

mnohoznačnost většiny problémů.118 Z těchto důvodů může být přechod do 

tohoto stupně obdobím úzkosti a strachů.119 

Z této úrovně může člověk dospět ke stupni spojující víry120, která je otevřená 

dialogu s ostatními tradicemi, aniž by opouštěla tradici vlastní. Přijetí relativity 

náboženských a kulturních pohledů na svět může díky překlenutí zdánlivých 

protikladů jedincovu víru obohatit o přínosy druhých kultur.121 Odpoutáním se 

od svých osobních zájmů, kdy člověk ve jménu imperativu absolutní lásky a 

                                                 
113 Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, str. 254. 
114 Zralá dospělost, přibližně 25-39 let. 
115 Z pohledu identity - „intuitívne Ja“. In: Stríženec, Súčasná psychológia náboženstva, str. 62. 
116 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 101. 
117 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 102. 
118 Tamtéž, str. 102. 
119 Fowler's stages of faith development [online]. 
120 Střední věk, přibližně 45-60 let. 
121 Z pohledu identity - „interindividuálne Ja“. In: Stríženec, Súčasná psychológia náboženstva, str. 

62. 
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spravedlnosti122 přestává myslet na sebezáchovu, mohou výjimeční jednotlivci123 

dospět až ke stupni univerzální víry124. Protože jejich postoj často provází 

nepochopení konvenční společnosti, podstupují riziko mučednické smrti. 

Pro téma odpadlictví od NNH je podstatný přechod mezi třetím a čtvrtým 

stupněm, tedy mezi synteticko-konveční vírou a individuálně-reflexivní vírou. 

Odpadlík se může odpoutat od chápání světa reprezentovaného názory vůdce i 

celé skupiny a navzdory vlastním pochybnostem se může spolehnout na vlastní 

názory, pocity a intuici (ačkoli i v tom může být ovlivněn významným blízkým 

člověkem z prostředí mimo skupinu). Odpadnutí od konkrétního NNH nemusí 

samo o sobě znamenat opuštění stupně synteticko-konveční víry, a to zejména 

v případech, kdy jednotlivec přejde do jiné skupiny a přejme ji jako novou 

externí autoritu, či pokud nedojde k osobnímu kritickému přehodnocení 

přejatého náboženského systému. To je případ mnoha odpadlíků, kteří se nastalé 

příležitosti pro osobní rozvoj v oblasti víry nechopí, a buďto přejdou do 

chráněného prostředí jiné méně radikální denominace, nebo přestanou svoji víru 

dále rozvíjet či se zcela zatvrdí proti náboženství. 

Jednou dosažený stupeň víry ještě nemusí znamenat, že člověk bude jednat 

vždy v souladu s nejvyšším dosaženým stupněm duchovní zralosti. Vojtíšek se 

z pohledu pastorační péče přimlouvá, aby duchovní vývoj nebyl chápán jako 

cesta po schodech, ale spíše jako soustředné kruhy.  

 

Kdo jednou v duchovním vývoji pronikl do vzdálenějšího bodu od středu, může se pohybovat 

v celém prostoru kruhu…Ve svých lepších chvílích přebývá na až na okraji kružnice, v krizových 

chvílích může své dosavadní limity buď překročit a rozvinout svůj potenciál, anebo se stáhnout 

blíže ke středu…125 

 

                                                 
122 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 103. 
123 Připisováno Gándímu, Martinu Lutheru Kingovi, Matce Tereze, viz Stríženec, Súčasná 

psychológia náboženstva, str. 62, Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, str. 254. 
124 Z pohledu identity - „na Bohu založené Ja“. In: Stríženec, Súčasná psychológia náboženstva, str. 

62. 
125 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 104. 



 

40 

1.4. Odpadnutí od NNH 

K uchopení problematiky odpadnutí lze přistoupit různými způsoby. V 

současném bádání existují tři základní analytické přístupy, kterými jsou teorie 

role, kauzální procesní modely a organizační modely126. Každý z těchto 

teoretických nástrojů je vhodný pro jiný druh kritického bádání. Na 

následujících řádcích budou popsány stručné charakteristiky všech tří přístupů, 

tak jak je uvádí Stuart A. Wright.127  

Teorie role vychází z předpokladu, že chování jednotlivce je ze sociologického 

pohledu formováno podle normativních očekávání, která jsou na něj okolím 

kladena, a jež jsou jednotlivcem adoptována.128 Výzkum role odpadlíka vychází z 

konceptu „přechodového stavu“129, který chápe roli odpadlíka jako dočasnou, 

tedy pouze jako přechod z role, kterou zastává v jedné sociální skupině, do nové 

role ve skupině jiné. Předmětem zkoumání je zainteresovanost jednotlivců v 

rolích jim skupinou přidělených, nakolik a jakým způsobem byla přechodová 

role plánovaná a řízená, jaké byly sociální vlivy z původní skupiny a z okolní 

společnosti, jež proces odchodu ovlivňovaly a jaké reakce okolí i jednotlivce tuto 

změnu role provázely.130 Dle Wrighta je použití teorie role vhodné pro analýzu 

osobních změn prožívaných jednotlivci.131 Podle něj se badatelé užívající tuto 

teorii dostatečně nevěnují organizačním a ideologickým vlivům, které samotný 

                                                 
126 „Three analytical frameworks are suggested here, representing some predominant 

perspectives that have emerged in the literature: (1) role theory, (2) causal process models, 
and (3) organizational models.“. In: Wright, Disaffiliation from Alternative Religious Groups, 
str. 146. 

127 Wright, Disaffiliation from Alternative Religious Groups, str. 143-165. 
128 „…Behavior is largely shaped by a set of expectations held by social others and adopted by the 

individual.“. In: Wright, Disaffiliation from Alternative Religious Groups, str. 146. 
129 „Sociological research on role exiting has built on the concept of the concept of ‚status 

passage‘, developer by Glaser and Strauss (1971).“. In: Wright, Disaffiliation from Alternative 
Religious Groups, str. 146. 

130 Bromley, Religious Disaffiliation, str. 18. 
131 Wright, Disaffiliation from Alternative Religious Groups, str. 149. 
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proces odchodu ovlivňují. Podle názoru D. G. Bromleye je tato teorie užitečná při 

interpretaci chování odpadlíků, kteří přešli k opoziční náboženské skupině.132 

Druhým možným přístupem jsou kauzální procesní modely, jež se snaží 

identifikovat a popsat sekvenci fází procesu odpadnutí.  Tyto modely byly dříve 

analogicky rozvíjeny při zkoumání konverze. 

Je třeba mít na paměti, že tyto modely se mohou lišit u jednotlivých skupin, 

stejně jako v konkrétních případech jednotlivců. L. N. Skonovd, jak uvádí 

Wright, popsal posloupnost jednotlivých fází procesu apostaze následovně:      

(1) krize, (2) přezkoumání a reflexe, (3) nespokojenost, (4) odchod, (5) kognitivní 

změna a (6) kognitivní reorganizace.133  

Krize jakožto vnitřní konflikt může být zapříčiněna jak interními faktory, tak 

podněty přicházejícími z okolí. Mezi interní faktory patří zpřetrhání sociálních 

vazeb, mezilidské konflikty, fyzické nebo emoční vyčerpání. Vnějšími vlivy může 

být nabídka vzdělání či kariérního postupu, emoční přitažlivost vznikajících nebo 

nových vztahů, přestěhování. Wright dělí příčiny deziluze do několika 

kategorií.134 Prvním je přerušení izolace člena skupiny od okolního světa, kdy 

setkání s jiným pohledem na život může pro člena izolované skupiny znamenat 

otřes jím doposud zastávaného přesvědčení. Tuto zkušenost dokládá i Helen 

Ebaughová, když popisuje vliv změn v původně uzavřených klášterních 

společenstvích, které následovaly po II. vatikánském koncilu, kdy jedním 

z důležitých podnětů pro úvahy o jiném způsobu života byla větší míra interakce 

řádových sester s okolní společností, zejména ve školách nebo při diakonické 

práci.135  

 

 

                                                 
132 Bromley, Religious Disaffiliation, str. 18. 
133 Wright, Disaffiliation from Alternative Religious Groups, str. 150. 
134 Tamtéž, str. 151. 
135 Ebaugh, Leaving Catolic Convents, str. 102-107. 



 

42 

 

 

OBR. Č. 3.  Příklad kauzálního procesního modelu konverze
136 

                                                 
136 Uvedeno v Halama, Osobnostné aspekty náboženskej konverzie, str. 41. 
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Druhým faktorem je vznik neoficiálních nebo skupinou nekontrolovaných 

intimních vztahů dvou lidí, zvláště pokud „význam vztahu ve dvojici převáží nad 

významem vztahu ke skupině“137. Dalším příčinou deziluze je pociťovaná 

nespokojenost v dosažené sociální změně. Tato nespokojenost může souviset s 

poklesem naléhavosti zvěsti, například na základě odsouvaného termínu radikální 

proměny světa či díky únavě z dlouhotrvajícího plného osobního nasazení. Jinou 

příčinou této nespokojenosti může být skutečnost, že skupina již neuspokojuje 

citové potřeby jednotlivce138, ať z důvodu vyšší potřeby na straně jednotlivce či 

nižší intenzity vztahů ze strany skupiny. Posledním možným zdrojem deziluze je 

vnímaný nesoulad mezi jednáním lídrů a idejemi, které symbolicky representují.  

Ve fázi, která následuje jednotlivec „přehodnocuje svou náboženskou identitu, 

životní styl a světový názor.“139 Jako dodatečný podnět či opora pro 

sebeospravedlnění mohou sloužit racionálně formulované konfliktní body učení 

skupiny, ačkoli často nejsou vlastním primárním důvodem pro stahování se ze 

skupiny.140  

V údobí nespokojenosti odpadlík rozvíjí  důvody pro nespokojnost a pro 

omezené zapojování se do aktivit skupiny. V této době hrají důležitou roli 

„významní druzí“, ať pochází ze skupiny či z okolní společnosti, kteří svými 

postoji, jednáním a rozhovory s daným jednotlivcem, mohou tomuto procesu 

napomáhat či jej naopak prodlužovat. Rozvoji nespokojenosti u jednotlivce může 

napomoci společná formulace racionálních důvodů pro nespokojenost v úzké 

opoziční skupině nebo spolu s lidmi zvenčí, stejně jako neuměřená reakce na 

kritiku ze strany skupiny.  

Rozhodnutím odejít začíná etapa odchodu spolu s určením strategie pro 

vlastní oddělení se od skupiny. Jak uvádí Wright, tato strategie může mít podobu 

skrytého odchodu stažením se ze skupiny, otevřeného odchodu často spojeného 

                                                 
137 Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 178. 
138 Tamtéž, str. 179. 
139 „…A reevaluation of one's religious identity, lifestyle, and worldview.“. In: Wright, 

Disaffiliation from Alternative Religious Groups, str. 151. 
140 Tamtéž, str. 152. 
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s jednáním s vedoucími členy skupiny anebo deklarativního odchodu, jež je 

provázen veřejnou presentací hněvu a frustrace.141 

Odpadlík, který odešel ze skupiny, vstupuje následně do období kognitivní 

změny. Prožívá náročné období, kdy se nachází mezi dvěma sociálními světy. Ve 

vztahu ke světu opouštěné skupiny se zbavuje sektářské identity. Na druhé 

straně se musí poměrně těžce propracovat k identitě nové a vyrovnat se s novým 

pohledem na každodenní život.  

Skonovd za závěrečnou fázi považuje kognitivní reorganizaci, při které se 

jednotlivec reintegruje do společnosti. Wright vidí dvě poslední fáze jako 

„sociální přesun" pro který jsou důležité alternativní „struktury věruhodnosti", 

které napomáhají formovat novou identitu a upevnit nové sociální vztahy.142 

Primárně tuto úlohu plní rodina, škola, práce a tradiční církve. 

Pomocí pro pochopení procesu apostaze může být proces manželského 

rozvodu, který s ním vykazuje určité analogie. Pro obojí je charakteristická 

příprava předcházející vlastnímu odchodu, dále formování nových cílů a plánů 

nezávislých na končícím vztahu a zápas se „smíšenými emocemi".143 Zároveň je 

těmto procesům vlastní citová zangažovanost jejich účastníků. 

Vlastní proces odpadnutí se v jednotlivých případech liší a musíme počítat 

s tím, že kauzální procesní model vhodný pro určitou skupinu nelze aplikovat na 

všechny konkrétní případy. Jednotlivé fáze se v některých případech nemusí 

vyskytovat všechny nebo se mohou vzájemně překrývat. Přesto nám jsou tyto 

modely významnou pomocí, abychom neopomenuli důležité aspekty související 

s apostazí jednotlivce.  

Třetím možným přístupem k teoretickému bádání v oblasti apostaze jsou 

organizační modely, kdy je odpadnutí jednotlivce dáváno do souvislosti s 

úpadkem hnutí, s organizační změnou nebo selháním. Mezi problémy, které 

                                                 
141 Tamtéž, str. 152, obdobně uvádí i Vojtíšek, který z Wrighta vychází. Viz Vojtíšek, Pastorační 

poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 181-183. 
142 Tamtéž, str. 152-153. 
143 Tamtéž, str. 153. 
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mohou vyústit v masivní odchody členů, patří stagnace nebo strukturální změny 

například v roli lídrů či ve struktuře administrativního aparátu. Právě 

organizačními změnami, které následovaly po II. vatikánském koncilu a které 

omezily izolaci řádových sester od okolního světa v původně uzavřených 

klášterních komunitách, odůvodňuje Ebaughová apostaze řádových sester 

v tomto období. 

Z předcházejícího vyplývá, že pro výzkum transformace identity u odpadlíků 

jsou vhodné zejména teorie role a kauzální procesní modely. Následujících 

kapitoly se zabývají aplikací těchto přístupů na skupiny, které vykazují 

podobnost se společenstvím typu hnutí víry. První skupinou jsou tradiční 

katolické ženské řády před II. vatikánským koncilem, kde způsob života 

v oddělení se od okolního světa, naprosté odevzdanosti všech oblastí života Bohu 

a úplná podřízenost autoritám formuje řádové sestry podobným způsobem, jako 

je tomu v radikálních NNH. V další kapitole se seznámíme se zkušenostmi 

poradenského centra pro odpadlíky Sorting It Out v Berkeley s průběhem 

apostaze u členů NNH. 

 

1.4.1. Proces apostaze z katolických ženských řádů144   

Tématem odpadlictví z katolických ženských řádů se ve Spojených Státech 

zabývala Helen Rose Fuchs Ebaughová, která popsala proces odchodu prožívaný 

bývalými řádovými sestrami. 

 

Život v řádu 

Původní způsob života řádových sester v tradičních ženských řádech probíhal 

ve fyzické izolaci od okolního světa podpořené pravidly, která podtrhovala 

rozdílnost obou světů, což vedlo k tomu, že nebyly konfrontovány 

s alternativními způsoby života. Život řádových sester byl ovlivňován ve všech 

jeho oblastech. „Celá sociální organizace tradičního konventu byla vystavěna na 

                                                 
144 Ebaugh, Leaving Catolic Convents, str. 100-120. 
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cíli zemřít sobě a znovu se narodit Bohu.“145 Představená řádu disponovala silnou 

autoritou a měla plnou kontrolu nad životy řádových sester, přičemž „její hlas 

byl řádovými sestrami chápán jako vůle Boží a neuposlechnout ji znamenalo 

neuposlechnout samotného Boha.“146  

Významným předělem pro způsob života v ženských řádech byl II. vatikánský 

koncil, jež změnil přístup od stažení se ze světa do zdí kláštera, ke snaze být ve 

světě svědectvím. V důsledku toho docházelo k diskusím nad osobními závazky 

sester, ale i nad jejich vlastními potřebami a hodnotovým žebříčkem. Tím vznikal 

prostor pro vyjádření nespokojenosti a pocitu nenaplnění, jež se staly legitimním 

důvodem pro opuštění kláštera. Podle Ebaughové „to, co se dělo v organizaci 

samotné poskytovalo odůvodnění a jazyk, pomocí něhož jednotlivé sestry 

ospravedlnily svůj odchod.“147 

 

Proces Odchodu 

  Počáteční fází apostaze, kterou Ebaughová popisuje, jsou první pochybnosti. 

Během této doby se řeholnice zaobíraly otázkou možné realizovatelnosti 

řádového života a začaly přehodnocovat svůj osobní závazek pro tento způsob 

života. „Řádové sestry byly vyškoleny nepřemýšlet za sebe, ale přijmout a 

vnitřně se ztotožnit s teologií, filosofií a spiritualitou, která jim byla 

předávána.“148 Ve chvíli, kdy začaly vznikat pochybnosti o jednom aspektu 

řádového života, docházelo i k jeho zpochybnění jako celku, neboť jakožto 

totalitní systém zahrnoval pevně provázané všechny oblasti života.  

Důležitou roli hrála změna chápání autorit, což vedlo ke zformování 

diskusních skupin, které nebyly řízeny a kontrolovány hierarchickou autoritou. 

„Pro mnoho řádových sester tyto diskusní skupiny poskytovaly první příležitost 

                                                 
145 Tamtéž, str. 102. 
146 Tamtéž, str. 103. 
147 Tamtéž, str. 105. 
148 Tamtéž, str. 106. 
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začít zpochybňovat řádový život, který dříve braly jako samozřejmost.“149 Mimo 

podnětů zevnitř komunity byly řádové sestry rovněž vystaveny vlivům okolní 

společnosti. Zejména možnost studia na universitě jim umožnila porovnávat 

jejich způsob života s odlišnými pohledy na svět, jaké representovali jejich 

spolužáci, z nichž velká část byli laici. 

Průvodním znakem prožívaných pochybností o osobním závazku řádu bylo 

vyjadřování náznaků - nevědomých či vědomých signálů nespokojenosti se svou 

současnou rolí. Tato skutečnost se projevovala především změnou vztahu 

k lidem mimo uzavřenou komunitu řádu. „Rozvíjení blízkých sociálních vazeb s 

„lidmi zvenčí“, tedy laickými přáteli, bylo také raným náznakem, že řádové 

sestry začínají hledat alternativy“.150 

Při osobním rozhodování zda odejít či ne byly tedy řádové sestry ovlivňovány 

svou interakcí s okolím, která mohla v této fázi plnit několik funkcí. První bylo 

otestování si oprávněnosti vlastních pochybností právě jejich sdílením 

s ostatními. Jinou možností bylo v komunikaci s představenými získat výhody 

výměnou za setrvání v řádu. Další podstatnou funkcí, jíž interakce s druhými 

poskytovala, bylo uvědomění si možných alternativ. To bylo důležité zejména 

pro ty řeholnice, které se cítily být chyceny v pasti, neboť ze stávající situace 

neviděly východisko. „Soucítící okolí mohlo ukázat alternativní možnosti a 

přesvědčit, že aktuální osobní role není nevyhnutná.“151 

V dalším období řeholnice pokračovaly hledáním možných alternativních rolí a 

jejich hodnocením. Ve většině případů měly na počátku o možných 

uskutečnitelných variantách jen obecné a nejasné povědomí. Poté začaly více 

promýšlet možné alternativní role a své úvahy začaly postupně v rozhovorech 

verbalizovat. To vedlo k zesílení pochybností. V tuto chvíli začaly hrát důležitou 

úlohu reakce okolí, kdy zejména pozitivní podpora mohla celý proces odchodu 

urychlit. Proces ovlivňovalo též sledování chování přítelkyň a známých, které již 

                                                 
149 Tamtéž, str. 105. 
150 Tamtéž, str. 108. 
151 Tamtéž, str. 109. 
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řád opustily. Jakmile řeholnice dospěla k přesvědčení, že změna role je možná a 

nevyhnutelná, přesunula svou pozornost od klášterní komunity ke srovnávací 

skupině, jež representovala preferovanou alternativní roli. To umožnilo její 

předběžnou socializaci, v podobě „…procesu učení se a ztotožnění se s 

hodnotami, normami a zaměřením sociálních rolí před tím než je skutečně 

převezme…“152  

Okamžik definitivního rozhodnutí odejít nazývá Ebaughová bodem zvratu. 

Zlomová událost bývá často relativně nevýznamná, ale pro jednotlivce má velký 

symbolický význam. Dochází při ní k vyhrocení ambivalence a frustrace jedince 

ve vztahu k současné roli, jež je následováno rozhodnutím odejít spojeným s 

výraznou úlevou.  

Vlastní bod zvratu byl u mnoha řádových sester předcházen (nebo i 

následován) pocitem vakua, jež opisovaly výrazem „mít nohy ve dvou 

světech“153. Řeholnice se při něm cítily být uvězněné a paralyzované mezi dvěma 

světy, Ebaughová dává tento prožitek do souvislosti s „posledním zvažováním 

pro a proti před tím, než učiní definitivní krok k odchodu.“154 Typické pro tento 

prožitek bylo především uvědomění si, že „život v řádu poskytuje bezpečí a síť 

přátel a kamarádů, jíž udržovat stojí poměrně malé úsilí“155, ale pokud by v něm 

zůstaly, musely by zaplatit cenu popření své touhy po seberealizaci. 

Závěrečnou fází je podle Ebaughové vytváření Ex role. Během tohoto období 

se jednotlivec nejen zařazuje do nové role, ale zároveň se musí vyrovnat se 

zkušeností role předcházející, která ovlivňuje jeho další život. Na rozdíl od 

bývalých členů skupiny lidé, kteří tuto zkušenost nemají, s sebou tento 

„pozůstatek identity předchozí role“ nenesou.156 Bývalí členové musí vést zápas o 

to, aby na sebe přestali nahlížet z pohledu normativních očekávání předchozí 

role. 

                                                 
152 Tamtéž, str. 110. 
153 Tamtéž, str. 113. 
154 Tamtéž, str. 113. 
155 Tamtéž, str. 113. 
156 Tamtéž, str. 114. 
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U většiny bývalých řeholnic, které se zúčastnily výzkumu, se změna identity 

týkala pouze role řádové sestry, ale neměla vliv na jejich identifikaci jakožto 

katoliček. Důležitými aspekty pro posun v roli byla pro řeholnice změna 

zevnějšku a osvojení si zkušeností a dovedností souvisejících se seznamováním, 

udržováním přátelství a také se sexualitou. Neméně podstatným bylo vyrovnání 

se s reakcemi okolí na jejich bývalou roli. Na počátku se bývalé řádové sestry 

musely vypořádat s tím, že okolí o jejich bývalém závazku ví. Poté se svou 

bývalou identitu často snažily skrýt, aby se samy mohly snáze vyrovnat s novým 

stavem. Časem braly svou bývalou příslušnost k řádu méně problematicky a byly 

ochotné tuto skutečnost před ostatními otevřeně přiznat. Další oblast, kterou 

musely bývalé řeholnice zpracovat, byla nově objevená nezávislost, kterou 

zpočátku prožívaly s velkou euforií, ale časem si stále více uvědomovaly nároky, 

které s touto nezávislostí souvisely. Byl to rozdíl od prostředí kláštera, kde byly 

od řešení některých běžných problémů osvobozeny. Poslední oblastí, se kterou se 

musely vyrovnávat, bylo vyřešení vztahů s řádovými sestrami, které zůstaly 

v řádu. Na obou stranách panovala ve většině případů spíše neochota k 

udržování vzájemných kontaktů. „Mnoho bývalých řeholnic pociťuje rozhořčení 

nad léty, která strávily v konventu. Mnoho z nich má pocit, že promarnily celé 

roky, pokud jde o manželství a rodinu. Často mají malý zájem o udržování 

vztahů s dřívějším řádem; spíše touží začít nový nezávislý život.“157 

 

1.4.2. Proces apostaze z NNH158 

Susan Rothbaumová zužitkovala zkušenosti ze své práce v poradenském 

centru pro odpadlíky Sorting It Out v Berkeley a popsala problémy, které 

odpadlíci prožívají po oddělení se od komunity NNH. Jak uvádí editor sborníku 

David Bromley její poznatky v oblasti průběhu apostaze v NNH jsou podobné 

                                                 
157 „Many of the ex-nuns felt hostile or angry about their years in the convent. Many of them felt 

they had wasted years in terms of marriage and a family. There was frequently little interest 
in maintaining a relationship with the former order; rather, the desire was to start a new 
independent life.“ In: Ebaugh, Leaving Catolic Convents, str. 117. 

158 Rothbaum, Between Two Worlds, str. 205-228. 
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výsledkům bádání Helen Ebaughové, jež se zabývala odpadlictvím v katolických 

ženských klášterech.159 Domnívám se, že důvodem je podobnost některých rysů 

zasvěceného života řádových sester žijících v klášterech uzavřených vůči 

okolnímu světu a angažovaného života členů NNH postavených do kontrapozice 

k životu v běžném světě. 

V otázce odpadlictví od NNH je důležité si uvědomit, že členové NNH jsou 

dobrovolně podřízeni skupině, a to totálním způsobem, tedy ve všech oblastech 

svého života.  „Idealistická komunita“ svojí všezahrnující povahou dokáže 

zároveň „uspokojit hlad po osobní identitě, po sociálním zahrnutí, po práci i po 

náboženské zkušenosti“.160 V procesu odpadnutí v určitém okamžiku dochází ke 

ztrátě důležité struktury, která byla předtím odpadlíkovi oporou pro směřování 

jeho života, pro jeho hodnotový žebříček a normy. Představovala oporu, která 

definovala jeho vlastní identitu, jakožto člena elitní skupiny. Po svém odchodu 

nemůže již bývalý člen skupiny spoléhat na její podporu a prožívá nejistotu 

ohledně toho, na jakém základě má dále budovat svůj život. Přitom si do tohoto 

nového života s sebou nese „nezpochybnitelné“ předsudky získané ve skupině, 

které jeho pohled na běžný život zkreslují. Tuto zkušenost ilustruje 

Rothbaumová na následujícím svědectví:  

 

Byl jsem jako mezi nůžkami. Nebylo místo kam jít. Nebyl jsem v zemi lidí. Byl jsem v 

prázdnu… Má rodina a přátelé, se kterými jsem mohl skutečně komunikovat, neznali pravdu; s 

lidmi, kteří pravdu znali, jsem nemohl komunikovat.  Byl jsem v dvojí bezvýchodné situaci. Byl 

to pro mne hluboce vyčerpávající, obrovský boj…161 

 

Důležitým úkolem apostaty je tedy nejen oddělit se od skupiny, ale také 

vytvořit si novou identitu na této skupině nezávislou. Zejména pro dlouhodobé 

členy NNH bylo pro jejich integraci do nové identity velmi důležité poznat také 

                                                 
159 „There are some striking parallels between Rothbaum's analysis of the emotional process of 

disengaging from alternative religious communities and Ebaugh's depiction of the process of 
leaving Catholic convents.“ In: Bromley, Religious Disaffiliation, str. 20. 

160 Rothbaum, Between Two Worlds, str. 205. 
161 Tamtéž, str. 206. 
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pozitivní stránky své zkušenosti ve skupině, stejně jako udržet si respekt k víře, 

jako k hodnotné součásti lidské identity, hodné dalšího promýšlení. 162  

 

Opouštěný svět 

Jedním z důležitých prvků institucionalizovaných v praxi skupiny NNH, je 

jednotlivcem dobrovolně přijímané ba dokonce i chtěné systematické 

potlačování individuální identity, jehož zamýšleným cílem je přetvoření jedince 

do určitého ideálního obrazu. „Věří, že ve svém učiteli nalezli dokonalého 

sochaře, který láskyplně, byť někdy bolestivě, odkryje obdivuhodný potenciál 

skrytý uvnitř nich.“163 Členové NNH tak například mají tendenci vykládat 

negativní chování a jednání lídra vůči nim jako důsledek svého vlastního selhání. 

Vlastní negativní pocity, jež jsou přirozenou reakcí na tuto situaci, se učí ovládat, 

povzbuzováni ostatními členy skupiny, ve snaze nevynechat tuto důležitou lekci 

na cestě překonávání své svéhlavosti, popřípadě tělesnosti. Protože plně 

přejímají skupinovou sociální realitu, je pro ně těžké důvěřovat svým vlastním 

postřehům i emocím, zvláště pokud jsou v rozporu s názorem skupiny. Navíc se 

jakožto zástupci výrazné menšiny stojící na straně světla proti všudypřítomné 

zvůli temnoty vědomě izolují od názorů osob mimo skupinu a mají tak málo 

příležitostí zaslechnout, uvědomit si a přijmout pohledy, které tuto skupinovou 

interpretaci reality zpochybňují. „Oddaná ideálu odmítají tato království světla, 

že by uvnitř jejich hranic mohly existovat i stíny.“164 

 

Ve stínu skupiny 

Jak dokládá předchozí stať, odcházející se ve skupině naučili pohlížet na sebe 

sama velmi kriticky.165 Mají tendenci zaměřit se na vlastní chyby, ptát se zda 

                                                 
162 Tamtéž, str. 207. 
163 Tamtéž, str. 208. 
164 Tamtéž, str. 210. 
165 „Having refined self-criticism to an art, they are all too willing and able to focus on their own 

shortcomings, and wonder whether the group might be right.“. In: Rothbaum, Between Two 
Worlds, str. 211. 
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skupina nemá pravdu, když označuje odchod jakožto selhání jednotlivce. K tomu 

přispívá i chování jejich bývalých bratří, kteří se jim vyhýbají, vytěsňují je ze své 

mysli, jako by byli zemřeli. Ti, kteří zastávali vedoucí postavení nebo před 

odchodem otevřeně kritizovali hnutí, se mohou stát „cílem očerňující 

kampaně.“166 Lídr skupiny může být ovšem považován za nositele výjimečných 

schopností i dlouhou dobu po odchodu, protože mu byla jednotlivcem i skupinou 

připisována velká autorita a moc, která byla zdrojem i vlastní hodnoty jedinců.167 

Odcházející na jejich cestě ze skupiny provází proroctví a výroky ohledně 

zatracení odpadlíků, které mohou být nejen vyřčeny v průběhu jejich odchodu, 

ale jimiž jsou indoktrinováni již během svého pobytu ve skupině.  

Odcházející mohou proto s úzkostí očekávat a pozorovat další události, 

přičemž „tuto fázi přechodu doprovází nestálost a intenzivní emoce“168. Uvolnění 

přísné sebekontroly v důsledku vymaňování se z vlivu skupiny může vést 

k užívání si odpíraného zakázaného ovoce. Ačkoli, jak píše Rothbaumová, toto 

jednání může plnit „emancipační funkci“169, bývá provázeno strachem, že je 

naplněním předpovědí skupiny o zhýralém životě odpadlíků propadajících 

temnotám.  

Pro mnoho odpadlíků je těžké si uvědomit či připustit, že doba přechodu 

z jedné sociální skupiny do druhé s sebou nese pocit nejistoty. Rigidní standarty 

skupiny jim i nadále ztěžují budování nových vztahů, které by jinak mohly 

přinést alternativní pohled na způsob života. Mnohdy se též těžko vyrovnávají se 

ztrátou smyslu života prezentovaného osobním zapojením do skupinových 

aktivit a cílů. „…stále nesoucí polarizovaný pohled skupiny, si těžko umí 

                                                 
166 Tamtéž, str. 212. 
167 Vojtíšek, když se zabývá otázkou charismatizace vůdců píše: „..s každým vyvýšením vůdce 

vnímá následovník i růst vlastní důležitosti…“. Viz Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti 
sekt a sektářství, str. 56. 

168 Rothbaum, Between Two Worlds, str. 213. 
169 Tamtéž, str. 213. 
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představit střední cestu mezi zachraňováním světa a strávením života jako 

pokladní v K-Martu.‘ “.170 

 

Rozbití skupinového systému 

V průběhu fáze přechodu může odpadlík na základě svého přehodnocení 

některé stránky skupinového systému vědomě odložit a jiné podržet. Impuls, 

který jej přivede k rozhodnutí odejít, musí být ale dostatečně silný, aby vyvážil 

autoritu guru a skupiny. Může mít různou podobu. Váhající člen může být 

přesvědčen k odchodu na základě uvědomění si rozdílu mezi kázaným a 

praktikovaným. Či na základě poznání, že lidé mimo skupinu nejsou ani 

nemohou být zcela špatní. V jiném případě si může odcházející uvědomit, že se 

již ve skupině necítí šťastný, že skupina již nenaplňuje jeho potřeby. Může se 

také stát, že jiný náboženský vůdce převýší vliv vůdce současného. Podstatným 

se může ukázat i projev lásky od někoho, jenž stojí mimo skupinu. „Ex-členové 

mohou zjistit, že vztah s někým mimo skupinu - milovanou osobou, rodičem, 

dítětem - má tak zřetelnou vnitřní hodnotu, že může být postaven proti skupině 

a zvítězit.“171 

Pro apostatu je přínosná možnost srovnat si své úvahy a potvrdit si své 

předpoklady s některým z jiných bývalých členů, ať už z jeho nebo z jiné 

skupiny. Setkání se stávajícími členy skupiny a s lídrem na druhou stranu ve 

většině případů nenaplní odpadlíkovo očekávání, neboť mu nebývá nasloucháno 

a nenalezne pochopení pro své důvody k odchodu. K tomuto jednání vede 

odpadávajícího zpravidla touha, „aby komunita uznala, že jeho odchod nebyl 

zcela egoistický čin, a neznamená, že se odvrátil od dobroty a pravdy. Ale to 

skupina nikdy neudělá…“172 

 

                                                 
170 „Still carrying the group's polarized view, they can envision little middle ground between 

saving the world and "spending my life as a checker at K-Mart.“ In: Rothbaum, Between Two 
Worlds, str. 213. 

171 Tamtéž, str. 216. 
172 Tamtéž, str. 218. 
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Rehabilitace „já“ 

Ve skupině jsou touhy individuálního já chápány jako sobecké a jejich 

realizace je dávána do souvislosti se vzdálením se od Boha. Bývalí členové se 

musí rozhodnout radikálně proti skupinové verzi reality a důvěřovat vlastnímu 

vnímání a citům a vlastní schopnosti rozlišovat co je správné, aby mohli jednat 

podle svého vlastního přesvědčení. Prožívaná krize aktivního života ve skupině u 

nich často vyústí v poznání, že se musí začít starat i o osobní dimenzi a za svůj 

život plně převzít odpovědnost.  

Tato změna smýšlení je možná, také díky v posunu chápaní vlastních 

schopností, když „…objevili, že jsou připraveni čelit problémům, které se dříve 

zdály být nezdolatelné.“173 V tomto obratu můžeme nalézt pozitivní přínos 

členství ve skupině, jež napomáhá přechodu mezi mladostí a dospělostí.174 Na 

druhou stranu u velkého množství odpadlíků musí dojít k posunu v přijímání 

sebe sama, uvědomění si svojí nedokonalosti a akceptování sebe sama včetně 

lidských pochybení. Musí přijít rozhodnutí, že cílem již není být „dokonalým 

člověkem“, ale spíše být sám sebou a přijmout svá lidská omezení.  

Tento přístup může odcházejícím ze skupiny následně umožnit, aby si byli 

schopni připustit svou účast na skupinové manipulaci druhých. Nebo se alespoň 

vyrovnat s vědomím, že se pod vlivem zanícení pro nádhernou ideu vzdali svojí 

vlastní vůle a nechali se sebou psychicky manipulovat.    

Během fáze přechodu čelí apostata obtížnému úkolu, a to vydělit to dobré a 

použitelné pro svůj další život a přizpůsobit to novým podmínkám a zároveň 

odstranit vše, co by se mohlo stát přítěží. Odpadlíci ale nemohou tuto etapu ani 

po jejím přehodnocení ze svého života vymazat, „… jako formativní události 

                                                 
173 Tamtéž, str. 220. 
174 Podobně to vidí i Vojtíšek: „…prostředí NNH…je schopno poskytnout lidem na určitém stupni 

kognitivního a duchovního vývoje anebo v určité životní situaci možnost stabilizace a růstu“ 
nebo „…uchopit jeho zkušenost s náboženskou skupinou jako potřebný komponent 
osobnostního zrání a jako do jisté míry užitečnou životní etapu.“. In: Vojtíšek, Pastorační 
poradenství v oblasti sekt a sektářství, str. 110,199. 
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dětství nebo smíšené dědictví rozbitého manželství se zkušenosti skupinového 

života a fáze přechodu staly jejich součástí.“175 

 

Touha je stále zde 

I poté, co bývalí členové opustí komunitu, projdou obdobím přechodu a zapojí 

se do nových struktur, mohou občas toužit po jistotě a smyslu, který nalézali ve 

skupinovém životě. V prvních měsících nebo letech bývají naprosto ponořeni do 

problémů partnerského nebo rodinného života, kariéry a rozvoje ve skupině 

opomíjených stránek svého života. Ale jejich touha po smyslem naplněném 

životě a po realizaci určitých ideálů se může dříve či později projevit. 

Někteří mohou tuto touhu ze svého vědomí vytěsnit. Jiní přecházejí k jiným 

skupinám, kde nalézají domnělého pravého učitele pro duchovní vedení. Další 

mohou hledat způsob jak tyto touhy naplnit, i když žijí mimo komunitu NNH, 

nicméně otázkou zůstává, jaké možnosti může těmto lidem poskytnout současná 

mainstreamová společnost. 

 

                                                 
175 Rothbaum, Between Two Worlds, str. 228. 
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1.5. Sociální konstrukce reality a identita 

Pro bližší pochopení procesu odchodu jedince ze skupiny hnutí víry je třeba 

vzít v úvahu vlastní vývoj lidského vnímání reality 

uprostřed společnosti, stejně jako specifické rysy 

formování chápání reality a identity u člověka 

uvnitř skupiny. V této kapitole budu proto vycházet 

z klasické Bergerovy176 a Luckmannovy177 práce 

Sociální konstrukce reality, která se zabývá otázkou 

sociální podmíněnosti toho, co lidé chápou jako 

realitu.178  

OBR. Č. 4. Peter Ludwig Berger179 

1.5.1. Základní pojmy 

Ve svém díle Berger s Luckmannem definují realitu 

jako „vlastnost náležící jevům, kterým přisuzujeme 

existenci nezávislou na naší vůli.“180 Z této definice 

vyplývá, že realita není něco nezávislého na člověku a 

jeho myšlení. Nenahlížíme na skutečnost z nezávislého 

God's eye view181. Naše vědění o realitě je nutně 

ovlivněno způsobem našeho lidského vnímání a 

myšlení.  

OBR. Č. 5. Thomas Luckmann182 

Druhým důležitým pojmem z pohledu „sociologie vědění“ je samotné vědění, 

jež Berger s Luckmannem chápou jako „jistotu, že tyto jevy jsou skutečné a jsou 

                                                 
176  Peter Ludwig Berger ( *1929). 
177  Thomas Luckmann ( *1927). 
178 „…Sociologie vědění se zabývá vztahem mezi lidským myšlením a sociálním prostředím, 

v jehož rámci se toto myšlení utváří.“ In: Berger, Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 
12. 

179 Peter L. Berger [online]. 
180 Berger, Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 9. 
181 Vidění „Božíma očima“. 
182 Thomas Luckmann [online]. 
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nositeli určitých vlastností“.183 To připomíná, že vědění není jenom přemýšlením 

o určitém objektu, ale také soud o jeho reálné existenci. Je to náš lidský soud o 

tom, co uznáme za hodné být realitou. Podobným směrem ukazuje i učení směru 

hnutí víry, kdy je důraz kladený na „věření“, jakožto osobní rozhodnutí být si 

jistý, že proklamované jevy jsou skutečné a jsou nositeli určitých vlastností.  

Pokud se vrátíme k předkládanému pochopení vědění, lze jistě namítnout, že 

o reálnosti lampy, do které kdosi právě vrazil, protože se nedíval na cestu, 

nemusí dotyčný přemýšlet. Prostě to ví. Naše vnímání reality je zcela určitě 

biologicky podmíněno, ale na druhé straně dnešní současný fenomén „virtuální 

reality“, kdy lidé se smysly ošálenými výpočetní technikou uhýbají před „ve 

skutečnosti neexistující překážkou“, ukazuje, že jistota o reálné existenci objektů 

pocházející z vjemů, které nám poskytují naše smysly, má svoje hranice. Pokud 

se vrátíme k příkladu lampy, můžeme vzít jako fakt, že její realita může být 

potvrzená tím, že člověk do ní fyzicky narazí. Ale do čeho to vlastně vrazil a 

k čemu tento objekt slouží, jaké jsou jeho vlastnosti? Zde už se člověk musí 

obrátit na svoje vědění, které formovala společnost, ve které vyrostl. Například 

šaman ze společnosti, kde lampy neznají, by ji mohl interpretovat, jako Boží 

ohnivý sloup, který se automaticky zažíná každou noc. V souladu s tím je i 

tvrzení Bergmana a Luckmanna, že každé společenství prosazuje určité druhy 

reality i vědění, jež se mezi sebou liší.184  

Pokud je tato premisa správná a jednotlivá společenství chápou realitu 

odlišně, pak musí nutně v každém společenství docházet k procesu, během něhož 

„začne být jakýkoliv soubor ‚vědění‘ společností chápán jako ‚realita‘“.185 

Připomínám, že se zde nejedná pouze o ideje, světové názory, ať vědecké, 

filosofické nebo náboženské, které myšlení člověka formují pouze z  části, ale o 

                                                 
183 Berger, Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 9. 
184 „Potřeba ‚sociologie vědění‘ je tak dána už zřejmými odlišnostmi mezi společenstvími ve 

smyslu toho, jaké ‚vědění‘ je v těchto společenstvích považováno za dané.“ In: Berger, 
Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 11. 

185 Tamtéž, str. 11. 
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běžné „lidské ‚vědění‘ o ‚realitě‘ v každodenním, neteoretickém či předteoretickém 

životě.“186  

Člověk si uvědomuje různé druhy realit i ve svém vlastním vědomí, dokáže 

rozlišit mezi realitou postav snu a realitou svých blízkých, když s nimi ráno o 

snu hovoří. Realita, jíž chápe člověk jako zcela samozřejmou, má mezi ostatními 

výsadní postavení.187 Na této realitě každodenního života zakládá člověk svůj 

přístup ke světu. Vnímá ji jako řád, k čemuž mu jako nástroj slouží jazyk, který je 

sám uspořádaným systémem znaků a jejich významů. Každodenní realitu dále 

transcendují symbolické systémy – náboženství, filosofie, umění, věda, které 

pomocí symbolického jazyka pojetí této reality podstatným způsobem 

ovlivňují188. NNH vytvářejí náboženský symbolický systém, jehož cílem je 

obsáhnout všechny oblasti lidského života. Problém, který člověk není schopen 

vyřešit v rámci aktuálního pojetí vědění užívaného v každodenním životě, může 

vyvolat pochybnost ohledně své platnosti, a tím pádem hledání jiné koncepce. 

Proto jsou skupiny NNH, jak bylo uvedeno v kapitole 1.1.2., nuceny snažit se 

případné pochybnosti vyřešit v rámci svého věroučného systému.  

Důležitou součástí každodenního života je setkávání se s druhými tváří v tvář. 

Naše chápání světa se rozvíjí v sociální interakci, vždyť i sami o sobě získáváme 

informace teprve v dialogu s druhým člověkem.189 Svůj protějšek ovšem 

nevnímáme pouze bezprostředně na základě vlastní komunikace, ale náš i jeho 

přístup ovlivňují typizační schémata, která souvisejí s přiřazením člověka 

k určitému typu (např. věřící-nevěřící). Nakolik budeme druhého vnímat osobně 

či anonymně prostřednictvím typizací, záleží na tom, nakolik je nám daná osoba 

blízká a pro nás důležitá. Zvláštní roli pro člověka hrají významní druzí (např. 

                                                 
186 Tamtéž, str. 22. 
187 Berger, Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 27. 
188 „…Symbolismus a symbolický jazyk [se] stávají základními prvky reality každodenního života 

a běžného vnímání této reality.“ In: Berger, Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 45. 
189 „Jazyk činí mou subjektivitu ‚reálnější‘ nejen pro mého partnera v rozhovoru, ale také pro mě 

samotného.“ In: Berger, Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 43. 
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rodina, přátelé, guru), kteří nám objektivní realitu zprostředkovávají a tím určují 

její podobu.  

Berger s Luckmannem rozlišují tři základní procesy, které se z pohledu 

sociologie vědění podílejí na tvorbě reality, v její objektivní i subjektivní podobě. 

Prvním procesem z pohledu vytváření reality je externalizace190, při níž člověk 

svou činností ovlivňuje okolní prostředí a vytváří sociální řád. Na tento proces 

navazuje objektivace191, během které se teprve výsledky lidské činnosti stanou 

součástí objektivní reality předávané ostatním.  Vlastní proces přejímání 

objektivního světa do individuálního vědomí se nazývá internalizace192, a dochází 

k němu, když se jedinec stává členem společnosti, tedy během jeho socializace.  

V následujících podkapitolách se nejdříve seznámíme s procesem 

internalizace reality, neboť jedinec se rodí i přichází do již existujícího 

společenství, ze kterého přejímá své vědění o světě. Dále se dotkneme i procesu 

externalizace, na nějž navazuje objektivace. Jakmile se člověk stane členem 

společenství, své prostředí svým jednáním ovlivňuje. Zejména pokud zastává 

význačné postavení má možnost prosadit změny v objektivní realitě v pojetí 

dané skupiny.  

 

1.5.2. Internalizace 

 

Přejímání světa druhých je podmíněno více či méně úspěšnou socializací 

jednotlivce do určitých společenství. V průběhu socializace dochází k vštěpování 

zejména předteoretického vědění jako objektivní pravdy. Toto vědění je jedincem 

internalizováno jako subjektivní realita, jež má jako jediná schopnost jedince 

                                                 
190 Berger s Luckmannem tuto skutečnost vyjadřují výrokem: „Společnost je výtvorem člověka.“. 

In: Berger, Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 64. 
191 Berger s Luckmannem tuto skutečnost vyjadřují výrokem: „Společnost je objektivní realitou.“. 

In: Berger, Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 64. 
192 Berger s Luckmannem tuto skutečnost vyjadřují výrokem: „Člověk je výtvorem společnosti.“. 

In: Berger, Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 64. 
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utvářet193, a jejímž klíčovým prvkem je identita. Subjektivní realita objektivní 

realitě nikdy zcela neodpovídá. Úspěšná plná socializace je nemožná v důsledku 

specifického prožívání každého jednotlivce, existence konkurenčních pojetí 

reality ve společnosti, a nutnosti dělby práce, kdy každá specializace vyžaduje 

jiný pohled na skutečnost. Bergman s Luckmannem rozlišují tři druhy socializace 

jedince – primární socializaci, sekundární socializaci a resocializaci.  

Primární socializace je počátečním uvedením jedince do společnosti, ke 

kterému dochází během dětství. Je zprostředkována významnými druhými – 

rodiči, které si jedinec sice nezvolil, ale s kterými se emocionálně silně 

identifikuje, což podstatně ovlivňuje jeho přejímání jimi předávané objektivní 

reality. Přejímá za vlastní jejich postoje a role a jejich svět jako jediný možný 

svět. Proto je „svět internalizovaný během primární socializace vtisknut do 

vědomí mnohem pevněji než světy internalizované při sekundární socializaci.“194 

Svoji totožnost jedinec chápe na základě postojů, které k němu významní druzí 

zaujímají.195 Proces primární socializace dochází ke svému konci v okamžiku, kdy 

je dítě schopno abstrahovat od rolí a postojů konkrétních lidí k jejich typizacím, 

zobecnělým druhým. Má vlastní osobnost, nezávislou na vztahu k významným 

druhým, stejně jako subjektivní pojetí uspořádaného světa.196  

Proces sekundární socializace navazuje na primární socializaci a během něho 

dochází zejména k internalizaci specializovaného vědění subsvětů souvisejících 

s dělbou práce. Člověk se pod dohledem specializovaných institucí připravuje na 

budoucí zastávanou roli, subjektivně se s ní identifikuje, stejně jako s pravidly, 

která k ní příslušejí. Tato role se ovšem stává pouze dílčí částí jeho osobnosti. 

Zástupci institucí (např. učitelé) předávající odpovídající učení jsou anonymními 

formálními autoritami, které lze kdykoli nahradit. V průběhu sekundární 

                                                 
193 Tamtéž, str. 6. 
194 Tamtéž, str. 133. 
195 „…Osobnost je zrcadlenou entitou odrážející nejprve postoje, které k ní zaujímají jeho 

významní druzí. Jedinec vnímá sám sebe tak, jak k němu přistupují významní druzí.“ In: 
Berger, Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 130. 

196 Tamtéž, str. 136. 
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socializace zpravidla nedochází k emocionální identifikaci se zastávanou rolí a s 

autoritami.  

Za určitých okolností může ovšem dojít k situaci, kdy jedinec „vymění jeden 

svět za druhý“197. Byť je tato transformace jedincem prožívána jako totální, 

nemůže být nikdy transformací úplnou s ohledem na nesmazatelné ovlivnění 

primární socializací. Berger s Luckmannem nazývají tento typ transformace 

alterací, která je nutně provázena procesem resocializace. Její účinnost je závislá 

na tom, nakolik se jí podaří napodobit primární socializaci. Tato realita nového 

světa imprintovaná resocializací není ve vědomí jedince tak silně zakořeněna, 

musí být proto určitými mechanismy následně podporována a udržována.  

Pro resocializaci není důležitá návaznost na minulost reprezentovanou 

předchozími socializacemi, jako tomu je u sekundárních socializací, nýbrž důraz 

na jedinečnou přítomnost. Klasickým příkladem alterace je náboženská konverze 

do nového náboženského hnutí. Má-li dojít k radikální proměně subjektivní 

reality jedince198, je nutné, aby emocionální naladění na představitele skupiny 

reprezentující novou realitu mělo obdobný charakter jako jeho emocionální 

identifikace s rodiči v dětství, k čemuž v NNH např. slouží zdůrazňování role 

Božího dítěte. Tito noví významní druzí zastupují strukturu důvěryhodnosti, 

kterou tvoří skupina ztělesňující nový pohled na svět. Samotný prožitek 

konverze není ničím neobvyklým. Pokud má dojít ke změně subjektivní identity 

a jí odpovídající reality, musí jedinec „být schopen i nadále si tuto zkušenost 

vážně uvědomovat, zachovávat si vědomí její věrohodnosti“199.  Tuto úlohu plní 

nové společenství, které mu jeho novou identitu jakožto struktura 

důvěryhodnosti připomíná. Skupina musí soustředit jedincovy důležité sociální 

vazby mezi své členy a oslabit interakci s předchozími významnými druhými. 

                                                 
197 Tamtéž, str. 139. 
198 „V pozdějších obdobích života dostává socializace emocionální zabarvení připomínající dětství 

vždy tehdy, když usiluje o radikální proměnu subjektivní reality jedince.“ In: Berger, 
Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 139 

199 Tamtéž, str. 155 
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Společenské oddělení je zajištěno snížením statusu a významu lidí mimo skupinu 

např. jejich označením za bezvěrce.  

Pro udržení vědomí nové reality a identity je nutné, aby byla potvrzována 

neustále, což se děje v rámci konverzace uvnitř společenství. Vzájemná debata 

musí být intenzivní a trvalá na úrovni každodenního sdílení, k čemuž napomáhá 

povzbuzování k účasti na aktivitách společenství. Při rozhovorech uvnitř skupiny 

se jedinec vyhýbá myšlenkám, jež jsou s touto realitou v rozporu. Dochází tak ke 

změně „konverzačního aparátu“200, jak dokládá u členů NNH používání 

frázovitého jazyka, založeného na černobílém vidění reality. Soustavně užívaný 

jednotný jazyk uvnitř uzavřené skupiny odráží její věroučný systém, její 

symbolický svět a jedinci slouží „k objektivizování odvíjející se životní 

zkušenosti“201, tedy k povyšování subjektivně prožívaného světa uprostřed aktivit 

ve skupině na objektivní realitu. Mezi dialogy uprostřed společenství mají na 

jedince více formující vliv rozhovory s „autoritami“, kterým je přiznáváno vyšší 

poznání nového světa. Jejich postavení může být ovšem otřeseno intenzivní 

komunikací člena hnutí s významnými druhými nezařazenými do skupiny. Je 

logické, že uvnitř nových náboženských hnutí nebývají podporovány sňatky 

s nevěřícími či členy jiných společenství.  

Důležitou úlohu v udržování nové reality hraje legitimizační aparát, který 

slouží k podpoře její oprávněnosti a významu, zavržení alternativních realit, 

včetně reinterpretace reality staré. V rámci této interpretace je konverze chápána 

jako zlom v   životě jedince od negativně definovaného života „před“, např. jakožto 

života v hříchu, v nevědomosti uprostřed světa temnoty, k životu „po“ 

vyznačujícímu se připojením k jediné pravdě či světlu. Pro posílení socializace 

jedince bývají zaváděny mechanismy sociální kontroly např. ve formě sankcí.  

 

 

                                                 
200 Tamtéž, str. 156. 
201 Tamtéž, str. 151. 
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1.5.3. Externalizace 

 

Přístup člověka ke světu je otevřený díky jeho biologické přirozenosti, neboť 

ve srovnání se zvířaty vývoj člověka probíhá relativně dlouhou dobu mimo 

matku uvnitř vnějšího světa uprostřed společnosti a jeho chování je formováno 

instinkty pouze z menší části. Člověk je nucen vytvářet „stabilní prostředí, 

v němž se bude pohybovat“202. Berger s Luckmannem tvrdí, že sociální řád je 

produktem lidské činnosti, a je vytvářen jeho neustálou externalizací.203 U 

opakujících se činnosti dochází k procesu habitace, kdy si lidé vytvářejí způsoby, 

jakými budou tyto činnosti provádět, aby nemuseli pokaždé ztrácet čas jejich 

vymýšlením. Tento proces je základem pro vznik institucí. Při institucionalizaci 

dochází k rozdělení různých typů institucí pro určité typizované činnosti 

vykonávané typizovanými vykonavateli, přičemž o tomto rozdělení panuje ve 

společenství povědomí. Každé instituci není možné porozumět „bez pochopení 

historického procesu, který vedl k jejímu vzniku“.204 Instituce podstatným 

způsobem ovlivňují člověka, řídí jeho chování tím, že předem stanovují vzorce 

chování na základě výběru jednoho z možných způsobů vhodného pro 

vykonávání instituci náležících činností. Tento určující (řídící) vliv na jednotlivce 

je instituci vlastní již jen na základě její samotné existence a není závislý na 

zavedení mechanismu trestů korigujícího chování jednotlivce uvnitř instituce.205 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 Tamtéž, str. 56. 
203 Tamtéž, str. 55. 
204 Tamtéž, str. 58. 
205 Tamtéž, str. 58. 
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1.5.4. Objektivizace 

 

Završením procesu institucionalizace je předání vědění souvisejícího se 

světem institucí další generaci. Generace následovníků vnímá předávaný svět 

jako daný a pro ni neprůhledný, neboť se nepodílela na jeho vytváření. Prožívá 

ho jako objektivní realitu, která „na jedince působí jako vnější a donucovací 

skutečnost.“206 Tím se liší od první generace, pro niž je svět institucí přehledný, 

neboť tato první generace ho vytvořila. Zároveň jsou si představitelé první 

generace ze své pozice tvůrců světa institucí vědomi toho, že mohou některou 

z jeho částí změnit.  

Tento rozdíl mezi první a druhou generací hraje podle mého názoru 

podstatnou roli v rozdílném vnímání symbolického světa nového náboženského 

hnutí jeho otci-zakladateli a jejich následovníky. Nepochopení odlišného 

přístupu nově přistoupivších členů hnutí může u zakladatelů vést k mylnému 

dojmu, že následovníci přistupují ke skupinové realitě prosazované hnutím 

stejně svobodným a tvůrčím způsobem jako oni sami. 

Zatímco zakladatelé se mohou dobrat významu světa institucí vzpomínáním, 

pro druhou generaci je zapotřebí vytvořit legitimizace, složené z formulí 

vysvětlujících a ospravedlňujících tento svět.207 Tyto legitimizace mají dvojí 

charakter – kognitivní a normativní. „Legitimizace nejen že jedinci říká, proč by 

měl jednat právě tak, a nikoli jinak, říká mu také, proč věci jsou takové, jaké jsou. 

Jinými slovy, při legitimizaci institucí ‚vědění‘ předchází před ‚hodnotami‘.“208  

Nejvyšší úroveň legitimizace poskytují symbolické světy, které na teoretické 

úrovni integrují všechny oblasti lidského světa.209 Mohou mít mytologický, 

teologický, filosofický nebo vědecký charakter. Symbolickými jsou označeny 

proto, že odkazují na jinou skutečnost než je sféra každodenní zkušenosti. 

                                                 
206 Tamtéž, str. 61. 
207 Tamtéž, str. 64. 
208 Tamtéž, str. 95. 
209 Tamtéž, str. 97. 
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Symbolické světy přinášejí do zažívané skutečnosti řád a smysl, tím že 

hierarchicky uspořádávají jednotlivé oblasti. Díky tomu, že některé hodnoty jsou 

v rámci symbolického světa pokládány za smysluplnější, mohou běžné aktivity 

související s těmito hodnotami získat hluboký význam.  Například 

v symbolickém teologickém světě charismatiků nabývá vysokého významu 

glosolálie – mluvení v jiných jazycích, která se dává do souvislosti s životem 

ovlivňovaným Duchem Svatým.  

Legitimizace má v zájmu udržování aktuálního pojetí světa dvě funkce: 

pozitivní - terapii a negativní - potlačení. Terapie pomáhá, aby potenciální 

deviace byly potlačeny a udrženy pod kontrolou, čehož lze dosáhnout např. 

vyvoláním pocitu viny, či vysvětlením pochybností pomoci teorie, že 

pochybnosti vyvolává tělo ve svém odporu proti duchu. Při potlačení jsou 

negativní jevy eliminovány, čehož lze docílit přisouzením jim podřadného 

statusu nebo jejich „vysvětlením“. Příkladem použití negativní legitimizace 

na případě odpadnutí z NNH je skutečnost, že v rámci symbolického světa hnutí 

bývá odpadlíkovi přiřazován status podřadné bytosti, která pro dočasné potěšení 

zavrhla pravdu. „Vysvětlení“ jevu odpadnutí pomocí pojmového aparátu skupiny 

NNH může obsahovat závěr, že ve svém nitru odpadlík vlastně ví, jak 

drahocennou pravdu opustil, i když si to nechce připustit.  
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1.6. Transformace identity u odpadlíků z Vody života 

 

Následující kapitola se snaží výše uvedená teoretická východiska aplikovat na 

popis výchozích podmínek, ve kterých se osoby odcházející z náboženské 

společnosti Voda života nacházely. Dále jsou předloženy modely procesu 

odpadnutí a procesu transformace identity odpadlíků, vztažené na specifickou 

situaci apostatů ze společenství  Voda života, ze kterých budu vycházet 

v praktické části. 

 

1.6.1. Vlivy formující skupinu Voda života  

 

Náboženské instituci, kterou Voda života byla, není možné porozumět „bez 

pochopení historického procesu, který vedl k jejímu vzniku“.210 Oficiální popis 

historie určité skupiny, tak jak jej ona sama prezentuje, ovšem nemusí ukazovat 

všechny podstatné vlivy, které hrály úlohu při vytváření vnitřního prostředí této 

skupiny a jejího pohledu na realitu. Ve vlastním dějinném příběhu hrají roli 

nejen konkrétní data, stanovující kdy a za jakých podmínek došlo k určité 

události, ale i reakce jejích účastníků na nastalou situaci. Právě tyto reakce, 

mnohdy podvědomé, ovlivňují další směřování hnutí. Vedle oficiálně uváděných 

předkládám i svědecky doložené události, byť jejich skutečný průběh mohl být 

od vlastního svědectví odlišný. Vzhledem k tomu, že osobní svědectví z 

rozhovorů probíhajících v rámci kvalitativního výzkumu byla získána pod 

zárukou naprosté anonymity a okruh osob, které byly osobními účastníky 

uváděných událostí je omezený, dokládám tyto události svědectvími z externích 

zdrojů. Závěry vyvozené z kontaktů skupiny s různými osobami či fenomény, 

vycházejí pouze z charakteristik těchto subjektů nebo jevů, s nimiž vešla skupina 

do interakce, a jsou tedy do značné míry hypotetické. 

                                                 
210 Berger, Luckmann, Sociální konstrukce reality, str. 58. 
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Svědectví a konverze 

Můžeme předpokládat, že v počátcích utváření společenství, později známého 

jako Voda života stáli jednotlivci i skupiny mladých lidí složené převážně 

z nečlenů církví211. Jednou z těchto formací byli mladí intelektuálové a umělci, 

pohybující se v okolí Alexandra Fleka a jeho přátel, kteří podstatnou měrou 

ovlivnili vývoj skupiny, která později založila církev Voda života. V příklonu 

těchto lidí ke křesťanství a jejich konverzi sehrály svoji úlohu tři důležitá setkání 

– s misionáři a konvertity společenství Rodina, s Henrym Kashwekou a s Bohem. 

V roce 1986 se kolem misionářů společenství Rodina, kteří v té době působili 

v Praze, vytvořila skupina mladých lidí, která pod vlivem jejich svědectví 

konvertovala ke křesťanství. V souladu s radikálním misijním zaměřením212 se 

členové této skupiny snažili svědčit i ve svém okolí. Tímto způsobem došlo 

k jejich kontaktu s Henrym Kashwekou213 křesťanským studentem ze Zambie 

letničního zaměření. Jeden ze členů původní skupiny Rodina navštěvoval nultý 

ročník Filosofické fakulty UK a svým svědectvím o změně provázející obrácení k 

Ježíši výrazně ovlivnil Alexandra Fleka, s nímž zde přišel do styku.214 Alexandr 

Flek šířil toto poselství dál mezi skupinu svých přátel. Jedním z prvních 

konvertitů z okolí Alexandra Fleka byl Petr Urban, jehož náhlý obrat v životním 

stylu sloužil ostatním za svědectví Božího zásahu a obrácení. I další lidé v jeho 

okolí, včetně Alexandra Fleka samotného, zažívají Boží dotyk v podobě 

                                                 
211 „‚Byli to většinou svobodomyslní lidé z naprosto necírkevního prostředí, kteří byli zvyklí 

scházet se například po hospodách‘, říká Alexandr Flek…“. In: Cesta Slova života, str. 56. 
212 Vojtíšek, Encyklopedie náboženských směrů v České republice, str. 115-120. 
213 „Krátce potom, co jsem přišel do Family, Honza potkal Henryho a byl z něj nadšený. Honza 

byl hodně upřímný – pamatuji se, když četl dopisy od otce Davida, tak říkal – počkej, tady to 
podle bible nesedí, to je divný. Honza s těmi nesrovnalostmi šel za Henrym a Henry vlastně 
ty dopisy z Ameriky odsunul a vysvětloval mu evangelium podle bible. A vlastně takhle se 
Family roztrhla – na ty, co šli s Henrym a na ty, co zůstali. Ve Family tehdy zbylo asi 5 lidí – 
takže žádná velká skupina.“ In: Brabcová, Posttraumatické stavy osob, které odešli ze sekt a 
nových náboženských společností, Příloha – Výpověď JAKUBA. 

214 „Pak jsem na filosofické fakultě potkal jednoho bývalého spolužáka a zažil něco 
překvapujícího. …najednou tu byl někdo, kdo zjevně ‚TO‘ měl – úplně to z něj zářilo. …Jen mi 
četl z bible o Ježíši. …To ještě ale neznamená, že jsem uvěřil. Každopádně jsem ale měl v hlavě 
brouka.“ In: ALEXANDR FLEK – ODHALENÍ?! [online]. 
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přimknutí se ke křesťanství.215 Skupina kolem Henryho Kashweky, skládající se 

nyní z původních členů skupiny Rodina a z lidí soustředěných kolem osoby A. 

Fleka se začala každodenně scházet v prostředí ateliéru jednoho z jejích členů. 

Henry Kashweka odjel z Československa v srpnu 1988, podle oficiální verze byl 

vyhoštěn. Z osobních svědectví nicméně vyplývá, že skupinou otřáslo i odhalení 

jeho intimního poměru s jednou ze členek.216  

Setkání se skupinou Rodiny a následně s Henrym Kashwekou dle mého 

názoru položilo základ pro mimořádné misijní úsilí budoucích členů Vody života 

a bylo zároveň důvodem pro přehnanou kontrolu intimních vztahů uvnitř 

komunity. Vývoj v přístupu k sexualitě vedl nejspíše od proklamovaného 

využívání sexuality k misii ve skupině Rodiny217, k jejímu omezení do manželství 

podle biblického pojetí prosazovaného Henry Kashwekou. Následná krize 

v podobě selhání vůdce pravděpodobně vedla ke zpřísnění pravidel zejména 

v oblasti intimních vztahů. 

 

 

                                                 
215 „To bylo 6. února 1987 večer. …Další ráno jsem se probudil a nebyl jsem sám. …Prožil jsem, že 

Ježíš přišel do mého života…“ In: ALEXANDR FLEK – ODHALENÍ?! [online]. 
216 Pochybující tón ohledně oficiální verze můžeme zaslechnout v následujícím dochovaném 

svědectví: „Henry se musel vystěhovat z republiky – alespoň tak byl jeho odchod 
vysvětlený.“. In: Brabcová, Posttraumatické stavy osob, které odešli ze sekt a nových 
náboženských společností, Příloha – Výpověď JAKUBA. 
Podobné informace, bez doložení odkud pochází, se objevily i v článku SEKTA VODA ŽIVOTA 
– KUS HISTORIE, CO MĚL POTICHU ZMIZET [online]. 

217 Vojtíšek považuje „laškovné rybaření“ prováděné členu skupiny za jeden ze způsobů 
k překonání kulturní bariéry diktované společností a tím zvýrazněním hranice mezi ‚my‘ a 
‚oni‘, což má za účinek větší oddanost členů vůči autoritě.“ In: Vojtíšek, Pastorační poradenství 
v oblasti sekt a sektářství, str. 77-78. 
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   OBR. Č. 6. Alexandr Flek, Petr Urban, Martin Srp, Robert Měcháček, Henry Kashweka218 
 

Z tohoto počátečního období pochází také důraz na bibli, jako určující zdroj 

pro formování křesťanova života, vykládanou přímočaře fundamentalisticky. 

Zároveň zdůrazňovalo charismatické křesťanství v podobě presentované Henrym 

Kashwekou   osobní vztah s Bohem formující víru člověka nezávislou na církevní 

instituci, a který se zároveň projevuje citovým prožíváním víry a nadpřirozenými 

dary.219 

Tehdejší členové skupiny brali víru po vzoru Henryho Kashweky velmi 

entuziasticky – byla to doba čistého nadšení. Toto mladistvé nadšení bylo ovšem 

spojeno s nezodpovědným přístupem při praktikování víry, jak dokládá 

následující svědectví: 

 

Snad v březnu 1987 probíhala evangelizační párty Dana Drápala v kostele na náměstí Jiřího 

z Poděbrad, lidem dorůstaly nohy. Byli tam dva lidi na vozících, šli jsme k nim, protože nás to, že 

                                                 
218  SEKTA VODA ŽIVOTA – KUS HISTORIE, CO MĚL POTICHU ZMIZET [online]. 
219 „Největší zážitky byly, když na mě [Henry] vzkládal ruce, tak se otvíral vesmír – jako při 

poslechu Beethowenovy 5. Symfonie.“ In: Brabcová, Posttraumatické stavy osob, které odešli ze 
sekt a nových náboženských společností, Příloha – Výpověď JAKUBA. 
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jsou stále na vozíku, štvalo. Modlili jsme se za ně, oni vstali, obešli jsme s nimi celý kostel. Bylo 

to velmi emotivní.   Přišli tam šéfové a ti je usadili zpátky na vozík. Dan si nás vzal nahoru a říkal 

nám, že se pouštíme na tenký led, protože nemáme žádnou průpravu. K tomuto zážitku jsem se 

vracel. Odpovědnost mi později nedala spát, že průpravu jako psycholog nemám. Cítil jsem se 

nedovzdělán. Dával jsem za pravdu Danovi. V pastorační péči jde o víc a člověk by na to měl být 

připravený. A to jsem si nepřipadal – cítil jsem nekompetenci.220 

  

Začátky církve Voda života 

Už v předcházejícím období byli členové hnutí pod sledováním tehdejšího 

církevního dohledu a Stb221 a museli hlásit konání význačných shromáždění, jako 

např. křtů. Tato skutečnost jim dodala sebevědomí protestní a pronásledované 

skupiny a zajistila stmelení těch nejoddanějších. Mentalita pronásledované církve 

zůstávala v povědomí ještě dlouho po sametovém převratu.  

Po odjezdu Henryho Kashweky přebírá jeho vedoucí postavení Alexandr Flek. 

Jeden z účastníků výzkumu v této souvislosti poznamenává: „Nebylo nikoho 

lepšího, kdo by to vzal. Vzal to jako poslání, ale současně se pořád dovzdělával. 

...cele se oddal službě.“222 Skupina začíná být více organizovaná, na čemž má jistě 

svůj podíl setkání skupiny s misionáři švédské církve Word of Life Micaelem 

Lundinem a Bengtem Wedemalmem v říjnu roku 1988. Ti získali sympatie tehdy 

jednadvacetiletého Alexandra Fleka223. On sám tuto změnu v organizaci 

reflektoval následujícími slovy: „Ta parta se ale po čase (hlavně asi pod vlivem 

zahraničních misionářů) začala tak nějak ‚institucionalizovat‘.“224 Dne 15. ledna 

1989 se skupina 22 věrných prohlásila za církev Voda života.225 

Důsledky těchto změn spočívaly zejména v založení pevné hierarchické 

organizace pod vedením lídra dohlížejícího nad vírou i životy členů226, a v přijetí 

                                                 
220 Svědectví účastníka výzkumu V. 
221 Malé dějiny Vody života v datech, str. 8 a Vojtíšek, Cesta Slova života, str. 56. 
222 Svědectví účastníka výzkumu V. 
223 Vojtíšek, Cesta Slova života, str. 56. 
224  ALEXANDR FLEK – ODHALENÍ?! [online]. 
225  Malé dějiny Vody života v datech, str. 8. 
226 Změnu charakteru dokládá svědectví jednoho z příslušníků původní skupiny: „V Praze ve 

sboru se strukturovala pevná hierarchie. Přibyla nová generace obrácených lidí, kteří už 
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teologických důrazů hnutí víry, tak, jak byly popsány v kapitole 1.2, tedy teologie 

prosperity, tedy zaslíbení nadpřirozeného uzdravení a úspěchu ve všech 

oblastech, které nejsou v rozporu s Boží vůlí, pokud člověk dostatečně věří ve 

vlastní víru. 227 

 

Rozjeli jsme v elánu mašinu a pak mi to vadilo z lidského pohledu, že lidem se předkládalo, že 

Bůh to vyžaduje a bylo to sporné.228 

 

Zlatý věk Vody života 

Následující období po sametové revoluci je ve Vodě života provázeno 

zvýšenou aktivitou, jež byla umožněna svobodnou atmosférou ve společnosti, 

která byla v té době ještě nakloněna církvím. Došlo k výraznému nárůstu členské 

základny, byly organizovány masové evangelizace s činěním zázraků a 

zakládány nové sbory a misijní stanice. Náboženská společnost Voda života 

buduje vlastní vydavatelství, vydává časopis, brožury a knihy, pomocí kterých 

veřejně prezentuje svůj pohled na svět, společnost i církve. Alexandr Flek 

zároveň v této době začíná pracovat na novém překladu bible, pracovně 

nazvaném „Nová bible kralická“. V závěru tohoto období, ve školním roce 

1993/1994 funguje v Praze biblická škola „Biblické centrum Voda života“229, 

kterou absolvuje v denním studiu 149 následovníků hnutí. 

Ve skupině probíhal velmi intenzivní společný život, každý člen komunity se 

mohl těšit ze zájmu druhých, jež měl formu vzájemné náklonnosti až 

bombardování láskou. Skupina tak tvořila prostředí, kde se každý mohl cítit 

přijatý a významný (zvlášť, když k tomu připočteme Boží vyvolení skupiny 

k velkému úkolu). Toto chráněné prostředí mělo svůj specifický význam zejména 

                                                                                                                                      
nepoznali Henryho, jen tehdejšího lídra… Nerozuměl jsem jim, byli militantní, 
proorganizovaní. Každý nový člen musel skládat nějaké zkoušky, něco jako maturita. Pořádali 
základní kurzy studia bible a tak.“. In: Brabcová, Posttraumatické stavy osob, které odešli ze 
sekt a nových náboženských společností, Příloha – Výpověď JAKUBA. 

227 Buban, Kenyonových pět T, str. 52. 
228 Svědectví účastníka výzkumu V. 
229 Během roku byla přejmenována na „Biblické centrum Slovo života“. 
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pro dříve špatně socializované jedince, kteří zažili novou zkušenost, že jsou 

schopni dobře vycházet se širší skupinou lidí, a získali tak vyšší sebevědomí 

v sociální komunikaci. Tato pozitivní zkušenost jim mohla pomoci v jejich 

následném zapojení do běžné společnosti po odpadnutí.   

S postupem času bylo společenství z větší části tvořeno druhou generací 

následovníků, kteří brali předkládanou pravdu jako objektivní a respektovali 

kontrolu nad životy členů jako danost. Tuto sociální kontrolu prováděli nejen 

vedoucí činitelé, ale minimálně na podvědomé úrovni se členové kontrolovali 

navzájem. Je pravděpodobné, že docházelo k situacím, kdy člen je „papežtější“ 

než lídr. Vzhledem k přetrvávajícímu entusiastickému charakteru hnutí některé 

skupiny přehnaně prováděly některé v rukou laiků sporné duchovní aktivity – 

např. prorokování, vymýtání démonů. 

 Pojetí reality ve Vodě života, které její členové přejímali, se markantně lišilo 

od běžně uznávaného pojetí reality ve společnosti. Jedním z výrazných prvků, 

jímž se skupina odlišovala nejen od společnosti, ale i od ostatních křesťanských 

společenství, byla víra v účinnost víry v Boží moc. Dostatečně věřící by tak mohl 

doslova hýbat horama, pokud by jeho modlitba byla v souladu s biblickými 

Božími zaslíbeními či Božími aktuálními přáními. Preferovaným způsobem se 

stalo /pozitivní/ vyznávání veršů z bible, které mělo jednotlivce nejen ujistit v 

tom, že jeho přání je v souladu s Boží vůlí a Bůh to tedy splní, ale zároveň 

sloužilo pro posílení jeho víry v Boží realizaci přání. Členové skupiny neustále 

hledali u sebe, svých souvěrců a osob v okolí důkazy Božích zásahů 

odpovídajících na jejich víru, které měly formu svědectví o nadpřirozených 

uzdraveních a zázracích. Uskutečnění Božího království na zemi bránil svět 

démonů usilujících ovládnout každého člověka. Tito démoni byli chápáni členy 

skupiny jako reálné duchovní bytosti kolem a dokonce v nich. Ve společenství se 

běžně provádělo jejich vymítání ve jménu Ježíše. Dalšími prvkem symbolického 

světa skupiny bylo vysoké hodnocení entusiastického nadšení, které mělo členovi 

hnutí pomoci pozitivně se přeladit na správnou vlnu. Při shromážděních byli 
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jednotlivci vedeni k radostnému jednání, poskakování, k tanci. Svou roli zde 

hrála i sociální kontrola členů hnutí mezi sebou, zda se bratr nezapomněl radovat 

a nepropadá se pod vliv démonického světa, často bylo jednodušší raději projevit 

radostné nadšení, než stále čelit nepříjemným otázkám. Můj přítel to 

charakterizoval slovy: „Od rána jsem měl špatnou náladu. Jak jsem se ale 

přibližoval stále víc k centru Eden, kde jsme měli shromáždění, dostával jsem se 

do čím dál víc povznesenější nálady. Dovnitř jsem již vešel s radostným 

úsměvem a s každým jsem se vítal. Když jsem odjížděl, moje nálada opět klesla 

na bod mrazu.“ Důraz na jedinečné Boží poslání, které bylo skupině údajně 

uloženo, mělo za následek zvěcnělé jednání se členy skupiny jako s nástroji 

sloužícími k prosazení tohoto poslání, ač bylo ve skutečnosti spíše vizí vedoucích 

představitelů.230  

Na druhou stranu v předcházejícím odstavci popsané prvky skupinové reality 

určitým způsobem odrážely trendy současné společnosti, jakými je touha po 

rychlém a jednoduchém řešení problémů, důležitost zdraví a prosperity, a stále 

běžnější workoholismus, kdy se člověk stává v pracovním procesu stále více 

pouze nástrojem. Při evangelizacích, ale i při zapojování nových členů, mohla 

skupina na tyto společenské trendy navázat a přinést „odpověď“. 

Uznávané hodnoty uvnitř společenství můžeme označit za konzervativní, 

prosazované až adolescenčně militantním způsobem. Projevovaly se např. 

vehementním odsuzováním homosexuálního chování, potratů, rozvodů.231 Platila 

přísná pravidla v oblasti intimních vztahů, kdy byly doporučovány pouze 

partnerské vztahy uvnitř komunity. Počínající vztah musel být veřejně oznámen 

a býval konzultován s vedoucími. Fakt, že druhého partnera nebylo možné 

poznat sdílením společné domácnosti před vstupem do manželství a veškeré 
                                                 

230 Vojtíšek, Snad zůstalo i dobré ovoce. Rozhovor s Alexandrem Flekem, str. 57. 
231 Například článek z časopisu Voda života „Církev ustanovuje standard v národě“ obsahuje čtyři 

kapitoly Potraty, Vztah národů ke státu Izrael, Homosexualita, Výchova dětí a zodpovědnost 
rodičů. Kapitole Homosexualita uzavírá následující odstavec: „…homosexualita je něco 
naprosto nepřirozeného, odporujícího zákonům Božím i přírodním. Jejím ovocem jsou ty 
nejhrůznější druhy chorob, nakažení AIDS, zničené rodiny, neštěstí, izolace, samota, 
opovržení, špína a smrt.“. In: Rubešová, Církev ustanovuje standard v národě, str. 4-5. 
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sexuální aktivity byly určené pouze do manželského svazku, přičemž nebylo 

přesně vymezené, co lze za tyto aktivity považovat, přispíval k tomu, že mladí 

lidé často uzavírali manželství po krátké společné známosti. Do dalšího života si 

tak přinášeli problém raně uzavřených mladých manželství. 

V dalším období sebevědomí skupiny i jejích členů dále roste. Členové 

společenství se cítí být vyvolenými božími spolupracovníky na Božím probuzení 

v tehdejším Československu, jak dokládají nejen hesla „Československo bude 

spasený!“, „Ježíš je Pán v Československu!“ a použitá píseň „Nový lid povstává 

v Československu. Jde kupředu a vítězí jak nikdy předtím…“ ale i programové 

přihlášení se k biblickému zaslíbení: „Vstaň, projdi tuto zemi na dýl i na šíř její, 

nebo tobě ji dám! (Gen 13:17)“ v úvodním článku „Slovo pastýře: ZABERTE 

ZEM!“ ve druhém čísle časopisu Voda života.232 Na shromážděních zaznívá, že 

Voda života je nositelka té nejlepší formy života křesťanů ve společenství 

založené na nejpůvodnější (nejfundamentalističtější) interpretaci biblické zvěsti, 

čímž se jednak vymezuje vůči ostatním hnutím a křesťanským církvím, ale 

současně i zahání sama sebe do izolace.233  

Úspěch hnutí nutně ovlivňoval i vedoucí představitele a posiloval pocit jejich 

vyvolenosti. Dlouhodobě zažívaný respekt a  charismatizace členy hnutí u nich 

vyvolávala určitou míru nevědomé závislosti na projevech uznání a loajality 

skupinou. 

Pro stále větší množství aktivit se rozrůstá i počet zaměstnanců církve, který 

dosahuje počtu dvanácti lidí.234 Tito lidé jsou na rozdíl od běžných členů vytrženi 

z každodenního pracovního setkávání s lidmi mimo skupinu. To bude mít za 

následek jejich horší zpětnou integraci do společnosti. 

 

 

                                                 
232 Flek, Slovo pastýře: Zaberte zem!, str. 5. 
233 Alexandr Flek se proti námitkám ohledně izolace Vody životy ohrazuje v článku Jednota za 

každou cenu? uveřejněném v časopise Život víry vydávaném Křesťanskou misijní společností. 
In: Dittrich, Jednota za každou cenu?, str. 22. 

234 Vojtíšek, Cesta Slova života, str. 56. 
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Integrace do Slova života 

Po období růstu se projevila v hnutí určitá stagnace, až úpadek. Roku 1993 

odchází Petr Urban, druhý kazatel sboru a vyučující v biblické škole, počet členů 

církve klesá, přičemž se stále hlasitěji ozývá kritika stávajícího vedení. Po 

přistěhování Micaela Lundina do České republiky stoupá vliv švédské církve 

World of Life na fungování pražského sboru. Alexandr Flek se stahuje do ústraní 

ke studiu a překladu bible a na jeho místo nastupuje kazatel Martin Janda. 

Společenství se transformuje a svoji novou podobu nachází ve spolupráci 

s brněnským sborem, jež převzal vůdčí roli mezi sbory Slova života u nás. 

Během tohoto období uvnitř společenství stoupá vliv skupin s alternativními a 

kritickými pohledy na skupinovou realitu. Tyto skupiny tvoří jakési „oázy 

částečně svobodného myšlení“. Výraznou osobou se v této době stává vedoucí 

skupinky Cyril Marounek, kterému se daří nadchnout část členů společenství ke 

společným otevřeným diskusím, ke společnému pobytu v přírodě, stanování 

v týpí, výrobě předmětů z korálků po vzoru jihoamerických indiánů a k dalším 

aktivitám, jež bezprostředně s křesťanstvím nesouvisely. Jeho odchod ze 

společenství je následován hromadným odchodem větší skupiny členů. Další 

jsou jejich příkladem inspirováni a opouští skupinu po určitém časovém odstupu.  

Vojtíšek ve svých úvahách o hnutí víry píše, že po několika letech u 

stoupenců hnutí víry dochází ke zklamání z nefunkční ideje teologie prosperity. 

Změnu charakteru hnutí následující po tomto vystřízlivění ilustruje na příkladu 

společenství Vody života následujícími slovy: 

 

Po rozchodu se svým zakladatelem Alexandrem Flekem její radikalita slábne, protestní postoj 

ustupuje, teologie se pomalu proměňuje ve směru k tradičnějšímu křesťanství a společenské 

postavení se stává respektovanějším.235  

 

 

 

                                                 
235 Vojtíšek, Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět, str. 113. 
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1.6.2. Model procesu odpadnutí 

 

V navázání na teorii o sociální konstrukci reality a svoji zkušenost odpadlíka 

z Vody života předkládám upravený model procesu odpadnutí, který má 

následující posloupnost: (1) pochybnosti a nespokojenost, (2) krize, (3) odchod, 

(4) sociální přesun zahrnující (4a) kognitivní změnu a (4b) kognitivní 

reorganizaci.   

Počátečním bodem pro úvahy o odchodu nemusí být prožitá krize, neboť již 

od chvíle svého přičlenění ke skupině jedinec více či méně vnímá pocity 

disharmonie. Pochybnosti a z nich vyplývající nespokojenost jsou založeny na 

dvou skutečnostech. První z nich je skutečnost, že resocializace nikdy nemůže 

plně překrýt zkušenost primární socializace proběhlé v dětství a proto u jedince 

dochází k soupeření realit primární socializace a resocializace. Druhým důvodem 

je fakt, že izolace člena hnutí od každodenní reality běžného světa je ve většině 

případů neúplná. Každodenní život jedince probíhá jednak v hnutí a jednak v 

běžném světě. Byť se ztotožňuje hlavně s prvním z nich, oba tyto světy mají na 

jednotlivce formativní vliv. Mezi těmito světy musí přecházet a přizpůsobovat se 

jim, prožívá jejich rozdílnost a neslučitelnost. V tomto období může být 

nespokojenost zažívaná pouze na úrovni pocitů, ale může být též verbalizovaná, 

tedy objektivizovaná, čímž sílí její vliv na jednotlivce. Pochybnosti a 

nespokojenost jsou tedy do určité míry průvodním jevem členství ve skupině 

nového náboženského hnutí, zvláště po uplynutí období „prvotní zamilovanosti“, 

a vyvolávají otázku, zda nesoulad nevyřešit odchodem. 

 Dále následuje krize a odchod. Krize může mít velmi různorodý charakter a 

může trvat krátce i celé měsíce. Na rozdíl od doby nespokojenosti se jedinec 

v období krize cítí pod tlakem mířícím k rozhodnutí, zda zůstat součástí skupiny 

či odejít. Samotná krize nemusí vést člověka k odchodu, může se rozhodnout, 

např. na základě reakce pro něj významných lidí v jeho okolí, ve společenství 

setrvat. V období krize již jedinec formuluje ideje skupiny či jednání jejích členů, 
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zejména autorit, se kterými nesouhlasí. Tyto formulované racionální důvody 

nejsou často primárními důvody k odchodu, neboť těmi bývá spíše deziluze. 

Kategorizaci původců deziluze nastínil Wright a je uvedena v kapitole 1.4. 

Odchodem míním rozhodnutí odejít ze skupiny, zvolení strategie odchodu – 

tajný, otevřený, proklamativní, a jeho vlastní realizaci. Rozhodnutí odejít 

většinou doprovází nalezení vhodné opory v náročném období po odchodu. 

Může jím být partner, jiná skupina ať náboženská či nenáboženská, přátelé staří i 

nově získaní, rodina, případně škola či zaměstnání, ale i specialista v oblasti 

NNH – psycholog nebo pastorační poradce. Tito lidé či skupiny mohou po 

omezený čas plnit funkci opory, odcházející si následně může najít jinou 

„strukturu důvěryhodnosti“, která bude formovat jeho identitu.  

Období sociálního přesunu může trvat až několik let a probíhají v něm dva 

procesy, více méně paralelně. Jednak jde o kognitivní změnu, kdy jedinec hledá 

novou podobu subjektivní reality, jejímž klíčovým prvkem je jeho identita, a 

kognitivní reorganizaci související s jeho integrací do společnosti. Proces 

kognitivní změny je náročné období, kdy se jedinec nachází uprostřed dvou 

světů. První je jím opouštěný svět skupiny, jež dobře zná. Ten do něj obtiskl 

sektářskou skupinovou realitu a takto formované identity se jedinec snaží zbavit. 

Druhý je pro něj zatím neznámý svět, kam míří a ve kterém musí jednat 

obezřetně, aby opět nepodlehl manipulaci. Vzhledem k tomu, že jedinec prošel 

resocializací, která zanechává otisk podobný primární socializaci, jeho výsledná 

subjektivní realita bude odrážet světy oba. Dál záleží na osobní reflexi jedince, 

nakolik se s jednotlivými konkrétními prvky symbolického světa NNH vyrovná. 

Některé zůstanou součástí jeho pohledu na svět, aniž si je uvědomuje, například 

černobílé vidění, zvláště pokud jím nově nalezená „struktura věrohodnosti“ má 

rysy nového náboženského hnutí.  Proti jiným prvkům se může ostře vymezit 

bez jejich pozitivního zhodnocení, jako v případě zavrhnutí víry či duchovního 

života uprostřed společenství. 

 



 

78 

1.6.3. Proces transformace identity apostaty 

 

K procesu transformace identity odpadlíka dochází z velké části během fáze 

sociálního přesunu, jak již bylo naznačeno výše. Avšak již během předchozích 

fází jedinec zápasí o to jak chápat svou totožnost. Neustále je ovlivňován viděním 

sebe sama očima opouštěné skupiny. Je navyklý na své chování a myšlení pohlížet 

velmi sebekriticky. Uvolněná sebekontrola ho může vést k užívání si dříve 

zakázaného ovoce, což může plnit emancipační funkci, neboť se učí opět 

důvěřovat svým vlastním emocím. Na druhé straně může prožívat úzkost, zda 

nepropadá temnotě a nestává se démonickým podle předchozích předpovědí 

skupiny o odpadlících. Před členy opouštěné skupiny se často presentuje tak, aby 

nemohl být označen za propadajícího svým nízkým vášním.  

Vlastní rozhodnutí odejít a realizace odchodu je pro jednotlivce symbolickým 

rozbitím skupinového systému a vymaněním se z jeho přímého vlivu, jeho 

totožnost již nebude vymezena příslušností ke skupině. U skupiny pro své důvody 

k odchodu většinou nenalezne pochopení. Těmito důvody se často snaží obhájit, 

že se navzdory odchodu neodvrátil od Bohem daného poslání k egoistickým 

cílům.   

Po odchodu nezbývá bývalým členům než rehabilitovat „Já“ a začít spoléhat 

na své vlastní pocity, intuici a úsudek. Nyní se rozhodují na základě vlastního 

přesvědčení a přebírají odpovědnost za svůj život. Zde se mohou opřít o 

pozitivní přínos členství spočívající ve zkušenosti, že jsou schopni vycházet se 

skupinou různých lidí a že jsou schopni čelit problémům dříve vnímaným jako 

nepřekonatelné. Odpovědnost je vede k péči o osobní rozvoj – rodinný život, 

vzdělání, kariéru. Učí se zastávat různé role a přitom se cele neztotožnit s žádnou 

z nich, tedy nebýt závislý na skupinové identitě. Zároveň musí přehodnotit, co je 

z předchozího období „použitelné“ pro jeho život a co by naopak měl eliminovat. 

Mnohdy se cítí být mezi dvěma světy, je pro něj těžké vyrovnat se se skutečností, 

že tato přechodová doba s sebou nese pocity nejistoty. Uvědomění si své vlastní 
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nedokonalosti je pro odcházející důležitým předpokladem, aby se začali přijímat i 

se svými lidskými chybami a omezeními. Potřebují se taktéž vyrovnat s pocitem, 

že se nechali psychicky manipulovat. Ve většině případů považují zkušenost 

s manipulací za dobrou školu pro další život. Také mohou pociťovat ztrátu 

smyslu života, který dříve souvisel s jejich zapojením do aktivit skupiny.  

Nalezení nové identity a zapojení se do nové společnosti neznamená, že došlo 

k plnému potlačení všech prvků předchozí identity. Touha po smysluplném životě 

před tváří Věčnosti zůstává v určité formě i nadále, a ač může být křesťanská 

identita nahrazena ateistickým sebepojetím a pohledem na skutečnost, může se 

kdykoli opět plně přihlásit ke slovu.   
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2. Praktická část 

Obsahem praktické části je představení výchozích předpokladů a podmínek 

vlastního výzkumu a dále prezentace získaných dat, která bude uzavřena jejich 

interpretací.  

Představení cíle výzkumu a pracovních hypotéz, které si tento výzkum klade 

za cíl potvrdit či vyvrátit je následováno přehledem použitých metod. Další část 

textu popisuje skladbu souboru respondentů výzkumu. Následující kapitola 

přináší prezentaci získaných dat, na kterou navazuje interpretace jejich výsledků. 

Celý text uzavírá diskuse nad výsledky a následné shrnutí výzkumu. 
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2.1. Cíl výzkumu a pracovní hypotézy 

Osoby opouštějící nová náboženská hnutí se nacházejí v nelehkém 

postavení. Ztrácí podporu skupiny, ke které dříve náležely, a svět, do kterého 

míří, jim nemůže ztracené jistoty zcela nahradit. Musí projít cestou transformace 

své současné identity do identity, která je nová, ačkoli stále ve větší či menší 

míře obsahuje prvky identity předchozí. Základním cílem výzkumu je zachytit 

právě proces této transformace u odpadlíků z Vody života, skupiny 

reprezentující společenství typu hnutí víry.  

Interpretace získaných dat by měla odhalit specifické fenomény, které 

proces odpadnutí doprovázejí, a to jak ve vztahu k celé skupině, tak k jejím 

podskupinám. Zvýrazněny by měly být jednak prvky, jež proces transformace 

identity ztěžují či ulehčují a dále vliv členství a odpadnutí, ať už pozitivní či 

negativní, na vývoj sebepojetí a další život jednotlivce. Tyto závěry budou 

sloužit jako podklad pro návrh konkrétních prvků, které by mělo obsahovat 

poradenství cílené na minimalizaci negativních dopadů členství a následného 

odpadnutí od nových náboženských hnutí.  Díky omezenému počtu respondentů, 

kteří reprezentují pouze bývalé členy náboženské společnosti Voda života 

v období 1990 – 1993, není možno závěry generalizovat a vztáhnout na odpadlíky 

z hnutí víry obecně. 

Na základě teoretické části a osobní zkušenosti předpokládám následující 

pracovní hypotézy: 

1) Podíl emocionálně založených jedinců byl mezi členy Vody života vyšší, 

než je tomu v běžné populaci. Proto realita a identita internalizovaná ve 

skupině Voda života výrazněji ovlivnila jejich myšlení v průběhu 

odchodu. 

2) Odchod z hnutí byl spojen s výraznými pocity nejistoty vyplývajícími 

z náhle chybějících jasných „guidelines“ pro další rozhodování v běžném 

životě. 
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3) Lépe prožívali odpadnutí ti, kteří odcházeli ve skupině a mohli se tak 

opřít o jedince nacházející se ve stejné situaci. 

4) U jedinců u nichž se během členství ve Vodě života či během odchodu 

z ní rozvinula duševní porucha (např. schizofrenie, depresivní stavy s 

úzkostnou poruchou, bipolární porucha) došlo vlivem pobytu ve skupině 

k opožděnému zahájení odpovídající terapie.    

5) Vedoucí a běžní členové prožívali odchod rozdílně, protože první skupina 

mohla ovlivňovat podobu objektivní skupinové reality na rozdíl od 

skupiny druhé.  

6) Zaměstnanci Vody života prožívali po svém odchodu větší potíže při 

integraci do společnosti než ostatní členové hnutí, vzhledem ke 

skutečnosti, že nebyli v kontaktu s každodenní realitou mimo prostředí 

církve v takové míře jako ostatní členové skupiny.    

7) Odpadlíci s homosexuální orientací prožívali odchod z hnutí 

s výraznějšími potížemi než běžní členové, obtížněji nacházeli svoji 

identitu a obtížněji se s ní smiřovali. 

8) Manželství uzavřená ve Vodě života mezi dvěma lidmi, kteří se zde 

poznali, jsou po odpadnutí manželů od hnutí více ohrožená rozpadem než 

ostatní manželství.  
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2.2. Aplikovaná metodika 

V následujících podkapitolách budou představeny jednotlivé metody použité 

jako podklad pro vlastní výzkum, způsoby získávání dat a jejich zpracování. 

 

2.2.1. Použité metody 

     

Pro zkoumání procesu odpadnutí a zjištění důsledků pobytu v NNH byl 

zvolen kvazilongitudinální  výzkum, který zkoumá situaci odpadlíka v několika 

časových řezech, tak aby mohl zachytit jeho postupný vývoj. Výzkum se skládá 

ze dvou částí, které se navzájem doplňují. Kvantitativní výzkum statisticky 

zpracovává data získaná z dotazníků. Základem pro kvalitativní výzkum jsou 

rozhovory, které jsou následně zpracovány pro vykreslení procesu odchodu 

z hnutí víry.  

Pro vlastní práci byly zvoleny metody, které se zabývají identitou jednotlivce 

a jeho přístupem k realitě od obecných kategorií ke konkrétnímu prožívání 

procesu odpadnutí a následků členství. Rovinu obecné typologie osobnosti 

pokrývá „MBTI:Osobnostní dotazník“. Přístup k realitě má za úkol zmapovat 

„SQUALA: Dotazník kvality života“, a to v jednotlivých časových řezech. 

Prožívání odpadnutí a důsledky členství přibližuje „Dotazník č. 1“ a „Rozhovor“. 

 

MBTI: Osobnostní dotazník (Čakrt, 1996) 

Osobnostní dotazník MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), který jsem vybral 

pro určení základních charakteristik osobnosti, byl navržen americkými 

psycholožkami Isabel Briggs Myersovou a její matkou Katharine Cook 

Briggsovou, které při jeho tvorbě navazovaly na teorii Carla Junga o 

psychologických typech. Pro účely této práce je tento dotazník vhodný, neboť se 

na rozdíl od jiných dotazníků podobného typu zaměřuje na určení dominantní 

vlastnosti jednotlivců a není tedy cílen na měření inteligence či hledání 

osobnostních patologií. V současné době je oblíbený a hojně užívaný zejména 
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v oblasti personalistiky a osobního rozvoje. Jeho výhodou je poměrně snadná 

dostupnost testů i popisu jejich výsledků.   

Při určování typu osobnosti tento test zjišťuje, které vlastnosti u daného 

jedince dominují. Tyto vlastnosti dělí do čtyř dvojic a následně posuzuje, která 

vlastnost ve dvojici převažuje. Uvedené dvojice zahrnují dimenze osobnosti, 

které významně ovlivňují jedincův přístup k okolnímu prostředí (E-I, extroverze-

introverze), způsob získávání (S-N, smyslové vnímání-intuice) a zpracování 

informací (T-F, myšlení-cítění) a životní styl (J-P,usuzování-vnímání).236  

Ve svém výzkumu jsem použil upravenou verzi MBTI testu sestávající se z 56 

otázek, publikovanou Michalem Čakrtem. U každé otázky jsou nabízeny dvě 

možnosti, respondenti pak mezi tyto dvě možnosti rozdělují 5 bodů, přičemž lze 

přidělovat pouze přirozená čísla a nulu. Vyhovuje-li některá z alternativ bez 

výhrad, přidělí se jí všech 5 bodů, zatímco na nepříznivou možnost nezbude bod 

žádný. Není-li postoj respondenta takto vyhraněný, může své body rozdělit 

poměrově: 1 a 4 body nebo 2 a 3 body.  Vždy je však zapotřebí dodržet pravidlo, 

že součet přidělených bodů musí vždy být 5. 

Každé dvojici osobnostních vlastností je v testu přiřazeno čtrnáct otázek, 

přičemž maximální součet bodů dvojice je 70. Vypočtená skóre pro každou 

jednotlivou charakteristiku se tedy mohou pohybovat mezi žádným až 

sedmdesáti body.  Vyšší hodnota u jednotlivé vlastnosti v rozmezí 36-70 bodů 

ukazuje, že tato vlastnost je u jedince dominující. 

 Při vyhodnocení testu jsou vypočítána skóre jednotlivých charakteristik s 

poukázáním na charakteristiky dominantní. Pro náš výzkum je významná 

zejména hodnota dimenze cítění-myšlení, která ukazuje, nakolik výrazně 

ovlivňuje emocionální složka rozhodování a jednání jedince.   

Výsledkem testu je zařazení jedince do jednoho z šestnácti typů podle 

dominujících vlastností, kdy každý z nich representuje jiný typ osobnosti se 

specifickým přístupem ke společnosti i k sobě samotnému. Americký psycholog 

                                                 
236 Původní anglické názvy jednotlivých dimenzí jsou: Extraversion –Introversion, Sensing – 

Intuition, Thinking – Feeling, Judging – Perceiving. 
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David Keirsey dále zařadil jednotlivé osobnostní typy do čtyř takzvaných 

„temperamentů“ - Idealista (NF), Racionál (NT), Hráč/řemeslník (SP) a 

Strážce/ochránce (SJ).  

 

SQUALA: Dotazník kvality života (Dragomirecká, Škoda, 1997) 

K zachycení změn v hodnotovém žebříčku a subjektivně pociťované kvalitě 

života posloužil dotazník SQUALA (Subjective Quality of Life Analysis). Původní 

dotazník vytvořený francouzským badatelem M. Zanottim byl upraven 

pracovníky Laboratoře psychiatrické demografie Psychiatrického centra Praha a 

vybrán jako vhodný pro osoby s psychiatrickým onemocněním v České 

republice. Zároveň je dobře použitelný pro běžnou populaci.  

 V dotazníku SQUALA je zachyceno dvacet tři oblastí života, přičemž 

respondenti u každé vyjadřují jednak důležitost, kterou oblasti přikládají, a dále 

subjektivně pociťovanou spokojenost s touto oblastí. Skutečnost, že  je dotazník 

založen na subjektivně pociťovaném hodnocení bez toho, aby respondentovi 

podsouval normy pro kvalitní život, umožňuje jedinci zaměřit se na svůj osobní 

postoj.  

V první části respondent přiděluje jednotlivým oblastem hodnoty na škále 

důležitosti od 0 - „bezvýznamné“po 4 – „nezbytné“, ve druhé části hodnotí 

pomocí škály spokojenosti, kde 1 znamená „nespokojen“ a 5 znamená „velmi 

spokojen“.  

Při zpracování dotazníku se provádí výpočet parciálního skóre pro každou 

oblast (např. QOL 01 pro zdraví), který je získán na základě součinu důležitosti 

dané oblasti (s hodnotami 0-4) a spokojenosti s ní (s hodnotami 1-5). Parciální 

skóre pro každou oblast tudíž může dosahovat hodnot 0-20. Nižší skóre ukazuje 

na možnou problematickou sféru života. Součtem parciálních skóre všech oblastí 

(QOL01 – QOL23) se získá celkové skóre QOL-CZ. 

Pro náš výzkum jsou přínosná i hrubá skóre jednotlivých oblastí v hodnocení 

důležitosti, která ukazují na jejich postavení v hodnotovém žebříčku. Obdobně 

mohou být využita i data z hodnocení spokojenosti.  
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Vzhledem k tomu, že se tento výzkum u respondentů snaží zachytit vývoj 

jejich subjektivního chápání reality v různých životních obdobích, jež se odráží 

právě ve změně přístupu k jednotlivým životním oblastem, obsahuje 

respondentům předkládaný dotazník čtyři časové roviny. Tyto časové roviny 

zahrnují období před vstupem do hnutí, během členství ve skupině, krátce po 

odchodu a v delším časovém horizontu po odchodu.  

Pro zjednodušení při vyplňování dotazníku obsahovala škála spokojenosti 

hodnoty od 0 do 4, tak aby byla zachována jednotná škála ve všech 

předkládaných dotaznících.  

 

Dotazník 1: Prožívané potíže a pozitiva při odchodu 

Pro zjištění konkrétních potíží a pozitiv prožívaných při odchodu a v určitém 

časovém odstupu po odchodu byl vytvořen dotazník obsahující 39 položek. 

Základem pro vytvoření seznamu otázek byl dotazník vypracovaný Markétou 

Brabcovou237, popis následků odpadnutí zpracovaný Zdeňkem Vojtíškem238 a 

osobní zkušenost autora práce. Použitý dotazník je uveden v příloze. 

Každou položku respondent hodnotí na základě intenzity jejího subjektivního 

prožívání na škále od 0 – „rozhodně neprožíval“ po 4 – „prožíval velmi 

intenzivně“. Dotazník obsahuje dvě časové roviny, tak aby při jeho vyhodnocení 

bylo možno zachytit změny v subjektivním prožívání mezi dobou krátce po 

odchodu a v době již proběhlé transformace identity. 

 

Rozhovor 

K získání podrobných informací o tom, jak probíhal odchod jednotlivých 

členů z hnutí, byl vybrán polo-strukturovaný rozhovor s respondenty. Jeho 

základní osnovou jsou otázky uvedené v příloze. Tento polo-strukturovaný 

rozhovor spočívá v zachování základní struktury pokládaných otázek, přičemž 
                                                 

237 Brabcová, Posttraumatické stavy osob, které odešli ze sekt a nových náboženských 
společností, Příloha – Dotazník č. 2 

238 Kapitola „7.2 Následky odpadnutí“ in: Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a 
sektářství, str. 183-191 
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tazateli (autorovi) umožňuje klást doplňující podotázky v závislosti na obsahu 

odpovědi respondenta. Rozhovor slouží jako podklad pro zhodnocení kvalitativní 

části výzkumu ve formě zařazení výpovědí jednotlivých respondentů do 

jednotlivých fází procesu odchodu. Zároveň informace získané z rozhovorů 

doplňují data získaná z dotazníků o další proměnné určené ke statistickému 

zpracování. 

 

2.2.2. Metody získání dat 

 

Vlastní sběr dat probíhal v průběhu února až května roku 2010. Jeho první 

částí bylo vyhledání kontaktů na potenciální respondenty a jejich oslovení. 

Z těch, kteří na žádost reagovali kladně, byl následně proveden výběr do 

výzkumného souboru. 

Pro vyhledání respondentů byly využity jednak dříve získané kontakty v 

podobě telefonních čísel a e-mailových adres od bývalých členů Vody života, 

s nimiž autor práce již dříve přišel do styku. Významným zdrojem kontaktů byla 

i sociální síť Facebook, kde byli vyhledáni bývalí členové Vody života. Tito 

členové pak měli mezi svými „přáteli“ v sociální síti uvedeny další členy. 

Vyhledáno a osloveno bylo celkem 36 osob.  

 

  Počet osob Podíl 

Kladná odpověď 28 78% 

Odmítnutí 3 8% 

Nereagovalo 5 14% 

Celkem osloveno 36 100% 

TABULKA Č. 1. Reakce na oslovení 

 

Všem dotyčným se autor představil jako student, bývalý člen Vody života, 

který má zájem zmapovat průběh a prožívání doby odchodu z hnutí. Pokud jde o 

vlastní formu oslovení, bylo zasláno dvacet žádostí o účast ve výzkumu 
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elektronickou poštou, sedmnáct žádostí v podobě zprávy v sociální síti Facebook 

a devět osob bylo kontaktováno osobním telefonátem. Třem osobám byl zaslán 

e-mail a následně byly kontaktovány telefonicky, sedmi osobám byla žádost 

zaslána jak zprávou přes Facebook, tak elektronickou poštou. Na telefonický 

kontakt reagovalo všech devět respondentů kladně. Na zprávy zaslané přes 

sociální síť Facebook odpovědělo čtrnáct adresátů, z toho tři odpovědi byly 

zamítavé. Na žádost zaslanou přes elektronickou poštu odpovědělo osm 

oslovených, všichni kladně.  

Nejvíce úspěšná forma oslovení s úspěšností 100%, ale zároveň časově 

nejnáročnější byl telefonický rozhovor. Nejméně osob (40%) reagovalo na 

zaslanou elektronickou poštu, pravděpodobně v důsledku větší míry anonymity, 

kterou tento způsob komunikace poskytuje a která nabízí možnost na žádost 

nereagovat. Zajímavou alternativou se ukázalo zaslání žádosti pomocí zprávy 

v sociální síti Facebook, kde je míra anonymity nižší než u elektronické pošty, 

kdy 82% adresátů odpovědělo, ale 21% z nich účast odmítlo.  

 

  Žádostí Odpovědí Úspěšnost 

Reakce 

+ %+ - %- 

Telefonický hovor 9 9 100% 9 100% 0 0% 

Elektronická pošta 20 8 40% 8 100% 0 0% 

Zpráva Facebook 17 14 82% 11 79% 3 21% 

Celkem  46 31   28 90% 3 10% 

TABULKA Č. 2. Forma oslovení a reakce na ni 

 

Celkem na žádost o účast ve výzkumu pozitivně reagovalo 28 osob. Ve fázi 

výběru respondentů byly v prvním kroku vyřazeny tři osoby, které se 

nepovažovaly za odpadlíky, ve druhém kroku dva jednotlivci, od kterých by z 

důvodu jejich nedostupnosti bylo obtížné požadovaná data získat. Do 

výzkumného souboru respondentů bylo tedy zařazeno nakonec celkem 23 

jednotlivců. 
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Prvním krokem při sběru dat bylo zajištění podkladů pro kvantitativní 

výzkum. Dotazníky byly buď představeny a vyplněny při osobním setkání, což 

umožňovalo průběžně upřesňovat případné dotazy, nebo byly dotazníky zaslány 

elektronickou poštou. Všech 23 respondentů vyplněné dotazníky dodalo. 

Druhým krokem bylo vedení rozhovorů, které proběhlo s jednadvaceti 

účastníky výzkumu. Se dvěma respondenty nebylo možné provést osobní 

interview z důvodu jejich časové zaneprázdněnosti, oba dva odpověděli písemně 

na zaslané otázky, které tvořily základní strukturu pro rozhovor.  Provedená 

interview proběhla ve dvaceti případech formou individuálního polo-

strukturovaného rozhovoru při osobním setkání, v jednom případě byla využita 

služba videokonference pomocí komunikačního programu Skype. Autor v těchto 

rozhovorech působil v roli tazatele, jenž získává metodou přímého dotazování 

informace od odpadlíka-respondenta. Na počátku vlastního rozhovoru byl 

respondent seznámen se skutečností, že poskytnuté informace budou 

anonymizovány. Dále byl respondent dotázán, zda je možné průběh rozhovoru 

zaznamenat ve formě audiozáznamu či písemného zápisu. Z jednadvaceti 

dotázaných souhlasilo s audiozáznamem dvacet respondentů, jeden 

odsouhlasil písemný zápis. Průměrná délka jednoho interview se pohybovala 

kolem jedné hodiny, nejdelší rozhovor trval tři hodiny.  

 

  Respondentů Podíl 

Osobní rozhovor 20 87% 

Videokonference Skype 1 4% 

Písemná odpověď 2 9% 

Celkem 23 100% 

TABULKA Č. 3. Forma rozhovoru 
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2.2.3. Metody zpracování dat 

 

Rozhovor 

Při vlastním rozhovoru byla provedena fixace kvalitativních dat, ve formě 

audiozáznamů nebo písemného zápisu. Takto získaná data byla následně 

převedena do textové podoby jejich přepisem do textového souboru. Následně 

bylo provedeno barevné označení textu, aby došlo k redukci méně podstatných 

částí rozhovoru. Zároveň byly jednotlivým fázím procesu odpadnutí přiřazeny 

určité barvy a barevným označením konkrétního textu došlo k jeho zařazení na 

časové ose a zároveň k jeho kódování. Následně byla metodou vytváření trsů 

tematicky podobná data od jednotlivých respondentů uspořádána do skupin. 

V těchto skupinách byly metodou kontrastů a srovnávání vyhledány rozdíly a 

identifikovány jednotlivé kategorie pro rozdílná data. U těchto kategorií byly 

nalezeny společné faktory, které mohly přispět k tomu, že konkrétní data spadala 

do určité kategorie. Zjištěné výsledky byly použity ke dvěma účelům. Za prvé 

pro definování vstupních proměnných pro statistické zpracování dotazníků, tak, 

aby mohl být odhalen vztah mezi konkrétní proměnnou a jednotlivými daty 

vstupujícími do statistického zpracování. Za druhé byly údaje získané 

z rozhovorů přiřazeny k jednotlivým fázím procesu odchodu a jeho variantám, 

pro lepší ilustraci tohoto procesu.   

 

Dotazník 1 

Data získaná v Dotazníku 1 byla převedena do elektronické podoby, aby se 

mohla stát vstupem pro statistické zpracování. 

 

Kvalita života 

V první fázi byly upraveny hodnoty jednotlivých dat v části dotazníku 

nazvané Hodnocení spokojenosti přičtením 1, aby odpovídaly podobě 

originálního dotazníku SQUALA, tedy se škálou spokojenosti od 1 do 5. Následně 

byla pro každý dotazník vypočtena parciální skóre důležitosti a parciální skóre 
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spokojenosti pro všechny oblasti života zachycené v dotaznících SQUALA. Skóre 

důležitosti a spokojenosti byla poté vzájemně vynásobena, a tak byla získána 

parciální skóre pro každou oblast (QOL01 – QOL23). Dále byla tato parciální 

skóre sečtena. Výsledkem bylo celkové skóre QOL-CZ.  Všechna vypočtená skóre 

byla vstupními daty pro vlastní statistické zpracování. 

 

MBTI 

Podle bodů přidělených u jednotlivých otázek bylo vypočteno skóre pro 

každou z osobnostních vlastností (extroverze-introverze, smyslové vnímání-

intuice, myšlení-cítění, usuzování-vnímání). Na základě vypočtených skóre byl u 

každého respondenta určen jeho typ osobnosti a „temperament“. Všechna 

vypočtená skóre jednotlivých dimenzí osobnosti dále vstupují do statistického 

zpracování.  

Procentuální zastoupení dominantních osobnostních vlastností a 

temperamentů ve výzkumném souboru je porovnáno se statistickými údaji 

publikovanými Čakrtem, které reprezentují standardní rozložení v české 

populaci. Výsledek tohoto srovnání bude následně konfrontován s první 

hypotézou, která předpokládá, že mezi členy Vody života byl podíl emocionálně 

založených jedinců vyšší než v běžné populaci.  

 

Statistické zpracování 

Vlastní statistické zpracování se skládalo ze tří kroků. V prvním kroku byly 

vytvořeny deskriptivní statistiky pro škály obsažené v jednotlivých dotaznících 

(Dotazník 1, Osobní dotazník, SQUALA, MBTI), jejich součástí byl výpočet 

váženého průměru, mediánu, modu, směrodatné odchylky, rozptylu, minimální a 

maximální hodnoty a rozdělení četnosti jednotlivých hodnot včetně histogramu.   

Druhým krokem bylo provedení párového t-testu u celého výzkumného 

vzorku, kdy byly mezi sebou porovnávány skupiny dat vztahující se k 

jednotlivým časovým řezům (např. data související s členstvím v hnutí a data 

z doby krátce po jeho opuštění). Úkolem t-testu je zjistit, zda je rozdíl vážených 
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průměrů jednotlivých škál u obou skupin statisticky významný. Tímto způsobem 

bylo zjištěno, ve kterých charakteristikách došlo ke změně při přechodu 

z jednoho období do druhého. Na základě těchto změn můžeme potvrdit nebo 

zamítnout druhou nulovou hypotézu o silných pocitech nejistoty provázejících 

odchod jednotlivce.  

V posledním kroku statistického zpracování byly vyhodnoceny rozdíly mezi 

jednotlivými skupinami vybranými a identifikovanými v Osobním dotazníku a v 

rámci kvalitativního výzkumu.  K jejich vyhodnocení byl použit Mann-

Whitneyův U test, jež je neparametrickou obdobou dvouvýběrového t-testu. Byl 

zvolen vzhledem k nízkému počtu respondentů, neboť nemohla být splněna 

podmínka normálního rozložení dat, nutná pro užití parametrických testů. 

Neparametrické statistické metody se používají v případě interskupinových 

rozdílů, při kterých nelze očekávat normální distribuci dat. Za statisticky 

významné rozdíly mezi skupinami byla zvolena pěti procentní hladina 

významnosti. Vzhledem k malému vzorku respondentů jsem se rozhodl připustit 

i statistickou signifikanci 0,075, kdy se míra statistické chyby rovná 7,5%, pokud 

jsem na základě kvalitativního výzkumu mohl usuzovat, že při větším počtu 

respondentů by se statistická chyba snížila.  Díky výsledkům Mann-Whitneyova 

U testu je možné potvrdit nebo zamítnout nulovou variantu zbývajících hypotéz. 

Vzhledem k nízkému počtu respondentů ve skupině nebylo součástí 

statistického zpracování vyhledání vztahů mezi jednotlivými proměnnými. 

Statistické zpracování bylo provedeno pomocí počítačového programu 

Microsoft Excel a souboru statistických programů SPSS. 
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2.3. Složení výzkumného souboru respondentů   

Výzkumný soubor zahrnoval dvacet tři respondentů a byl složen z osmi žen a 

patnácti mužů.  Všichni navštěvovali Vodu života v době jejího největšího 

rozkvětu239, přičemž průměrný rok jejich vstupu byl 1990 a rok odchodu 1995. U 

většiny z respondentů uplynulo od odchodu z hnutí třináct let. Medián jejich 

délky pobytu v hnutí byl pět let a průměrná hodnota dosáhla 6,24 roku. Čtrnáct 

účastníků výzkumu navštěvovalo v letech 1993/4 biblickou školu „Biblické 

centrum Voda života“240.  

 

  

Věk Vzdělání Stav 

Příchod Odchod Nyní Odchod  Nyní Odchod Nyní 

ŽENY 16,94 22,13 36,88 SŠ SŠ S V/Ž 

MUŽI 18,47 25,27 38,40 SŠ SŠ S V/Ž 

CELEK 17,93 24,17 37,87 SŠ SŠ S V/Ž 

TABULKA Č. 4. Průměrné hodnoty věku, nejčastěji zastoupená úroveň dosaženého vzdělání a 

nejčastěji zastoupený rodinný stav 

 

Legenda pro tabulky č. 4 a 6:    

Vzdělání – (V) vyučen/á, (SŠ) středoškolské, (VŠ) vysokoškolské 

Stav – (S) svobodná/ý, (V/Ž) vdaná/ženatý, (R) rozvedená/ý, (RP) registrovaná/ý partner/ka 

 

Ve skupině respondentů byl nejnižší věk přistoupení k hnutí čtrnáct let a 

nejvyšší dvacet čtyři let. Nekratší délka pobytu v hnutí byla jeden rok a nejdelší 

šestnáct let. Ženy vstupovaly do Vody života v průměru v sedmnácti letech a 

odcházely po pěti letech, muži přicházeli do hnutí průměrně v osmnácti a půl 

letech a odcházeli po sedmi letech.241  Většina respondentů měla v době odchodu 

                                                 
239 Na samém vrcholu mohl mít pražský sbor kolem 200 členů (číslo 270 aktivních členů uváděné 

Alexandrem Flekem v časopise Voda života zdá se zahrnovalo i členy mimopražských sborů).  
240 V letech 1993/4 fungovala v Praze biblická škola „Biblické centrum Voda života“, kterou 

absolvovalo v denním studiu 149 následovníků hnutí, ze kterých mělo bydliště v Praze 78 
studentů.  

241 Medián pro ženy je 16 let a pro muže 19 let. 
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z hnutí středoškolské vzdělání, stejně jako nyní. Rodinný stav se od doby 

odchodu z hnutí u většiny účastníků výzkumu změnil ze svobodná/ý na 

vdaná/ženatý. 

 

  Délka pobytu Vedoucí? Zaměstnanec? 

ŽENY 5,19 NE NE 

MUŽI 6,80 ANO NE 

CELEK 6,24 NE NE 

TABULKA Č. 5. Průměrné hodnoty délky pobytu a nejčastěji zastoupená forma zapojení 

 

Vzhledem k tomu, že součástí výzkumu je i vyhodnocení dat vztahujících se k 

jednotlivým podskupinám lišícím se od zbytku skupiny určitými specifiky, byly 

mezi respondenty identifikovány osoby, které ve Vodě života působily na 

vedoucích pozicích a/nebo pracovaly v zaměstnaneckém poměru. Většina žen ve 

zkoumaném souboru nezastávala vedoucí pozici ani nebyla zaměstnankyněmi. Z 

mužů byla více než polovina na vedoucích postech, ale pouze menší část z nich 

tvořili zaměstnanci.   

Respondenti zahrnutí do výzkumu navštěvovali z 91,3% pražský sbor Vody 

života a z 8,7% sbor chomutovský, který byl na pražský sbor napojen. Současné 

bydliště účastníků výzkumu je v 73,9% Praha, ve 8,7% Chomutov, v 13,05% jiné 

místo v České republice a ve 4,35% je místo pobytu v zahraničí.  

 

  
Navštěvoval 

sbor 
Bydliště 

odchod Nyní 
Praha 21 20 17 

Chomutov 2 3 2 

Ostatní ČR 0 0 3 

Zahraničí 0 0 1 

TABULKA Č. 6. Navštěvovaný sbor a bydliště 



 

96 

Dále je uveden seznam osob zařazených do výzkumného souboru se 

základními údaji platnými v době odeslání dotazníků. Pro zachování úplné 

anonymity jsou všem respondentům jako identifikátor přiřazena čísla ID, 

přičemž přiřazení konkrétních ID jednotlivým účastníkům výzkumu je známo 

pouze autorovi práce.  

 

ID Vzdělání Stav Věk v době členství 

A SŠ V/Ž 14-19 

B SŠ V/Ž 21-24 

C V S 22-23 

D SŠ V/Ž 19-27 

E VŠ V/Ž 24-32 

F SŠ V/Ž 22-24 

G SŠ R 16-28 

H SŠ S 20-27 

I SŠ V/Ž 18-25 

J VŠ S 14-19 

K SŠ V/Ž 15-20 

L V V/Ž 16-21 

M SŠ V/Ž 16-22 

N SŠ R 18-26 

O SŠ V/Ž 19-25 

P SŠ S 16-30 

Q SŠ R 14-16 

R SŠ RP 22-23 

S SŠ V/Ž 18-23 

T V V/Ž 20-25 

U SŠ R 16-28 

V SŠ R 19-24 

Z V V/Ž 16-25 

TABULKA Č. 7. Skupina respondentů 
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Následující tabulka poskytuje pohled na rodinný stav respondentů. Mimo 

výrazné změny ze svobodného do manželského stavu, můžeme vidět vysoký 

počet rozvedených osob. Z původních sedmi osob v manželském stavu se pět 

respondentů rozvedlo. Jeden z bývalých členů nyní žije v registrovaném 

partnerství. 

 

  

Ženy Muži Celek 

Odchod Nyní Odchod Nyní Odchod Nyní 

Svobodná/ý 7 1 9 3 16 4 

Vdaná/Ženatý 1 6 6 7 7 13 

Rozvedená/ý 0 1 0 4 0 5 

Reg. partner/ka 0 0 0 1 0 1 

TABULKA Č. 8. Rodinný stav 

 

U nejvyššího dosaženého vzdělání můžeme vidět změnu z vyučení na 

středoškolskou úroveň ve čtyřech případech a ze středoškolského na 

vysokoškolské vzdělání v jednom případě. K posunu v úrovni vzdělání celkem 

došlo u 21,74% respondentů výzkumu.  

 

  

Ženy Muži Celek 

Odchod Nyní Odchod Nyní Odchod Nyní 

Vyučen 3 1 5 3 8 4 

Středoškolské 4 5 10 12 14 17 

Vysokoškolské 1 2 0 0 1 2 

TABULKA Č. 9. Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Velká část účastníků výzkumu - 43,48% - působila v náboženské společnosti 

Voda života na vedoucích postech zahrnujících téměř všechny úrovně a oblasti 

(kazatelé, učitelé, vedoucí skupinek, vedoucí technického zabezpečení). Tento 

fakt koresponduje se skutečností, že většina z účastníků byli dlouhodobí členové 

církve, tedy osoby vhodné a vybírané do vedoucích funkcí. Z respondentů 
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výzkumu jich 17,39% pracovalo jako zaměstnanci Vody života.242 Většina z nich – 

3 ze 4 – zároveň působili jako vedoucí. 

 

  

Vedoucí? Zaměstnanec? 

ANO NE ANO NE 

ŽENY 1 7 1 7 

MUŽI 9 6 3 12 

CELEK 10 13 4 19 

TABULKA Č. 10. Zapojení v hnutí 

 

2.3.1. Specifické skupiny pro statistické zapracování 

 

V rámci kvalitativního výzkumu byly identifikovány skupiny bývalých členů, 

kteří prožívali odchod z hnutí podstatně rozdílně než ostatní. Více než polovina 

odpadlíků, a to třináct respondentů, odcházela spolu s dalšími členy skupiny, se 

kterými byla v kontaktu nebo byla v kontaktu s dalšími bývalými členy Vody 

života. Krizi prožívanou při odchodu uvedlo devět z dvaceti tří respondentů, tedy 

39%, a z nich tři označili svůj stav v průběhu krize za duševní nemoc či duševní 

poruchu. Poslední skupinu tvoří bývalí členové s homosexuální orientací, k níž 

se přihlásili tři respondenti z výzkumného vzorku. Následující tabulka ukazuje 

procentuální zastoupení zástupců jednotlivých skupin včetně zaznamenání jejich 

zařazení do více skupin. 

 

  

N % 
Překrytí 

Odchod ve 
skupině 

Prožívaná 
krize 

Duševní 
problémy 

Homosex. 
orientace 

Odchod ve skupině 13 57% x 23% 8% 0% 

Prožívaná krize 9 39% 33% x 33% 67% 

Duševní problémy 3 13% 33% 100% x 33% 

Homosex. orientace 3 13% 0% 67% 33% x 

TABULKA Č. 11. Zastoupení respondentů v jednotlivých specifických skupinách 
                                                 

242 V roce 2003 měla Voda života třináct zaměstnanců. 
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2.4. Výsledky, jejich interpretace a diskuse 

V této kapitole budou presentovány výsledky výzkumu v pořadí, v jakém byla 

zpracována statistická data. Výstupy budou doplněny interpretací výsledků a 

citacemi z rozhovorů získaných v rámci kvalitativního výzkumu, které obraz 

získaný statistickým zpracováním doplňují.  

Vzhledem k tomu, že statistická data jsou presentována zejména formou 

tabulek, uvádím nejdříve legendu (kapitola 2.4.1.), která je u jednotlivých tabulek 

použita. Na ni navazují deskriptivní statistiky (kapitola 2.4.2.), které data získaná 

z jednotlivých dotazníků popisují. Dále následuje vyhodnocení MBTI testů 

(kapitola 2.4.3.), po kterém přichází na řadu identifikace rozdílů (kapitola 2.4.4.) 

mezi jednotlivými životními obdobími bývalých členů, která se vztahují k pobytu 

a odchodu z hnutí víry, na základě dat obsažených v Dotazníku 1 a Dotazníku 

kvality života SQUALA. Následně budou na základě statistického zpracování 

presentovány specifické problémy konkrétních podskupin (kapitoly 2.4.5. – 

2.4.10.) identifikovaných v Osobnostním dotazníku nebo v rámci kvalitativního 

výzkumu.  

Výsledky vlastního kvalitativního výzkumu mapující průběh odchodu 

odpadlíka z hnutí víry jsou zachyceny v kapitole 2.4.11. Jednotlivé fáze odpadnutí 

a konkrétní problémy, jež se k nim váží, jsou ilustrovány citacemi respondentů 

získanými v rámci rozhovorů. Před shrnutím praktické části je začleněna diskuse 

nad získanými výsledky a jejich interpretací (kapitola 2.4.12.). 
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2.4.1. Legenda k tabulkám  

 

 Jednotlivé statistické veličiny a proměnné v tabulkách obsahujících výsledky 

statistického zpracování v části 2.4. budou zastoupeny zkratkami uvedenými 

v této kapitole. Zkratky jsou jednotné, aby byla zachována přehlednost 

presentovaných výsledků. 

 

Legenda ke statistickým veličinám: 

%N Procentuální četnost hodnot 

podle podmínky 

Diff. M. Rozdíl průměrů (Mean) 

Mann-W U Hodnota Mann-Whitneyova t.  

Mean Průměrná hodnota 

Mean Rank Průměrná hodnota pořadí 

Median Medián 

N Počet případů 

sig. Hladina významnosti 

t Hodnota t u t-testu  

 

Legenda k časovým řezům: 

A před vstupem do Vody života 

B v církvi Voda života 

C  krátce po odchodu 

D  déle po odchodu (po usazení)  

 

Legenda k typologii osobnosti MBTI: 

I introverze 

E extroverze 

S smyslové vnímání 

N intuice 

T myšlení 

F cítění 

J usuzování 

P vnímání 

Legenda ke kvalitě života SQUALA: 

QOL01 parc. skóre pro zdraví  

QOL02 parc. skóre pro fyz. soběstačnost  

QOL03 parc. skóre pro psychickou pohodu 

QOL04 parc. skóre pro prostředí a bydlení  

QOL05 parc. skóre pro spánek  

QOL06 parc. skóre pro rodinné vztahy  

QOL07 parc. skóre pro vztahy s ost. lidmi  

QOL08 parc. skóre pro děti  

QOL09 parc. skóre pro péči o sebe sama  

QOL10 parc. skóre pro lásku  

QOL11 parc. skóre pro sexuální život  

QOL12 parc. skóre pro účast v politice  

QOL13 parc. skóre pro víru   

QOL14 parc. skóre pro odpočinek  

QOL15 parc. skóre pro koníčky  

QOL16 parc. skóre pro pocit bezpečí  

QOL17 parc. skóre pro  práci  

QOL18 parc. skóre pro spravedlnost  

QOL19 parc. skóre pro svobodu  

QOL20 parc. skóre pro krásu a umění  

QOL21 parc. skóre pro pravdu  

QOL22 parc. skóre pro peníze  

QOL23 parc. skóre pro jídlo  

QOL-CZ celkové skóre SQUALA  
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Legenda k hodnotám z Dotazníku 1: 

OPTIM  1. optimismus, síla, energie, nový začátek 

SVOB  2. euforie, svoboda, volnost, pocit vysvobození 

BURNOU 3. ztráta smyslu života, pocit „vyhoření" 

REZIG  4. otupělost, rezignace 

ZAVRZE 5. strach z věčného zavržení 

STESK  6. stesk po lidech, kteří zůstali ve skupině 

VYKOR               7. pocit „vykořenění", pocit že nikam nepatřím, pocit osamocení 

BUD_OB 8. neurčité obavy z budoucnosti 

ODP_OB 9. strach z pravdivosti negativních výroků o odpadlících 

ZTR_PR               10. pocit ztráty příležitostí z důvodu času promarněného ve skupině 

SELHA  11. pocit totálního selhání, životní neúspěšnosti 

COMEBA 12. pochybnosti o správnosti rozhodnutí odejít, touha vrátit se zpátky 

SELF  13. snížené sebevědomí, ztráta důvěry ve své vlastní schopnosti 

VYCITK               14. výčitky svědomí, pocity viny případně mravní nečistoty 

SELH_B               15. obava, že jsem nenaplnil božské nároky 

ZRADSK 16. pocit podvedení a zrady vůči skupině 

ZRADJA 17. pocit podvedení a zrady vůči vlastní osobě 

VLIV  18. pocit odpovědnosti za tento svět  

STUD  19. pocit studu a hanby za vlastní hloupost, ochotu nechat se sebou manipulovat 

HNEV  20. pocit hněvu 

VYVOL  21. pocit výlučnosti, odlišnosti od ostatních, vyvolenosti 

NEJIST  22. pocit nejistoty, vnitřní zmatek 

SUIC  23. sebevražedné myšlenky 

ROZHOD 24. potíže s rozhodováním 

CERNOB 25. problémy s příliš „černobílým viděním" 

STRACH 26. bezdůvodný strach 

FRAZE  27. problémy s přílišným zjednodušováním skutečnosti, používáním frází 

SEBEKR               28. přehnaná sebekritičnost 

EMOCE  29. zmatek v citové oblasti, nejistota ohledně toho co je správné prožívat 

EMVAKU 30. neschopnost prožívat emoce, citové vakuum 

SEX  31. potíže v intimním životě (sex, nacházení, hledání partnera) 

KOMUN   32. ztížená komunikace s lidmi (např. v obchodě, s přáteli) 

SOCFOB 33. podezíravost vůči lidem, obava z kontaktu s nimi 

VZTAHY 34. neschopnost navazovat nové přátelské vztahy 

SMYSL  35. nedůvěra ke svému vnitřnímu smyslu 

CIRKEV               36. nedůvěra k náboženským institucím 

CHARIS               37. nedůvěra k charismatickým osobnostem 

SOCIAL               38. dobrý pocit z osamostatnění se, vymanění se z vlivu skupiny 

VYVOJ  39. dobrý pocit z nabytých schopností a dovedností 
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2.4.2. Deskriptivní statistiky 

Na následujících řádcích budou popsána data získaná za pomoci jednotlivých 

dotazníků v pořadí Dotazník 1, SQUALA: Dotazník kvality života a MBTI: 

Osobnostní dotazník. U statistických tabulek bude dále provedena redukce počtu 

údajů z důvodů lepší přehlednosti. Kompletní deskriptivní statistiky jsou 

uvedeny v příloze. 

 

Dotazník 1 

Data obsažená v Dotazníku 1 ukazují na jednotlivé potíže a pozitiva, které 

mohou odpadlíci prožívat při odchodu z hnutí v souvislosti s předchozím 

členstvím a následným odpadnutím. Byly získány informace o dvou časových 

řezech – krátce po odchodu (C) a po následné transformaci identity (D). Tabulky 

s deskriptivními statistikami byly rozděleny podle mediánu škály intenzity 

subjektivního prožívání jednotlivých potíží a pozitiv v časovém řezu C. Do 

tabulek byly přidány informace o procentuálním zastoupení respondentů, kteří 

danou charakteristiku neprožívali [%N (=0)] a procentuální zastoupení těch, kteří 

ji prožívali intenzivně [%N (>2)].  

Ze získaných dat vyplývá, že po odchodu respondenti prožívali v 87% dobrý 

pocit z vymanění se ze skupiny, intenzivně v 61%. Na druhou stranu 91% z nich 

přestalo důvěřovat charismatickým osobnostem (z toho 68% silně), a 74% z nich 

zažívalo problémy s  „černobílým 

viděním“, a 52% respondentů vnímala 

tento problém velmi palčivě. Nicméně 

s černobílým viděním se respondenti 

z větší části postupem času vyrovnali, 

jak ukazuje zvýšení počtu rozhodně 

neprožívajících v časové rovině D o 

15% a v mediánu škály intenzity o 2.  

TABULKA Č. 12. Nejintenzivněji prožívané potíže  

 a pozitiva při odchodu (medián = 3) 

Období   CERNOB CHARIS SOCIAL 

C 

Mean 2,09 2,77 2,52 

Median 3 3 3 

%N (=0) 26% 9% 13% 

%N (>2) 52% 68% 61% 

D 

Mean 1,14 2,91 2,61 

Median 1 3 3 

%N (=0) 41% 9% 9% 

%N (>2) 18% 73% 52% 
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Období   OPTIM SVOB VYKOR BUD_OB ZRADJA STUD HNEV 

C 

Mean 1,43 1,74 1,52 1,78 1,87 1,70 1,78 

Median 2 2 2 2 2 2 2 

%N (=0) 35% 26% 43% 35% 26% 30% 35% 

%N (>2) 22% 30% 26% 39% 39% 30% 39% 

D 

Mean 1,74 1,74 1,17 1,52 1,30 1,70 1,39 

Median 2 2 1 1 1 1 1 

%N (=0) 26% 22% 43% 39% 48% 35% 39% 

%N (>2) 35% 30% 17% 30% 22% 39% 26% 

období   NEJIST FRAZE SEBEKR EMOCE CIRKEV VYVOJ 

C 

Mean 1,96 1,74 1,70 1,65 2,13 1,91 

Median 2 2 2 2 2 2 

%N (=0) 22% 30% 35% 39% 13% 26% 

%N (>2) 43% 43% 35% 35% 39% 39% 

D 

Mean 1,48 1,09 1,39 1,17 2,30 2,26 

Median 1 1 1 0 2 3 

%N (=0) 39% 30% 39% 52% 13% 22% 

%N (>2) 26% 13% 22% 22% 48% 57% 

TABULKA Č. 13. Prožívané potíže a pozitiva při odchodu (medián = 2) 
 

Při odchodu respondenti zažívali smíšené pocity. Na jednu stranu to byly 

euforické pocity svobody (74% celkem a 30% intenzivně) a pocit přílivu energie 

do nového začátku (65% celkem a 22% intenzivně). Na straně druhé se bývalí 

členové cítili v nové situaci nezajištění, což se u nich projevovalo pocity nejistoty 

(78% celkem a 43% intenzivně), neurčitými obavami z budoucnosti (65% celkem a 

39% intenzivně) a u některých pocity „vykořenění“ (57% celkem a 26% 

intenzivně). Pocit nejistoty se časem do značné míry snížil, jak ukazuje nejen 

pokles mediánu škály intenzity o jeden stupeň, ale též počet těch, kteří ji zažívají 

o 17% (61% celkem a 26% intenzivně).  

Prožívaná nestabilní situace je umocněna negativními důsledky členství, mezi 

něž patří zejména zvyk používat fráze a přílišné zjednodušování skutečnosti u 

70% respondentů, přičemž u 43% jde o silně prožívaný problém. Tento problém 

ovšem v časovém odstupu slábne a jako intenzivní ho hodnotí pouze 13%  
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respondentů.  Dalším zažívaným  

negativem je přílišná sebekritičnost 

vůči vlastní osobě, jež cítí 65% 

bývalých členů (35% intenzivně).  Ta 

má za následek nedůvěru vůči 

vlastním emocím, jak ukazuje 61% 

účastníků výzkumu (35% intenzivně). 

I tato oblast vykazuje podstatné 

zlepšení, v časové rovině D uvádí 

zmatek v citové oblasti o 13% 

respondentů méně a to včetně těch, 

kteří ho vnímají silně.  

Vůči skupině, ze které odešli, cítí 

odpadlíci negativní emoce, které 

časem ztrácejí na intenzitě. Nejsilněji 

je pociťované zrazení skupinou (74% 

celkem a 39% intenzivně), u kterého 

časem dochází k výraznému snížení 

na 52% (a 22% zradu intenzivně 

prožívajících). Odpadlíci mají sice na 

skupinu vztek (65% celkem a 39% 

intenzivně), ale na druhou stranu si 

začínají uvědomovat, že v hnutí 

nabyli určité znalosti a dovednosti 

(64% celkem a 39% intenzivně). Toto 

pozitivní zhodnocení pobytu v hnutí  

 

TABULKA Č. 14. Procentuální vyjádření počtu respondentů  

prožívajících potíže a pozitiva při odchodu                                                               

 

  

C D 

%N (=0) %N (>2) %N (=0) %N (>2) 

CHARIS 9% 68% 9% 73% 
CIRKEV 13% 39% 13% 48% 
SOCIAL 13% 61% 9% 52% 
NEJIST 22% 43% 39% 26% 
SVOB 26% 30% 22% 30% 
ZRADJA 26% 39% 48% 22% 
CERNOB 26% 52% 41% 18% 
VYVOJ 26% 39% 22% 57% 
STUD 30% 30% 35% 39% 
FRAZE 30% 43% 30% 13% 
OPTIM 35% 22% 26% 35% 
BUD_OB 35% 39% 39% 30% 
VLIV 35% 13% 48% 9% 
HNEV 35% 39% 39% 26% 
SEBEKR 35% 35% 39% 22% 
EMOCE 39% 35% 52% 22% 
STESK 43% 17% 52% 9% 
VYKOR 43% 26% 43% 17% 
ROZHOD 43% 30% 43% 26% 
SEX 45% 32% 50% 14% 
BURNOU 48% 26% 43% 22% 
ZTR_PR 48% 26% 39% 22% 
SELH_B 48% 26% 52% 9% 
KOMUN 48% 13% 65% 9% 
ODP_OB 57% 9% 78% 9% 
SELHA 57% 17% 61% 13% 
VYCITK 57% 22% 61% 9% 
SOCFOB 57% 17% 64% 14% 
SMYSL 57% 35% 57% 22% 
REZIG 61% 17% 65% 0% 
SELF 61% 22% 61% 13% 
STRACH 61% 22% 65% 17% 
EMVAKU 64% 14% 73% 9% 
COMEBA 65% 4% 91% 4% 
ZAVRZE 70% 17% 74% 13% 
VYVOL 73% 18% 82% 9% 
ZRADSK 78% 9% 87% 9% 
VZTAHY 78% 9% 78% 9% 
SUIC 82% 18% 73% 5% 
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se časem zvyšuje, jak ukazují hodnoty z časového řezu D, kdy medián skóre 

intenzity stoupl o jeden stupeň a počet silně si uvědomujících pozitivní přínos se 

zvýšil na 57% (celkem 78%).  

Pozůstatkem osobního ohlížení se po době členství je pocit studu za vlastní 

hloupost, který zažívá 70% respondentů (30% intenzivně). Tento nepříjemný pocit 

z prožité manipulace s vlastní osobou se odráží i v nedůvěře k náboženským 

institucím, již má 87% bývalých členů a 39% intenzivně. Tato skepse vůči církvím 

se časem prohlubuje, jak můžeme vidět na nárůstu počtu silně nedůvěřujících 

církvím o 9%. 

 

Obd.   BURNOU STESK ZTR_PR SELH_B VLIV ROZHOD SEX KOMUN 

C 

Mean 1,39 1,17 1,22 1,39 1,13 1,52 1,41 1,09 

Median 1 1 1 1 1 1 1 1 

%N (=0) 48% 43% 48% 48% 35% 43% 45% 48% 

%N (>2) 26% 17% 26% 26% 13% 30% 32% 13% 

D 

Mean 1,13 0,83 1,30 0,87 0,78 1,26 1,00 0,65 

Median 1 0 1 0 1 1 0,5 0 

%N (=0) 43% 52% 39% 52% 48% 43% 50% 65% 

%N (>2) 22% 9% 22% 9% 9% 26% 14% 9% 

TABULKA Č. 15. Částečně prožívané potíže a pozitiva při odchodu (medián = 1) 
 

Více než padesát procent respondentů uvádí i potíže, které jsou ve většině 

případů pociťovány s nízkou intenzitou. Nové výzvy vyžadující samostatné 

rozhodování bez opory jasných pravidel mohou odchozímu ze skupiny působit 

stres, takže zažívá potíže v rozhodování, které uvádí 57% odpadlíků, a 32% 

intenzivně. Chybějící sociální trénink v běžné komunikaci ovlivňuje schopnosti 

bývalého člena komunikovat s druhými, kde problémy přiznává 52% 

respondentů, ale jen u 13% jsou tyto problémy intenzivní. S postupem času 

dochází k vymizení tohoto problému u celých 17%. Druhou oblastí, ve které 

schází bývalým členům dostatek zkušeností z běžného života, je seznamování se 

s partnery mimo církev a vzájemný intimní život, jak ukazuje 55% respondentů, 

kteří na potíže v intimní oblasti narazili a 32% těch, kteří je prožívali intenzivně. 
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Mezi oblasti, kterým nebylo v hnutí věnováno dostatek času, patří nejen 

partnerské vztahy, ale i studium či kariéra. Pocitem ztráty příležitosti v důsledku 

promarněného času ve skupině trpělo 52% respondentů a 26% intenzivně. 

S přibývajícími léty si odpadlíci stále více uvědomují cenu času a u tohoto pocitu 

dochází ještě k dalšímu nárůstu o 9%.  

Odchod vyvolává také otázky po správnosti rozhodnutí odejít. Ty se mohou 

projevit například obavami, zda člověk neselhal v úkolu, který mu Bůh určil (52% 

celkem a 26% intenzivně), zvlášť když v něm přetrvává vědomí odpovědnosti za 

tento svět (65% celkem a 13% intenzivně).  Spasitelský komplex časem ztrácí na 

intenzitě, jak dokládá snížení počtu respondentů, kteří ho pocítili o 13%. 

Odpadnutí může některé jedince vést až pocitu ztráty smyslu života, který uvádí 

52% respondentů, z toho 26% ho vnímá jako intenzivní. Člověku schází přátelé 

z církve, o něž by se mohl opřít. Stesk po lidech, kteří zůstali v církvi, připouští 

57% účastníků výzkumu, z toho 17% intenzivně. Pro úspěšnou integraci do 

společnosti hovoří fakt, že počet ohlížejících se po vztazích ve skupině klesl 

v časovém řezu D o 9% u všech respondentů a o 8% těch, kteří ztrátu vztahů 

prožívali bolestně. 

Potíže a pozitiva prožívaná u méně než 50% respondentů jsou uvedena 

v následující tabulce a nebudou v této kapitole zvlášť vyhodnocena, neboť se 

netýkají většiny odpadlíků. Teprve v následujících kapitolách (2.4.5. – 2.4.10.) 

budeme zkoumat, zda tyto potíže či pozitiva nejsou specifická pro konkrétní 

podskupinu respondentů. 
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Obd.   REZIG ZAVRZE ODP_OB SELHA COMEBA SELF VYCITK ZRADSK 

C 

Mean 0,87 0,83 0,87 1,00 0,70 1,00 1,00 0,52 

Median 0 0 0 0 0 0 0 0 

%N (=0) 61% 70% 57% 57% 65% 61% 57% 78% 

%N (>2) 17% 17% 9% 17% 4% 22% 22% 9% 

D 

Mean 0,61 0,61 0,43 0,91 0,22 0,87 0,74 0,35 

Median 0 0 0 0 0 0 0 0 

%N (=0) 65% 74% 78% 61% 91% 61% 61% 87% 

%N (>2) 0% 13% 9% 13% 4% 13% 9% 9% 

Obd.   VYVOL SUIC STRACH EMVAKU SOCFOB VZTAHY SMYSL 

C 

Mean 0,73 0,64 1,04 0,73 1,04 0,48 1,26 

Median 0 0 0 0 0 0 0 

%N (=0) 73% 82% 61% 64% 57% 78% 57% 

%N (>2) 18% 18% 22% 14% 17% 9% 35% 

D 

Mean 0,45 0,83 0,96 0,55 0,82 0,43 1,00 

Median 0 0 0 0 0 0 0 

%N (=0) 82% 73% 65% 73% 64% 78% 57% 

%N (>2) 9% 5% 17% 9% 14% 9% 22% 

TABULKA Č. 16. Málo prožívané potíže a pozitiva při odchodu (medián = 0) 
 

Srovnání výše presentovaných dat s výzkumy zabývajícími se problémy 

odpadlíků, které provedli Markéta Brabcová a Lukáš Humpl, ukazuje, že ve 

většině případů bylo naším výzkumem zjištěno vyšší procentuální zastoupení 

osob prožívající dané potíže. Tento fakt je možné dát do souvislosti jednak se 

skutečností, že v našem výzkumu byla použita škála intenzity a proto mohl být 

zachycen i nízký práh prožívání a také s početně omezeným vzorkem dat. 

Srovnatelné výsledky s rozdílem do 10% lze nalézt zejména u Brabcové, jejíž 

výzkumný vzorek zahrnoval i členy Vody života, a to u pocitu osamělosti 

(57%/50%), pochybností o správnosti odchodu (35%/31%), pocitu vyvolení 

(27%/31%), pocitů viny vůči skupině (22%/31%) a suicidiálních tendencí (18%/13%). 

Vyšší procentní zastoupení mají v obou pracích shodně myšlení infiltrované 

skupinou (74%/88%) a nedůvěra k církevním organizacím (87%/62%). 
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C D 

Řeháček Brabcová Humpl Řeháček Brabcová 

CIRKEV 87% 62%   87%   

NEJIST 78% 38%   61% 38% 

SVOB 74%   82,0% 78%   

ZRADJA 74% 25% 23,2% 52% 19% 

CERNOB 74% 88%   59% 50% 

STUD 70% 6%   65% 0% 

BUD_OB 65% 25% 19,0% 61% 19% 

HNEV 65%   26,0% 61%   

STESK 57% 75% 44,0% 48% 44% 

VYKOR 57% 50% 23,2% 57% 19% 

ROZHOD 57% 31%   57% 13% 

SEX 55% 38%   50% 19% 

ZTR_PR 52% 25%   61%   

KOMUN 52% 25%   35% 6% 

SELHA 43%   23,8% 39%   

SOCFOB 43% 31%   36% 19% 

SMYSL 43% 19%   43% 6% 

REZIG 39% 25%   35% 19% 

SELF 39% 19%   39% 6% 

EMVAKU 36% 13%   27% 6% 

COMEBA 35% 31%   9% 13% 

VYVOL 27% 31%   18% 31% 

ZRADSK 22% 31%   13% 13% 

SUIC 18% 13%   27% 19% 
TABULKA Č. 17. Srovnání procentuálního zastoupení prožívaných potíží s jinými výzkumy 

 

Podobnost se závěry presentovanými Humplem vykazuje procentuální 

zastoupení jedinců s pocitem osvobození (74%/82%). Zajímavé je porovnání počtu 

lidí zažívajících stesk po členech, kteří zůstali ve skupině, kdy nejvyšší 

procentuální zastoupení presentuje Brabcová – 75%, nejnižší Humpl 44% a tento 

výzkum uvádí 57%. Tato skutečnost odpovídá vyšší míře intenzity vzájemných 

vztahů mezi členy Vody života, než mezi Svědky Jehovovými, mezi nimiž 

prováděl svůj výzkum Humpl. Podle mého názoru by výsledná hodnota byla 

ještě vyšší, pokud by podstatná část respondentů neodešla ve skupině, která 
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odcházejícím poskytne určitý pocit zázemí a sounáležitosti, které stesk po 

členech ve skupině do značné míry zmírní.   

Proti výsledkům uvedeným u Brabcové, která pracovala s různorodou 

skupinou odpadlíků zahrnující i odpadlíky z Vody života, ukazuje náš výzkum 

mnohem vyšší pocit nejistoty (78%/38%), obav o budoucnost (65%/25%) a pocitů 

podvedení skupinou (74%/25%).  Tato skutečnost může ukazovat na vysokou 

úroveň řízení a kontroly lidí ve Vodě života v období 1990-1993, kdy při opuštění 

hnutí odpadlík ztrácel jasné návody pro každodenní život. 

 

SQUALA 

V rámci hodnocení kvality života vykazovala většina oblastí pozvolný nárůst. 

Nejvíce byla ceněná „fyzická soběstačnost“ (skóre 15 až 20) a nejméně oblast 

„politiky“ (skóre 0 až 5). Největší nárůst vykázala hodnota u dětí (skóre 2 až 15). 

Tento výsledek odpovídá běžnému vývoji osobnosti mladého člověka. Oblasti, u 

kterých v době po usazení pociťují respondenti nejmenší kvalitu, jsou oblast 

„víry“ (9) a „spravedlnosti“ (9).  

Z hodnocení vyplývá, že pobyt v hnutí výrazně ovlivnil kvalitu života 

respondentů, neboť období B vykazuje výrazné změny proti ostatním časovým 

řezům. Oblasti, které v této době zažily rozkvět, byla „víra“ (+14!), „spravedlnost“ 

(+6) a „pravda“ (+3). Subjektivně pociťovaná kvalita života v těchto oblastech 

následně klesla, jak dobře ilustruje oblast „víry“, jejíž průměrná hodnota nejdříve 

skokově stoupla o čtrnáct stupňů (z 2 na 16), aby v následujících obdobích klesla 

o čtyři stupně (12) a o tři stupně (9). U „spravedlnosti“ došlo v průběhu času 

k poklesu o 3 stupně, stejně jako u „pravdy“, která ovšem v závěrečném období 

tento pokles kompenzovala. 

Průměrná kvalita života v době členství ve Vodě života byla výrazně nižší 

zejména pro oblasti „koníčků“ (-6), „krásy a umění“ (-5), „odpočinku“ (-4) a 

„sexuálního života“ (-3), což odpovídá vyšší aktivitě v hnutí během členství a 

přísnější pravidlům v oblasti sexuality. U všech těchto životních oblastí následně 

dochází ke  skokovému rozkvětu, jehož dokladem je posun v průměru o pět 
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stupňů u každé z nich s výjimkou „odpočinku“ (+4) a další čtyři stupně v dalším 

období., byly „spánek“ (-1) a „jídlo“ (-1) představovaly oblasti, jejichž kvalita byla 

pobytem v hnutí ovlivněna negativně. 

Průměrná celková kvalita života v čase postupně stoupá, přičemž zejména 

v posledním období vykazuje skokový nárůst (ze skóre 200 na 271).  

Zhodnocení konkrétních změn vyplývajících z Dotazníku 1 a Dotazníku 

kvality života je provedeno v kapitole 2.4.4., kde je statistická signifikance 

jednotlivých změn potvrzena pomocí párového t-testu.    
 

  
  

A B C D 

Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median 

QOL01 10,91 8 13,30 15 12,48 15 14,26 15 

QOL02 13,91 15 13,96 15 14,96 15 16,43 20 

QOL03 9,91 8 11,17 12 11,30 12 13,04 12 

QOL04 7,09 6 6,61 6 7,87 6 12,09 12 

QOL05 8,52 8 7,65 9 9,30 10 12,26 12 

QOL06 8,00 8 7,00 6 9,30 10 11,74 12 

QOL07 8,78 8 8,78 8 9,61 9 12,30 12 

QOL08 3,48 2 6,61 6 7,00 6 12,61 15 

QOL09 9,00 8 8,70 8 10,87 9 13,09 12 

QOL10 8,96 8 10,52 10 10,22 9 13,57 15 

QOL11 6,91 6 4,52 3 7,57 8 11,35 12 

QOL12 2,74 0 3,09 3 2,87 3 5,35 5 

QOL13 3,48 2 16,00 16 12,22 12 11,17 9 

QOL14 6,26 8 4,91 4 6,87 6 10,13 10 

QOL15 10,57 9 4,52 3 9,04 8 12,78 12 

QOL16 8,04 6 9,74 9 8,65 8 11,43 12 

QOL17 4,48 4 5,48 4 8,39 8 12,04 12 

QOL18 8,00 6 11,22 12 10,00 9 10,83 9 

QOL19 10,17 9 9,48 9 12,78 12 14,26 15 

QOL20 8,57 8 5,00 3 8,22 8 12,30 12 

QOL21 9,35 9 12,39 12 10,04 9 11,91 12 

QOL22 3,91 3 4,39 3 6,96 6 10,65 12 

QOL23 7,30 6 6,57 5 7,87 6 11,13 12 
QOL-
CZ 178,35 164 191,61 176 214,4 200 276,74 271 

TABULKA Č. 18. Průměrná parciální i celková skóre kvality života v jednotlivých obdobích 
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MBTI 

Výsledek osobnostních testů ukazuje, že největší polarizace byla patrná v 

dimenzi cítění-myšlení (F-T) a to jak na úrovni procentuálního zastoupení 

respondentů, tak průměrných dosažených hodnot. Výrazná většina účastníků 

výzkumu (78%) se při rozhodování a jednání orientuje na základě emocí, přičemž 

průměrný počet dosažených bodů v celém výzkumném vzorku je 39. Podobnou 

zkušenost pokud jde o emotivní respondenty z VŽ uvádí Brabcová.  Složka 

myšlení je dominantní pouze u 22% respondentů a dosahuje průměrné hodnoty 

31 bodů. Tato skutečnost bude interpretována v následující kapitole. 
 

 
I E S N T F J P 

Mean 35,826 34,174 35,739 34,261 30,217 39,783 37,739 32,261 

Median 35 35 37 33 31 39 36 34 

N (>35) 11 11 13 10 5 18 12 8 

% (>35) 48% 48% 57% 43% 22% 78% 52% 36% 

TABULKA Č. 19. Průměrné hodnoty jednotlivých osobnostních složek dle MBTI a jejich 
procentuální zastoupení mezi respondenty 

 

2.4.3. Emocionalita v hnutí víry 

Jak dokládá předchozí oddíl, v prostředí Vody života bylo zjištěno výrazně 

vyšší zastoupení emocionálně laděných jedinců. Procentuální poměr 

dominantních hodnot dimenze cítění-myšlení podle pohlaví ilustruje tabulka č. 

20. Můžeme vidět, že zastoupení dominující složky cítění se výrazně liší od 

hodnot v české populaci.  Pro českou populaci Čakrt uvádí šedesáti procentní 

zastoupení emocionální složky mezi ženami a čtyřiceti procentní mezi muži. 

Námi zjištěné hodnoty jsou 100% u žen a 67% u mužů. Ačkoli můžeme 

předpokládat, že u většího vzorku respondentů by 

zejména u žen byla více zastoupena složka myšlení, 

výrazný rozdíl od normálu potvrzuje první hypotézu, 

tedy že podíl emocionálně založených jedinců byl mezi 

členy Vody života vyšší, než je tomu v běžné populaci. 

TABULKA Č. 20. Dominance cítění a myšlení podle pohlaví 

  T (>35) F (>35) 

muži 33% 67% 

ženy 0% 100% 
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Rozdělení takzvaných „temperamentů“ mezi respondenty, obsažené v tabulce 

č. 21, vykazuje výrazný podíl „idealistů“ lišící se od zastoupení v běžné populaci, 

kdy Čakrt uvádí 12% zastoupení a náš výzkum mezi členy Vody života 

zaznamenává 39% podíl. Rozdíl se ještě více prohlubuje u podskupiny vedoucích, 

kterou tvoří 60% „idealistů“. Na základě zjištěných dat tak můžeme konstatovat, 

že u výrazné části členů je zaujetí pro ideály dominující osobnostní složkou, 

zejména u vedoucích členů. To ukazuje na skutečnost, že většina vedoucích není 

motivována chladným kalkulem myšlení, ale emocím podléhající snahou o 

naplnění intuicí vnímaných ideálů. 
 

  Idealisté (NF) Racionálové (NT) Řemeslníci (SP) Ochránci (SJ) 

vedoucí 60% 10% 10% 20% 

členové 23% 0% 35% 42% 

všichni 39% 4% 24% 33% 

TABULKA Č. 21. Zastoupení jednotlivých temperamentů dle MBTI 
 
2.4.4. Bez pevné půdy pod nohama 
 

Na následujících řádcích jsou presentovány a interpretovány statisticky 

signifikantní změny, ke kterým dochází při přechodech mezi jednotlivými 

obdobími. Tato kapitola přímo navazuje na kapitolu 2.4.2. a pracuje se 

zaznamenanými posuny v prožívaných potížích, pozitivech a ve kvalitě života, 

jež mezi sebou mají statisticky významný vztah v navazujících časových 

rovinách. Na jejich základě lze přijmout či zamítnout druhou hypotézu vztahující 

se k období po odchodu z hnutí. 
 

Víře stojí za to obětovat cokoli 

Vstup do hnutí má na život jednotlivce velmi výrazný vliv, zvlášť pokud je 

provázen konverzí, kterou můžeme přepokládat u většiny účastníků. Dochází 

k nebývalému nárůstu hodnoty oblasti „víry“ v hodnotovém žebříčku i 

spokojenosti s touto oblastí, což se projevuje i na parciálním skóre kvality této 

oblasti (sig. ,000 Diff. M. -12,5). 
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Můžeme rovněž zaznamenat i statisticky 

významný posun oblasti „spravedlnosti“ 

(sig. ,003) a „pravdy“ (sig. ,009). Oblasti, 

které průkazně ustupují do pozadí, jsou 

zejména „koníčky“ (sig. ,000 Diff. M. 6), ale 

také „ krása a umění“ (sig. ,002) a „sexuální 

život“ (sig. ,007). 

 

 

 

Návrat k vlastním touhám 

 

TABULKA Č. 22. Statisticky významné rozdíly  
parc.  skóre kvality života mezi obdobími A a B 

* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti 

 

Odpadlík se začíná, ve srovnání s předchozím obdobím kdy byly téměř 

veškerý jeho čas a energie absorbovány aktivitami skupiny, v období krátce po 

opuštění církve znovu orientovat na svoje vlastní potřeby. Na úrovni kvality 

života dochází k průkaznému výraznému zhodnocení oblastí „sexuálního života“ 

 (sig. ,000 Diff. M. -5) a „krásy a umění“ 

(sig. ,000 Diff. M. -4). Bývalý člen také 

věnuje více času péči o sebe (sig. ,017), 

tedy i svým „koníčkům“ (sig. ,002) a 

„odpočinku“ (sig. ,004), ale i „práci“ (sig. 

,004). Vyšší pracovní nasazení a fakt, že 

jedinec není nucen odvádět vysoké 

finanční částky do církve, má za následek 

zlepšení „finanční situace“ (sig. ,002). 

Člověk prožívající svou „svobodu“ (sig. 

,006) snižuje preferenci „víry“ v životě, 

což má za následek nižší kvalitu této 

oblasti. Kompenzací mu může být 

zlepšení „rodinných vztahů“ (sig. ,004). 

TABULKA Č. 23. Stat. význ. rozdíly parc.  
skóre kvality života mezi obdobími B a C 

* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti

 Diff. M. T sig. 

QOL01 -2,3913 -2,351 ,028* 

QOL08 -3,1304 -2,514 ,020* 

QOL10  -1,5652 -2,598 ,016* 

QOL11  2,3913 2,954 ,007** 

QOL13 -12,5217 -10,820 ,000** 

QOL15  6,0435 5,217 ,000** 

QOL18 -3,2174 -3,290 ,003** 

QOL20 3,5652 3,433 ,002** 

QOL21 -3,0435 -2,845 ,009** 

 Diff. M. t Sig. 

QOL01 -1,6522 -2,607 ,016* 

QOL06 -2,3043 -3,197 ,004** 

QOL09 -2,1739 -2,587 ,017* 

QOL11 -3,0435 -4,903 ,000** 

QOL13 3,7826 3,539 ,002** 

QOL14 -1,9565 -3,185 ,004** 

QOL15 -4,5217 -3,592 ,002** 

QOL17 -2,9130 -3,245 ,004** 

QOL19 -3,3043 -3,058 ,006** 

QOL20  -3,2174 -4,138 ,000** 

QOL21 2,3478 2,035 ,054 

QOL22 -2,5652 -3,567 ,002** 

QOL23 -1,3043 -2,194 ,039* 
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Nalezení vlastního zázemí uprostřed světa 

Období krátce po odchodu znamená pro mnohé z odpadlíků čas vyrovnávání 

se s pozůstatky předchozího pobytu v hnutí. Rozdíl v kvalitě života ve fázi těsně 

po odchodu a ve fázi následného nalezení svého místa ve světě ukazuje na 

problémy, které musí bývalí členové v prvním jmenovaném období řešit. V této 

době dochází k dalšímu prokazatelnému posunu v životních oblastech, které 

souvisejí s „péčí o sebe“ (sig. ,006), mezi něž patří „koníčky“ (sig. ,000), 

„odpočinek“ (sig. ,000), „jídlo“ (sig. ,001) a nově i „spánek“ (sig. ,007).  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

TABULKA Č. 24. Statisticky významné rozdíly 

parc.  skóre kvality mezi obdobími C a D 
* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti 

TABULKA Č. 25. Statisticky významné 
rozdíly v subj. potížích a pozitivech mezi 
obdobími C a D 

* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti 

 

 
Diff. 

Mean 
t Sig. 

QOL01 -1,7826 -2,432 ,024* 

QOL02 -1,4783 -2,494 ,021* 

QOL03 -1,7391 -2,090 ,048* 

QOL04 -4,2174 -4,554 ,000** 

QOL05 -2,9565 -3,001 ,007** 

QOL06 -2,4348 -2,929 ,008* 

QOL07 -2,6957 -5,003 ,000** 

QOL08 -5,6087 -4,791 ,000** 

QOL09 -2,2174 -3,070 ,006** 

QOL10 -3,3478 -4,065 ,001** 

QOL11 -3,7826 -4,309 ,000** 

QOL12 -2,4783 -3,089 ,005** 

QOL14 -3,2609 -4,545 ,000** 

QOL15 -3,7391 -4,455 ,000** 

QOL16 -2,7826 -3,768 ,001** 

QOL17 -3,6522 -3,851 ,001** 

QOL20  -4,0870 -5,047 ,000** 

QOL21 -1,8696 -2,252 ,035* 

QOL22 -3,6957 -4,451 ,000** 

QOL23 -3,2609 -4,047 ,001** 

 
Diff. 

Mean 
t Sig. 

ZAVRZE  2,011 2,011 ,057 

STESK  2,152 2,152 ,043* 

ODP_OB  3,148 3,148 ,005** 

COMEBA  2,902 2,902 ,008** 

SELH_B 2,152 2,152 ,043* 

ZRADJA  2,868 2,868 ,009** 

HNEV 2,237 2,237 ,036* 

VYVOL 2,027 2,027 ,056 

NEJIST 2,208 2,208 ,038* 

CERNOB  2,822 2,822 ,010** 

FRAZE  2,405 2,405 ,025* 

SEBEKR  2,077 2,077 ,050* 

KOMU  2,206 2,206 ,038* 
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Vyšší hodnocení „spánku“ může také souviset se zvýšením kvality „psychické 

pohody“ (sig. .048) a s vyšším pocitem bezpečí (sig. ,001). Tato skutečnost odráží 

změnu oproti prožívání po odchodu, kterou detailně ukazuje tabulka č. 25. 

Můžeme potvrdit, že respondenti prokazatelně zažívali v období po odchodu 

silnější obavy z budoucnosti (sig. ,005), stejně jako pocity nejistoty (sig. ,038), které 

se postupem doby snížily. U poloviny účastníků výzkumu jejich nejisté postavení 

ještě umocňoval pocit ze selhání před Bohem (sig. ,043), který následně ztratil na 

intenzitě, stejně jako u menší části respondentů (27-30%) strach ze zavržení (sig. 

0,57) a pocit vyvolení (sig. 0,56). V této situaci někteří (35%) pomýšleli na návrat 

do skupiny (sig. ,008) a padesát sedm procent respondentů zažívalo stesk po lidech 

(sig. ,043), kteří v ní zůstali. Oba tyto pocity časem ustoupily.  

Důležitým úkolem období po odchodu bylo naučit se žít v běžné společnosti a 

vyrovnat se s negativními důsledky pobytu v hnutí. Prokazatelně došlo 

k podstatnému snížení černobílého vidění (sig. ,010), ale i používání frázovitého 

jazyka (sig. ,025), přílišné sebekritiky (sig. ,050). Stejně tak můžeme považovat za 

prokázané, že negativní pocity vůči bývalému hnutí ochladly, a to nejen pocity 

hněvu (sig. ,036), ale i  pocit zažívaný u většiny odcházejících (74%), že jejich 

mladické nadšení bylo hnutím zneužito a člověk byl zrazen (sig. ,009). Se 

zlepšováním sociálních dovedností souvisí i snížení problémů v komunikaci 

s druhými lidmi (sig. ,038).  

Výše uvedené skutečnosti dokládá i srovnání prožívané kvality v oblastech, 

které souvisejí s mezilidskými vztahy. Prokazatelně se zvýšila pociťovaná kvalita 

„vztahů s druhými“ (sig. ,000). Respondenti se začali více věnovat partnerským 

vztahům, což dokládá průkazné zvýšení kvality v oblastech „lásky“ (sig. ,001), 

„sexuálního života“ (sig. ,000), „dětí“ (sig. ,000).  S postupným usazováním pak 

souvisí i prokazatelná změna kvality v oblasti „bydlení“ (sig. ,000). 
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Tápání v novém světě očima respondentů 

 V rámci kvalitativního výzkumu uvádělo krizi po odchodu devět respondentů a 

osmnáct z nich připustilo, že po odchodu z hnutí zažívali období nejistoty a 

tápání. 

 

Měla jsem problém se srovnat se s tím, kde končí černá a kde začíná bílá. Já jsem měla 

hodnoty hodně jako buď a nebo, buď hřích, nebo práce pro Boha a nic mezi tím.243  

 

Sama jsem s tím měla problém - žijou ostatní dobře nebo špatně? A chci s nimi chodit po 

barech nebo nechci? Také jsem měla problém, co si mám myslet, když jsem jedna z těch, co 

odešla a řítí se taky do pekla. Byla to doba tápání.244 

 

Začal jsem se postupně řídit stále více vlastním rozhodnutími, co je správné a špatné. I když 

nevím dodnes, jestli je to správné.245 

 

Na základě zjištěného můžeme potvrdit druhou hypotézu, tedy že v době 

krátce po odchodu ze skupiny prožívají mnozí odpadlíci období nejistoty, kdy se 

cítí bezradní ohledně toho, jak naložit se svým životem, neboť se již nemohou 

orientovat podle jasně daných pravidel z dob svého členství.  

 
2.4.5. Lepší je neodcházet sám 

 

Na následujících řádcích je vykreslen rozdíl v prožívání odchodu těmi, kdo 

jsou během opouštění skupiny navázáni na skupinu dalších odpadlíků a jedinci, 

kteří odcházeli osamoceně. Nejistota (sig. ,012) odpadlíků odcházejících ve 

skupině je ve srovnání se osamoceně odcházejícími výrazně nižší. Díky 

zachovalým interskupinovým vazbám a cítí se méně vykořenění (sig. ,014) a 

osamocení (sig. ,029). Skupina jim také poskytuje zázemí, kde mohou vidět, že je 

možné jednat podle svého vlastního názoru, aniž by se museli obávat, že 

                                                 
243 Svědectví účastnice výzkumu A. 
244 Svědectví účastnice výzkumu A. 
245 Svědectví účastníka výzkumu D. 
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překračují Boží normy, což dokládá nižší problém s přílišnou sebekritikou (sig. 

,007). Také záporné pocity, které odpadlíkovi brání v další seberealizaci, jako je 

pocit vyhoření (sig. ,029), rezignace (sig. ,011), bezdůvodný strach (sig. ,002), 

obavy z budoucnosti (sig. ,034) či sebevražedné myšlenky (sig. 0,010) jsou u 

odcházejících ve skupině nižší. Stejně tomu je u negativních důsledků pobytu 

v hnutí, mezi které můžeme zařadit pocit vyvolení (sig. ,001) a odpovědnosti za 

svět (sig. ,013), ale i pocity zavržení (sig. ,002), osobního selhání vůči Bohu (sig. 

,010), totálního selhání (sig. ,017) a výčitek svědomí (sig. ,006).  Na vyšší 

sebevědomí při realizaci vlastních myšlenek, pocitů i nápadů u odchozích se 

skupinou ukazuje menší nedůvěra ve svůj vnitřní smysl (sig. ,005). Zajímavým 

zjištěním je skutečnost, že ti, kteří odcházejí ve skupině, jsou současně méně 

nedůvěřiví vůči náboženským institucím (sig. ,017), přičemž s postupem času se 

tento rozdíl ještě více prohlubuje.  

Statisticky se mezi skupinovými odpadlíky vyskytuje více osobností 

orientovaných na intuici (viz. Tabulka č. 26). 

 

  
skup. N Mean 

Rank M-W U Sig. 

S 

Ind. 10 8,3 

28 0,021 Skup. 13 14,85 

N 

Ind. 10 15,7 

28 0,021 

Skup. 13 9,15 

Skup. 13 9,77 

TABULKA Č. 26. Stat. význ. rozdíly v osobnostních rysech u odpadlíků jednotlivců či ve skupině 

* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti 
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skup. N 
C D 

Mean Rank M-W U Sig. Mean Rank M-W U Sig 

BURNOU 
Ind. 10 14,75 

7,5 0,029* 
15,45 

14,5 0,135 Skup. 13 9,88 9,35 

REZIG 
Ind. 10 15,65 

5,5 0,011* 
14,7 

17 0,158 Skup. 13 9,19 9,92 

ZAVRZE 
Ind. 10 14,3 

2 0,002** 
14,65 

3 0,001** Skup. 13 10,23 9,96 

VYKOR 
Ind. 10 14,6 

4,5 0,014* 
15,05 

2,5 0,008** Skup. 13 10 9,65 

BUD_OB 
Ind. 10 16,55 

7,5 0,034* 
17,25 

7,5 0,033* Skup. 13 8,5 7,96 

ODP_OB 
Ind. 10 14,7 

4,5 0,010** 
13,15 

13,5 0,037* Skup. 13 9,92 11,12 

SELHA 
Ind. 10 15,95 

6,5 0,017* 
16,25 

9,5 0,033* Skup. 13 8,96 8,73 

VYCITK 
Ind. 10 16,8 

3,5 0,006** 
15,95 

2,5 0,004** Skup. 13 8,31 8,96 

SELH_B 
Ind. 10 17,1 

8 0,032* 
15,7 

8,5 0,033* Skup. 13 8,08 9,15 

ZRADSK 
Ind. 10 14,25 

14,5 0,050* 
12,9 

11,5 0,004** Skup. 13 10,27 11,31 

VLIV 
Ind. 10 16,65 

3,5 0,013* 
15,3 

10,5 0,066 Skup. 13 8,42 9,46 

VYVOL 
Ind. 10 13,95 

1 0,001** 
12,75 

0 0** Skup. 12 9,46 10,46 

NEJIST 
Ind. 10 14,85 

3 0,012* 
15,1 

4,5 0,016* Skup. 13 9,81 9,62 

SUIC 
Ind. 10 13,9 

10,5 0,010** 
14,1 

17 0,144 Skup. 12 9,5 10,38 

ROZHOD 
Ind. 10 16,8 

11,5 0,076 
16,45 

11 0,068 Skup. 13 8,31 8,58 

CERNOB 
Ind. 10 16,4 

10,5 0,067 
12,1 

19 0,340 Skup. 13 8,62 11 

STRACH 
Ind. 10 15,4 

0 0,002** 
14,8 

0 0,001** Skup. 13 9,38 9,85 

FRAZE 
Ind. 10 15,1 

7 0,028* 
12,85 

17,5 0,219 Skup. 13 9,62 11,35 

SEBEKR 
Ind. 10 15,3 

1,5 0,007** 
14,6 

1,5 0,007** Skup. 13 9,46 10 

KOMUN 
Ind. 10 14,9 

16 0,172 
14,2 

13 0,066 Skup. 13 9,77 10,31 

SMYSL 
Ind. 10 14,65 

2,5 0,005** 
14,2 

5 0,011* Skup. 13 9,96 10,31 

CIRKEV 
Ind. 10 14,1 

4,5 0,017* 
15,6 

11,5 0,083 Skup. 13 10,38 9,23 

TABULKA Č. 27. Stat. význ. rozdíly v subj. potížích a pozitivech odpadnutí jednotlivce či skupiny 

* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti 
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V rámci kvalitativního výzkumu byla skutečnost pozitivního vlivu skupiny 

bývalých odpadlíků na začlenění jednotlivce do běžného života potvrzena všemi 

třinácti respondenty, kteří se skupinou odcházeli. Pozitivně oceňovali zázemí, 

které jim skupina poskytla a jeho význam pro společné překonání náročného 

období po odchodu z hnutí. Sedm s nich zůstává integrováno ve skupině i nadále, 

byť ta již nemá vyhraněně náboženský profil.  

 

Hodně mi pomohli lidi, kteří se mnou odešli z VŽ, přátelé, které jsem měl kolem. Mohl jsem 

se s nimi sdílet, prožívat to s nimi a promýšlet. Hodně jsem to tím měl ulehčené.246 

 

V zásadě to vyeskalovalo v nějakou skupinu. Bylo to stejné období, ale nebylo to tak, že 

bychom se domluvili. Byli to v té době blízcí lidé a o těch věcech jsme spolu mluvili. Takže už 

tam nezbyl nikdo, kvůli komu bych tam zůstával. Potom jsme se vídali ještě nějakou dobu 

intenzivně.247 

 

Myslím, že to byli hlavně ti lidé, se kterými jsem odešel. To byli ti, se kterými jsme ty věci 

diskutovali. Tenkrát jsem neměl nikoho, ani přítelkyni. Ani s rodiči jsem nekomunikoval. Oni 

byli jediný, se kterými jsem to nějak přežil.248 

 

Výše uvedené výsledky potvrzují hypotézu o menších potížích provázejících 

odpadlíky, pokud odcházejí ve skupině. Domnívám se, že skupina přináší 

odpadlíkovi nespornou výhodu možnosti konzultovat své problémy ve skupině, 

která se tak stává jakousi terapeutickou skupinou. Zároveň zde může nalézt oporu 

v době krize. Skupina mu též poskytuje prostor pro seberealizaci, a touto 

zkušeností posiluje jeho sebevědomí. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
246 Svědectví účastníka výzkumu F. 
247 Svědectví účastníka výzkumu G. 
248 Svědectví účastníka výzkumu T. 
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2.4.6. Sebedestruktivní svět duševně strádajících 
 

Výsledky srovnání vztahů mezi problémy, které zažívají odpadlíci trpící 

duševní poruchou a mezi ostatními respondenty, jež se vztahují k období po 

odchodu z hnutí, vykazují, že osoby s duševní poruchou prožívaly velmi 

intenzivně potíže, kterým jinak čelil jen omezený počet respondentů. Mezi tyto 

potíže můžeme zařadit zejména myšlenky, které člověk obrací proti vlastní osobě, 

mezi které patří pocit zavržení (sig. ,002),  sebevražedné myšlenky (sig. ,010), 

přehnaná sebekritika (sig. ,007), nízká sebedůvěra (sig. ,006) a nedůvěra 

k vnitřnímu smyslu (sig. ,005). Tyto negativní sebedestruktivní pocity umocňuje 

navíc bezdůvodný strach (sig. ,002). Většina z těchto potíží zůstává pro tuto 

skupinu signifikantní i dlouho po odchodu. Členové této skupiny mají výrazně 

vyšší obavy z kontaktu s druhými lidmi (sig. ,003), což souvisí s faktem, že 

negativně vnímají svoji odlišnost od ostatních (sig. ,001). Rozvoji sociálních 

kontaktů uprostřed osamělosti po odchodu brání i jejich neschopnost prožívat 

emoce (sig. ,006).  Skupina církve pro ně znamenala zázemí, které je ovšem silně 

poznamenalo a proto mají po ochodu více než jiní strach z naplnění negativních 

proroctví vztahujících se k odpadlíkům (sig. ,010). U respondentů z této 

podskupiny převažovaly osobnostní rysy cítění a vnímání, ale vzhledem k jejich 

nízkému počtu nemá tato skutečnost vypovídací hodnotu. 

  
skup. N Mean 

Rank M-W U Sig. 

T 

Zdr. 20 13,1 

8 0.044* Krize 3 4,67 

F 

Zdr. 20 10,9 

8 0,044* Krize 3 19,33 

J 

Zdr. 20 13,18 

6,5 0,032* Krize 3 4,17 

P 

Zdr. 20 10,83 

6,5 0,032* Krize 3 19,83 

TABULKA Č. 28. Stat. význ. rozdíly v osobn. rysech u odpadlíků s duš. poruchou a zdravých 

* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti 
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skup. N 
C D 

Mean Rank M-W U Sig. Mean Rank M-W U Sig 

BURNOU 

Zdr. 20 10,88 

7,5 0,029* 

11,23 

14,5 0,135 Krize 3 19,5 17,17 

REZIG 

Zdr. 20 10,78 

5,5 0,011* 

11,35 

17 0,158 Krize 3 20,17 16,33 

ZAVRZE 

Zdr. 20 10,6 

2 0,002** 

10,65 

3 0,001** Krize 3 21,33 21 

VYKOR 

Zdr. 20 10,73 

4,5 0,014* 

10,63 

2,5 0,008** Krize 3 20,5 21,17 

BUD_OB 

Zdr. 20 10,88 

7,5 0,034* 

10,88 

7,5 0,033* Krize 3 19,5 19,5 

ODP_OB 

Zdr. 20 10,73 

4,5 0,010** 

11,18 

13,5 0,037* Krize 3 20,5 17,5 

ZTR_PR 

Zdr. 20 10,58 

1,5 0,006** 

11 

10 0,055 Krize 3 21,5 18,67 

SELHA 

Zdr. 20 10,83 

6,5 0,017* 

10,98 

9,5 0,033* Krize 3 19,83 18,83 

SELF 

Zdr. 20 10,68 

3,5 0,006** 

10,63 

2,5 0,004** Krize 3 20,83 21,17 

SELH_B 

Zdr. 20 10,9 

8 0,032* 

10,93 

8,5 0,033* Krize 3 19,33 19,17 

ZRADSK 

Zdr. 20 11,23 

14,5 0,050* 

11,08 

11,5 0,004** Krize 3 17,17 18,17 

STUD 

Zdr. 20 10,68 

3,5 0,013* 

11,03 

10,5 0,066 Krize 3 20,83 18,5 

HNEV 

Zdr. 20 10,88 

7,5 0,034* 

11,13 

12,5 0,097 Krize 3 19,5 17,83 

VYVOL 

Zdr. 19 10,05 

1 0,001** 

10 

0 0 Krize 3 20,67 21 

NEJIST 

Zdr. 20 10,65 

3 0,012* 

10,73 

4,5 0,016* Krize 3 21 20,5 

SUIC 

Zdr. 19 10,55 

10,5 0,010** 

11,35 

17 0,144 Krize 3 17,5 16,33 

ROZHOD 

Zdr. 20 11,08 

11,5 0,076* 

11,05 

11 0,068 Krize 3 18,17 18,33 

CERNOB 

Zdr. 20 11,03 

10,5 0,067* 

11 

19 0,340 Krize 3 18,5 14,67 
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skup. N 
C D 

Mean Rank M-W U Sig. Mean Rank M-W U Sig. 

STRACH 

Zdr. 20 10,5 

0 0,002** 

10,5 

0 0,001** Krize 3 22 22 

FRAZE 

Zdr. 20 10,85 

7 0,028* 

11,38 

17,5 0,219 Krize 3 19,67 16,17 

SEBEKR 

Zdr. 20 10,58 

1,5 0,007** 

10,58 

1,5 0,007** Krize 3 21,5 21,5 

EMVAKU 

Zdr. 19 10,21 

4 0,006** 

10,76 

14,5 0,087 Krize 3 19,67 16,17 

KOMUN 

Zdr. 20 11,3 

16 0,172 

11,15 

13 0,066 Krize 3 16,67 17,67 

SOCFOB 

Zdr. 20 10,53 

0,5 0,003** 

10,08 

1,5 0,003** Krize 3 21,83 20,5 

VZTAHY 

Zdr. 20 11,08 

11,5 0,019* 

11,15 

13 0,031* Krize 3 18,17 17,67 

SMYSL 

Zdr. 20 10,63 

2,5 0,005** 

10,75 

5 0,011* Krize 3 21,17 20,33 

CIRKEV 

Zdr. 20 10,73 

4,5 0,017* 

11,08 

11,5 0,083 Krize 3 20,5 18,17 

CHARIS 

Zdr. 19 10,39 

7,5 0,036* 

10,97 

18,5 0,309 Krize 3 18,5 14,83 

TABULKA Č. 29. Stat. význ. rozdíly v subj. potížích a pozitivech u odpadlíků s duš. poruchou a 

zdravých 
* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti 

 
V rámci kvalitativního výzkumu bylo identifikováno devět respondentů, kteří 

prožívali dlouhodobou krizi v trvání od dvou měsíců do dvanácti let. Tři z nich 

trpěli duševní poruchou, se kterou se vyrovnávali po období čtyř až dvanácti let. 

Výrazné úlevy se dočkali až ve chvíli, kdy po čtyřech až pěti letech potíží navštívili 

psychiatra, který jim poskytl odbornou lékařskou péči. Přesto, že se někteří z nich 

potýkají s psychickými problémy dodnes, jejich kvalita života se poté výrazně 

zlepšila.  
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Já jsem žil s duševními problémy asi pět let než jsem to začal řešit hospitalizací.249  
 
Psychicky i fyzicky jsem se zhroutil. Měl jsem strach z Boha, ďábla i hříchu. Měl jsem strach 

dívat se na televizi. A měl jsem strach i odejít, že skončím v pekle.250 
 
Čtyři roky jsem měla psychické problémy, v noci jsem se budila. Měla jsem neuvěřitelný třes.  

Najednou jsem cítila pocit, který jsem nedokázala popsat, byla to úzkost, která přišla, a nešlo s ní 
nic dělat. A já, protože jsem nevěděla, co to je, jsem se toho šíleně bála a tím, jak jsem se toho 
bála, to bylo ještě horší.  Já jsem to rozlouskla až po čtyřech letech. Paradoxně mi pomohla knížka 

od Jehovistů, kde psali, že se tomu má člověk poddat. Já jsem se tomu bránila, já jsem se pořád 
modlila k Bohu. Měla jsem takovej hlas, že umřu. Pak jsem si řekla, no tak umřu, aspoň budu mít 
klid. To mi začlo pomáhat. Vlastně až čtvrtý rok jsem šla hledat pomoc, protože jsem měla obavu, 

aby to neodnesla dcera. Tak jsem sháněla pomoc u psychologa. Pak jsem šla k psychiatričce a ta 
mi řekla, že je to normální stav úzkosti.  Že je to rozhozená psychika a dobraly jsme se i toho na 
jakém základě. Spouštěč byla sice vyčerpanost z dětí, ale byl tam základ z VŽ. S její pomocí se to 

pod práškama zlepšilo.251 
 

Všichni z duševně strádajících respondentů jsou přesvědčeni, že spouštěcím 

mechanismem jejich choroby byla účast v hnutí. Nakolik se členství v hnutí 

skutečně podílí na rozvoji duševní nemoci, není ovšem možné přesně určit. Vždy 

záleží na predispozici k rozvoji duševní choroby u konkrétního jedince, která je 

vedle genové výbavy vytvářena i vlivem prostředí, které na jedince působí od 

jeho narození. Dále je třeba podotknout, že právě období adolescence, které 

odpovídá věku členů hnutí, je dobou, kdy se duševní poruchy projeví nejčastěji. 

Jako jednoznačně negativní faktor je ovšem třeba označit odmítavý přístup hnutí 

víry k lékařské péči, jež je příčinou velmi dlouhého intervalu mezi prvními 

projevy nemoci a vyhledáním lékařské péče.   

  

Vymítání tady bylo hodně – démoni vlci, démon vlasy, protože měl dlouhé vlasy a byl na nich 
závislý, démon zmrzlina, protože měli rádi zmrzlinu, démon čokoláda.  Večer jsme se sešli, že 

budeme mít modlitební venku. Holka, která byla ve společenství čtrnáct dní, byl večer, lampy 
svítily, a ona najednou začala šíleně křičet. Nikdy jsem nic takového nezažil. Ona úplně 
vytřeštěné oči a oni místo aby jí pomohli, tak šup s ní na zem a začali z ní vymítat. Já jsem u toho 

nechtěl bejt, bylo to nekonečný. Oni přestali a holka začala říkat „Máte to skvělý, jako Bůh, 

                                                 
249 Svědectví účastníka výzkumu C. 
250 Svědectví účastníka výzkumu C. 
251 Svědectví účastnice výzkumu L. 
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jako...“ A oni opět začali: „Beránkova krev, démone vyjdi z ní“ a úplně šíleli, křičeli na celý park.  
Nakonec se to uklidnilo a v nějakém stavu jsme ji odvedli ke mně domů. Doteďka je mi z toho 
špatně. Pak jsem se dozvěděl, že už dříve byla v psychiatrické léčebně.252 

 
Hypotézu, že u jedinců, u nichž se během členství ve Vodě života či během 

odchodu z ní rozvinula duševní porucha, došlo vlivem pobytu ve skupině 

k opožděnému zahájení odpovídající terapie, nemůžeme vzhledem k velmi 

omezenému počtu respondentů potvrdit. Námi předložené výsledky nicméně 

ukazují tímto směrem.      

 
2.4.7. Bývalí vedoucí drží stále iniciativu 

 

Kvantitativní výzkum neprokázal významný rozdíl mezi potížemi 

prožívanými vedoucími členy a členy řadovými v období po odchodu z hnutí. 

Jedinou hodnotou, u které můžeme připustit statistickou signifikanci 0,75 je pocit, 

že jsem byl zrazen skupinou (sig. 0,074), který je u bývalých vedoucích členů 

hnutí nižší než u ostatních, což odpovídá jejich vědomí odpovědnosti za 

směřování hnutí. Období po transformaci identity vede bývalé vedoucí 

pracovníky více než ostatní členy k seberealizaci v politice a v práci, což 

dokládají výrazně vyšší parciální skóre u oblastí práce (sig. ,011) a politika (sig. 

,009) pro období po vyrovnání se s odchodem z hnutí.  

Tabulka č. 32 dokládá, že vedoucím je vlastní osobnostní rys intuice, jak bylo 

již zmíněno v kap. 2.4.3. 

 

 

skup. N 
C D 

Mean Rank M-W U Sig. Mean Rank M-W U Sig 

ZRADJA 

Ved. 10 9,7 

42 0,145 

9,3 

38 0,074 Ost. 13 13,77 14,08 

TABULKA Č. 30. Stat. význ. rozdíly v subj. potížích u bývalých vedoucích a ostatních 
 

 

                                                 
252 Svědectví účastníka výzkumu R. 
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skup. N 

A B C D 

Mean 
Rank 

M-
W 
U Sig. 

Mean 
Rank 

M-
W 
U Sig 

Mean 
Rank 

M-
W 
U Sig. 

Mean 
Rank M-W U Sig 

QOL01 

Ved. 10 14,85 

36,5 0,074 

14,75 

37,5 0,084 

13 

55 0,530 

11,9 

64 0,950 Ost. 13 9,81 9,88 11,23 12,08 

QOL12 

Ved. 10 11,45 

59,5 0,712 

12,8 

57 0,604 

12,85 

56,5 0,585 

16,15 

23,5 0,009** Ost. 13 12,42 11,38 11,35 8,81 

QOL17 

Ved. 10 11,5 

60 0,752 

11,3 

58 0,660 

13,15 

53,5 0,470 

16,05 

24,5 0,011* Ost. 13 12,38 12,54 11,12 8,88 

QOL-CZ 

Ved. 10 12,7 

58 0,664 

13,5 

50 0,352 

12,65 

58,5 0,687 

13 

55 0,535 Ost. 13 11,46 10,85 11,5 11,23 

TABULKA Č. 31. Stat. význ. rozdíly parc.  a celk. skóre kvality u bývalých vedoucích a ostatních 
* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti 

 

  
skup. N Mean 

Rank M-W U Sig. 

S 

Ved. 10 8,05 

25,5 0,014* Ost. 13 15,04 

N 

Ved. 10 15,95 

25,5 0,014* Ost. 13 8,96 

TABULKA Č. 32. Stat. význ. rozdíly v osobn. rysech u bývalých vedoucích a ostatních 

* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti 

 

Z kvalitativního výzkumu vyplývá, že většina bývalých vedoucích i nadále 

drží aktivitu ve svých rukou a seberealizují se zejména v pracovní kariéře, kdy 

sedm z deseti bývalých vedoucích úspěšně podniká, a dva zastávají význačné 

místo v top managementu. Z výpovědí lze konstatovat, že pozice vedoucích 

v hnutí nebyla jednoduchá, neboť byli nuceni druhé vyučovat a vést podle učení, 

kterému časem sami plně nedůvěřovali. Tři z nich svůj nesouhlas s některými 

částmi učení a praxe konzultovali s pastorem sboru, který jejich názor 

neakceptoval, což ve dvou případech vedlo k jejich odchodu. 

 



 

126 

Když jsem byl vedoucí skupinky, tak jsem byl tlačenej hustit do těch lidí věci, kterým jsem 
sám měl problém věřit. A protože tam byla mentalita poddání se autoritě, tak jsem to dělal.253 

 
U kazatelů může být jejich zapojení do společnosti po odchodu z hnutí 

problematizováno díky jejich známosti jako lídrů sekt v období, kdy byly v NNH 

aktivní. Útoky na svoji osobu mohou zažívat nejen od bývalých členů hnutí, kteří 

se cítí být jimi podvedeni, ale i od zbytku veřejnosti.  

V jednom období se mnou pracoval jeden novinář z Reflexu. Hodně psal o VŽ v období jejích 
začátků. Obcházel další kolegy a varoval je přede mnou. Prý jsem nebezpečný manipulátor.254     

 
Hypotéza, že vedoucí členové prožívali odchod rozdílně od běžných členů, se 

nepotvrdila. Skutečností nicméně zůstává, že vedoucí pracovníci v církvi se po 

čase výrazněji seberealizují v pracovní kariéře. 

 
2.4.8. Zaměstnanci odříznutí od běžné každodenní reality 

 

Výsledkem porovnání prožívaných potíží ve skupině zaměstnanců a ostatních 

členů církve dosahuje hraniční statistické signifikance 0,075 charakteristika, 

ukazující na skutečnost, že zaměstnanci církve po odchodu z hnutí prožívají 

problémy v komunikaci s ostatními lidmi. Na časové ose D můžeme následně 

vidět, že časem tento problém ztrácí na významu. 

 

 

skup. N 
C D 

Mean Rank M-W U Sig. Mean Rank M-W U Sig 

KOMUN 

Zam. 4 17,13 

17,5 0,075 

10,5 

32 0,564 Ost. 19 10,92 12,32 

TABULKA Č. 33. Stat. význ. rozdíly v subj. potížích u bývalých zaměstnanců církve a ostatních. 
 
Kvantitativní výzkum dokládá, že bývalí zaměstnanci mají větší problém 

zapojit se do běžného života mimo církev, neboť jakožto zaměstnanci byli 

odtrženi od běžné reality. Osvojili si specifický způsob komunikace mezi členy 

                                                 
253 Svědectví účastníka výzkumu P. 
254 Svědectví účastníka výzkumu V. 
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hnutí a scházel jim sociální trénink kontaktu s lidmi mimo církevní prostředí, 

který ostatní členové prožívali při každodenním pobytu v pracovním prostředí. 

Dva bývalí zaměstnanci uvádějí, že zastávání pracovního postu v církvi s sebou 

neslo negativní důsledky v podobě neustálé kontroly.  

 
Přestala jsem být pod dohledem, jestli se chovám správně a dělám správné věci. Začla jsem 

být svobodnější, našla jsem si normální práci, protože předtím jsem pracovala ve VŽ a neměla 

jsem kontakt s žádným okolním světem, neměla jsem žádný kamarády, kolegy mimo Vodu 
života. Začala jsem pracovat, studovat. Začla jsem si věřit, žít.255   

 

Najednou to nefunguje. Společnost se od tebe oddělí, jako bys byl vřed, černá ovce. Je tam 
strach, panika. Přišel jsem o hodně kamarádů. Je to druhý břeh, kdy přijdeš o lidi kolem. Ono tě 
to vrhne do vakua. Nemáš šanci komunikovat s nikým. Staří kamarádi ze školy si myslí, že na ně 

zase něco zkoušíš. Totální vakuum, které trvalo dlouho. Další komplikací, kterou člověk musí 
řešit, je, že máš jiný komunikační tok než běžný lidi. Zatímco běžní členové zažívají dennodenně 
kontakty obklopeni lidmi z venku, já byl zaměstnancem církve.256 

 
 Kvantitativní výzkum doplněný kvalitativním výzkumem na malém vzorku 

respondentů spadajících mezi zaměstnance prokázal šestou hypotézu, tedy že 

zaměstnanci Vody života prožívali po svém odchodu větší potíže při integraci do 

společnosti než ostatní členové hnutí, a to vzhledem ke skutečnosti, že nebyli v 

kontaktu s každodenní realitou mimo prostředí církve, v takové míře jako ostatní 

členové skupiny.   

 

2.4.9. Příliš dlouhé vyrovnávání se s vlastní identitou  

 
Členové hnutí s homosexuální orientací zažívali již v době pobytu v hnutí 

výraznou psychickou nepohodu. Tuto skutečnost odráží i značný nepoměr 

v průměrné hodnotě pořadí (Mean Rank) v časovém řezu B u životní oblasti 

„psychické pohody“ (sig. ,013) ve srovnání s heterosexuály. Nízkou kvalitu oproti 

ostatním bývalým členům vykazuje i oblast „sexuality“ (sig. ,047 ,007 ,010), a to 

setrvale od pobytu v církvi (B) až po dobu vyrovnání se s identitou bývalého 

                                                 
255 Svědectví účastnice výzkumu O. 
256 Svědectví účastníka výzkumu V. 
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člena NNH (D). Jako problematická se ukazuje i oblast „lásky“ (sig. ,036) v časové 

ose (D). Pochopitelná je výrazně neuspokojivá situace v životní oblasti „děti“ 

(sig. ,031). 

TABULKA Č. 34. Stat. význ. rozdíly parc.  a celk. skóre kvality u homosex. a heterosex. odpadlíků 
* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti 

 
Prožívané potíže při odchodu z hnutí jsou u gayů průkazně vyšší v oblasti 

pociťované zrady jednotlivce vůči skupině (sig. ,019 ,002), což se časem projevuje i 

obavami, že dochází k naplnění negativních proroctví o důsledcích odpadnutí od 

Boha (sig. ,019). V době po odchodu prožívali tito jedinci ve větší míře 

bezdůvodný strach (sig. ,029) a měli sebevražedné myšlenky (sig. ,023). Oproti 

všem ostatním skupinám je jejich pocit svobody a vysvobození (sig. ,015 ,010) po 

odchodu z hnutí stále prokazatelně výrazně nižší. V době po vyrovnání se 

s identitou bývalého člena NNH, kdy většina ostatních odpadlíků vykazuje 

pozitivní zhodnocení oblasti partnerských vztahů, homosexuálně orientovaní 

odpadlíci tyto vztahy i nadále bolestně prožívají, jak dokládá průkazný vysoký 

 

skup. N 

A B C D 

Mean 
Rank 

M-
W 
U Sig. 

Mean 
Rank 

M-
W 
U Sig 

Mean 
Rank 

M-
W 
U Sig. 

Mean 
Rank 

M-
W 
U Sig 

QOL01 

Heter. 20 12,4 

22 0,461 

12,88 

12,5 0,106 

12,7 

16 0,196 

12,98 

10,5 0,069 Homo. 3 9,33 6,17 7,33 5,5 

QOL03 

Heter. 20 11,83 

26,5 0,746 

13,35 

3 0,013* 

12,1 

28 0,851 

12,3 

24 0,574 Homo. 3 13,17 3 11,33 10 

QOL08 

Heter. 20 12,18 

26,5 0,735 

12,6 

18 0,267 

12,5 

20 0,354 

13,15 

7 0,031* Homo. 3 10,83 8 8,67 4,33 

QOL10 

Heter. 20 11,73 

24,5 0,610 

11,93 

28,5 0,890 

12,4 

22 0,461 

13,13 

7,5 0,036* Homo. 3 13,83 12,5 9,33 4,5 

QOL11 

Heter. 20 12,83 

13,5 0,129 

13,08 

8,5 0,047* 

13,48 

0,5 0,007** 

13,4 

2 0,010** Homo. 3 6,5 4,83 2,17 2,67 

QOL-CZ 

Heter. 20 11,95 

29 0,927 

12,5 

20 0,361 

12,53 

19,5 0,338 

12,65 

17 0,235 Homo. 3 12,33 8,67 8,5 7,67 
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nepoměr průměrné hodnoty pořadí potíží v intimní oblasti v porovnání 

s heterosexuály. 

Kvalitativní výzkum dokládá též výrazné problémy se ztotožněním se 

bývalých členů Vody živa - gayů se svojí sexuální orientací, kdy proces jejich 

coming outu trval šest až dvanáct let.  

 

A pak jsem se zamiloval do kluka. A to mě to mě ničilo, byl jsem opravdu zamilovanej a to 

nešlo dohromady s mým křesťanským životem.  Podle mojí víry nebylo možné s ním žít. Ale 
moje víra se v té době už vytrácela. A pak se se mnou rozešel, byl jsem fakt na dně.  Pak už jsem 
ztratil víru úplně, prostě jsem v Boha už nebyl schopen věřit. V té době jsem si neuvědomoval, že 

většina problémů, ze kterých jsem obviňoval církev, byly ve skutečnosti moje problémy. Nemohl 
jsem církev vinit za to, že Bůh nedělá to, co bych si přál.257  

 

Obcházel jsem si všechny církve. Kam jsem nezabloudil, byla církev evangelická, protože jsem 
netušil, že tady nějaká je. Až když jsem si našel partnera. Já jsem si musel vyřešit svoji totožnost, 
svůj coming out a pak jsem si to mohl vyřešit s Bohem. V tomto mi hodně pomohl bratr farář 

Štorek, který mi ukázal Boha, který mne přijímá takového, jaký jsem. U mne to byla hodně 
dlouhodobá a těžká krize, ale souviselo to i s mým coming outem. Ta těžká krize trvala kolem 
šesti let. Byly tam i myšlenky skočit z okna, i když jsem věděl, že to neudělám. Bylo to těžké 

plácání ve vzduchoprázdnu, kde nebylo o co se opřít. A nic nemělo smysl. Co mne zastavilo, že 
jsem začal cítit půdu pod nohama a jakási stabilita přicházela, tak to byly dvě věci. Že jsem si 
našel partnera a tento sbor CČE. Pak zase následovalo několik let utišování, srovnávání věcí, ale 

bylo to ve větším klidu. Tím, že jsem měl vztah, jsem poznal něco nového. Důležité je, že máš 
konečně někoho vedle sebe, můžeš ho chytit za ruku, máš ho rád. A najednou život dostane jiné 
struktury a barvy. Celkově mi trvalo dvanáct let, než jsem si řekl, tak a teď jsem sám sebou. Teď 

už vím, co jsem. Přiznat si to všechno. Najednou jsem si uvědomil, že já se nemusím 
přizpůsobovat těm ostatním.258 

 

 Já jsem si taky tenkrát přál, ať mne Bůh uzdraví a vyléčí z homosexuality, a kdyby to udělal, 
tak by to bylo nádherný, protože bych se mohl oženit a vést „normální, přirozený“ život. Kdyby 
tenkrát někdo přišel jako v Matrixu a nabízel mi tabletu, po které bych se stal heterosexuálem, 

tak bych po ní skočil, ale dnes už ne. Já to dnes vidím, že už bych to nebyl já. Je to mojí součástí. 
Nevím, proč to je a já jsem se s tím naučil žít.259   

 
 
 
 
                                                 

257 Svědectví účastníka výzkumu X. 
258 Svědectví účastníka výzkumu R. 
259 Svědectví účastníka výzkumu R. 
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skup. N 
C D 

Mean Rank M-W U Sig. Mean Rank M-W U Sig 

SVOB 

Heter. 20 13,28 

4,5 0,015* 

13,35 

3 0,010** Homo. 3 3,5 3 

ZAVRZE 

Heter. 20 11,18 

13,5 0,064 

11,13 

12,5 0,038* Homo. 3 17,5 17,83 

BUD_OB 

Heter. 20 11,2 

14 0,132 

11,05 

11 0,072 Homo. 3 17,33 18,33 

ODP_OB 

Heter. 20 11,2 

14 0,105 

11,08 

11,5 0,019* Homo. 3 17,33 18,17 

COMEBA 

Heter. 20 11,25 

15 0,105 

11 

10 0 Homo. 3 17 18,67 

ZRADSK 

Heter. 20 11,08 

11,5 0,019* 

11,03 

10,5 0,002** Homo. 3 18,17 18,5 

VLIV 

Heter. 20 11,08 

11,5 0,075 

11,05 

11 0,057 Homo. 3 18,17 18,33 

SUIC 

Heter. 19 10,66 

12,5 0,023* 

11,23 

14,5 0,081 Homo. 3 16,83 17,17 

STRACH 

Heter. 20 10,95 

9 0,029* 

11,3 

16 0,132 Homo. 3 19 16,67 

FRAZE 

Heter. 20 10,85 

7 0,028* 

11,03 

10,5 0,055 Homo. 3 19,67 18,5 

EMOCE 

Heter. 20 10,98 

9,5 0,052 

10,93 

8,5 0,033* Homo. 3 18,83 19,17 

SEX 

Heter. 19 10,82 

15,5 0,189 

10,13 

2,5 0,007** Homo. 3 15,83 20,17 

TABULKA Č. 35. Stat. význ. rozdíly v subj. potížích a pozitivech u homosex. a heterosex. 
odpadlíků 

* výsledek je průkazný na 5% hladině významnosti 

** výsledek je průkazný na 1% hladině významnosti 

 
Problémy, které gayové zažívali během vyrovnávání se se svojí odlišnou 

sexuální identitou, nelze připsat hnutí. Ta ale svým nesnášenlivým postojem, 

realitou, kde není pro totožnost gaye místo, leda by podstoupil celibát, zajisté 

nepřispívají zdárnému průběhu coming outu, který sám o sobě bývá mnohdy 
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provázen těžkými psychickými problémy. V rámci rozhovorů dva z odpadlíků 

gayů uvedli, že pobyt v hnutí víry k jejich problémům minimálně „přihodil 

polínko“.  

…homosexualita je něco naprosto nepřirozeného, odporujícího zákonům Božím i přírodním. 
Jejím ovocem jsou ty nejhrůznější druhy chorob, nakažení AIDS, zničené rodiny, neštěstí, izolace, 
samota, opovržení, špína a smrt.260  

 
Lze tedy konstatovat, že sedmou hypotézu, která tvrdí, že odpadlíci 

s homosexuální orientací prožívali během svého odchodu z hnutí výraznější 

problémy než běžní členové, neboť hůř nacházeli svoji identitu a hůř se s ní 

smiřovali, je možné na základě výzkumu potvrdit. Posouzení míry vlivu reality 

presentované Vodou života na problémy, které zažívali bývalí členové hnutí 

s homosexuální orientací během svého coming outu, je problematické, neboť 

s podobnými projevy nesnášenlivosti se mohli setkat (nebo se setkávali) i 

v jiných církvích. Na druhou stranu je zřejmé, že tato vnucená realita jim cestu k 

přijetí vlastní totožnosti značně ztížila. 

 
2.4.10. Uzavřít v hnutí manželství nemusí být výhrou 

 

V kapitole 2.3. jsme konstatovali, že mezi respondenty je vysoký počet 

rozvedených osob z manželství původně uzavřených ve Vodě života. Z 

původních sedmi osob v manželském stavu se pět rozvedlo. Pokud z tohoto počtu 

odečteme ty, kteří spolu začali mít známost před vstupem do hnutí, zjistíme, že 

sto procent respondentů odešlých z Vody života, kteří se zde seznámili se svými 

partnery a zároveň ve Vodě života uzavřeli manželství, je v současné době 

rozvedených. To je výrazný rozdíl proti běžné populaci, kdy se podle údajů 

Českého statistického úřadu rozvodovost v České republice v současné době 

pohybuje kolem 50%.261  

                                                 
260 Rubešová, Církev ustanovuje standard v národě, str. 5. 
261 Na stránkách ČSÚ je uvedena aktuální míra rozvodovosti v posledních letech kdy došlo ke 

snížení počtu rozvedených manželství  z  „50 % dosažených v roce 2008 na 47 % pro rok 2009.“ 
In: ČSU, Pohyb obyvatelstva - rok 2009 [online]. 
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Z kvalitativního výzkumu vyplývá, že manželství bývalých členů hnutí, 

seznámených a sezdaných v rámci hnutí se rozpadají mnohem snadněji. 

Důvodem je skutečnost, že tyto svazky častěji nemají základ ve svobodném a 

odpovědném rozhodnutí učiněném při vstupu do manželství a v době 

manželských krizí tak nenachází oporu pro další setrvání v tomto manželství. 

Partneři se často domnívají, že ke vstupu do manželství byli vmanipulováni 

skupinou a že neměli šanci druhého před manželstvím blíže poznat a museli se 

po krátké době vzít, aby mohli vzájemný vztah prožívat intenzivněji. Někteří 

z nich přitom přiznávají, že mimo hnutí by za stejných podmínek manželství 

neuzavřeli.  

 

Dneska bych viděl jako negativní, že tam byl kladený důraz na to, aby člověk by neměl před 

svatbou žádný sexuální život. Měl by mít jednoho partnera od Boha a basta. A podle mne to mělo 

za následek určitou nevybouřenost a to, že člověk si vůbec nevyzkoušel, jak bude vycházet a 

dlouhodobě žít s druhým člověkem opačného pohlaví.262 

 

Mrzí mne, že jsem se oženil a pak rozvedl. Tuhle etapu jsem si mohl odpustit. Bylo to 

ovlivněno tím společenstvím. Myslím si, že nebejt té společnosti by to nedošlo nikdy tak daleko. 

My jsme spolu nebyli tak dlouho a mimo církev by ke sňatku nedošlo.263 

 

Pastorovi se zdálo, že bych se měl oženit a já jsem to viděl naopak. Nakonec se potvrdilo, že já 

to vidím správně.264 

 

Jeden z respondentů uvádí, že manželství bylo v hnutí pojímáno až příliš 

zjednodušujícím způsobem, bez zamyšlení se nad vážnými problémy, které se v 

dlouhodobém partnerském soužití mohou objevit. Snad zde hrála roli i naivita v 

souvislosti s pojetím „vroucí lásky k Bohu“, většinou v podobě určité 

„zamilovanosti“, která byla aplikována také na manželství. 

                                                 
262 Svědectví účastníka výzkumu N. 
263 Svědectví účastníka výzkumu G. 
264 Svědectví účastníka výzkumu I. 
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Mám za to, že na vyšším podílu manželství uzavřených ve Vodě života, jež 

skončila rozvodem, se projevuje problém mladých manželství, která jsou 

náchylnější k rozvodům, neboť byla uzavřena v mladém věku po krátké 

známosti. Svůj vliv ovšem mělo i konzervativní prostředí Vody života, která 

prosazovala velmi přísná pravidla pro intimní život a partnerské vztahy.  

Výše uvedené skutečnosti potvrzují osmou hypotézu, že manželství uzavřená 

ve Vodě života dvěma lidmi, kteří se zde poznali, jsou po odpadnutí manželů od 

hnutí více ohrožená rozpadem než ostatní manželství. 

 
2.4.11. Proces odchodu 

 

V následující kapitole předkládám výsledky kvalitativního výzkumu formou 

popisu procesu odpadnutí, tak jak jej zažívali respondenti. Jejich osobní pohled 

ilustrují vybrané citace z rozhovorů. 

 

Opouštěný svět aneb skupinové Já 

Sbor náboženské společnosti Voda života pro své členy představoval druhou 

rodinu, útočiště, kde nacházeli vzájemnou lásku i zaujetí pro ideály. Na druhou 

stranu byla žitá realita hnutí obtížně slučitelná s běžným životem. Byla založena 

na černobílé polarizaci mezi světem Boha a satana. Tomuto pojetí odpovídal i 

jazyk, který se specifickými výrazy odlišoval od běžného jazyka. Kontrolu nad 

zachováváním interních pravidel drželi vedoucí, ale fungovala zde i silná 

vzájemná sociální kontrola řadových členů mezi sebou navzájem Na soukromé 

osobní zájmy a koníčky členům církve nezbývalo příliš času, neboť vize sboru 

přinést spásu lidem v Československu vyžadovala nejen oběti finanční, ale také 

neustálou aktivitu, plnění úkolů při bohoslužbách, na evangelizacích a misiích. 

Na druhou stranu se členové ve společenství cítili být přijatí. 

 Druhý důvod mého odchodu byl vyhoření, protože jsem se pořád snažila cítit šťastná, cítit se 

být blízko Bohu. 
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Mně ten sbor nahrazoval rodinu. Připadalo mi, že doma mi chybí láska a porozumění. Velkou 

část času jsem věnovala vztahům. Myslím, že jsem přestala číst všechny knihy, které nebyly 

křesťanské, protože knihy, které jsem milovala, se do toho radikálního pojetí nevešly.265 

 

Každopádně, byl člověk úplně vytržen z reality, alespoň po tu dobu, kdy to bral opravdu 

vážně, a opravdu tím žil. Nevěnoval se jiným zajímavým věcem, které by ho bavily, omezil 

koníčky, četl jen věci, které se týkaly hnutí víry, případně křesťanství obecně, poslouchal jenom 

takovou hudbu. V mém případě -  já jsem kvůli tomu nešel na vysokou školu, i když se to 

očekávalo, protože jsem byl v rozpoložení, že tady jde o velký věci, o spasení lidstva, tak co bych 

dělal na vysoké škole.266 

 

Chtěl jsem se poradit s někým starším z církve, protože jsem měl problémy ve vztahu se svou 

dívkou. Václav po mně chtěl, abych mu řekl něco, co jsem mu říct nechtěl. A nechtěl jsem mu ani 

říct proč. Načež on řekl: „Uvědom si, kdo ti v tom brání.“ A myslel tím samozřejmě ďábla, 

zatímco mně v tom bránily ohledy na tu druhou osobu.   

...v církvi jsem byl uhoněnej, pořád se konaly nějaký konference a bylo to hektické a hodně 

náročné.267 

 

Byli jsme tenkrát na konferenci v Pakulu,  seděli jsme tenkrát ve druhý řadě všichni a teď tam 

byl nějakej zaměstnanec toho baráku a říká: „A co vy jste jako, vy jste tam taková partička 

ranařů ve druhý řadě. Co vy jste jako zač.“ A my tenkrát jako blbci zpitomnělí, jsme mu říkali: 

„My jsme chytači.“ (pozn. autora: zachytávači osob padajících k zemi při vzkládání rukou). A on 

vůbec nechápal. A my jsme si mysleli, že pochopí, o čem mluvíme. A von: „A jo, jako chytači. A 

uteče vám jich hodně?“ Von si myslel, že chytáme lidi, který se snaží odejít. To byla naše místní 

křesťanština.268   

 

Tam člověk byl nucený být šťastný a nadšený, a když tomu tak nebylo, tak z toho měl špatný 

svědomí. A teď najednou vidíš, že ty, který se stavějí do role dokonalých, tak dokonalí nejsou a že 

tebe to svazuje a zneschopňuje.269 

Vnímal jsem tam, sektářské rysy…od čirého nadšení k mašinérii – organizaci, která má patent 

na pravdu. Máme pravdu, kterou hlásáme my!  

                                                 
265 Svědectví účastnice výzkumu A. 
266 Svědectví účastníka výzkumu N. 
267 Svědectví účastníka výzkumu B. 
268 Svědectví účastníka výzkumu K. 
269 Svědectví účastníka výzkumu S. 



 

135 

Já jsem přesvědčen o ryzosti VŽ, šel bych do toho znova stejně. Vidím start, nadšení pro 

hledání pravdy. To jsem jinde nezažil. Byli jsme extrémně uzavřený, vytržený z kontextu 

společnosti, církví. Je mi to ale drahá zkušenost, byla to poctivá záležitost, která byla reakcí na 

tehdejší dobu.270 

 

Obzvlášť zezačátku tu byla silná manipulace – jsem tu a okolní svět je zlo. Nebyla volba jít do 

jiného společenství.271  

 

Pochybnosti a nespokojenost spějící ke krizi aneb zajaté Já  

Po určité době strávené v hnutí začala většina respondentů prožívat 

pochybnosti a nespokojenost, které vyplývaly z nesouhlasu s teologií hnutí víry 

(7), z deziluze z chování vedoucích pracovníků (6), z pocitu nesvobody (3) a z 

vnitřního nesouladu (2) se způsobem života v církvi. K postupnému oddělování 

se od hnutí přispěly v některých případech i nově navázané intimní vztahy (3), 

které u dvou respondentů vedly ke konfliktu vedoucími hnutí, kteří tyto vztahy 

kritizovali a snažili se je kontrolovat a korigovat. Téměř všemi respondenty byla 

intenzivně pociťovaná všudypřítomná kontrola a manipulace. V tuto dobu ovšem 

respondenti ještě neměli zájem skupinu opustit, protože se s ní cítili být svázáni. 

Pro další vývoj u většiny respondentů je podstatné, že se v jejich okruhu začaly 

vytvářet oázy částečně svobodného myšlení, kde mohli svobodně presentovat 

své názory a podílet se na aktivitách, které přímo nesouvisely s aktivitami církve.  

Mimo výše uvedených zdrojů pochybností přispělo k nespokojenosti a 

následnému odchodu u tří respondentů i roční studium na biblické škole, které 

spíše než by přineslo těmto studentům odpovědi, umocňovalo jejich pochybnosti.  

 

 Pak můj přítel neměl, kde bydlet, tak bydlel u mě. Pak jsme potkali Janu a Mirka a ti se na nás 

dívali káravě, že jsme dlouho nebyli ve sboru, a že žijeme v těle. Naznačovali zkrátka, že spolu 

spíme a že nežijeme čistý život. A máme se z odpadlíků vrátit mezi čisté křesťany. A hrozně mě 

to urazilo. Že se nám pletou do soukromí a nic o tom neví.272   

                                                 
270 Svědectví účastníka výzkumu V. 
271 Svědectví účastníka výzkumu U. 
272 Svědectví účastnice výzkumu A. 
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Cítila jsem se nesvobodná. Bylo to, že jsem se cítila kontrolovaná a hlídaná i v takových 

detailech jako co si vezmu za oblečení, nebo kde jsem v jakou hodinu. Když jsem se nezúčastnila 

shromáždění, tak kde jsem tedy byla. Cítila jsem se provinile, když jsem četla cokoli jiného než 

bibli. Najednou jsem začala vnímat, že je to divný, že je to něco, v čem nechci žít.273 

 

Vadilo mi, že MUSÍME dělat věci, které chceme dělat.274 

 

Člověk to bral jako zradu, protože někomu dal svoji důvěru a ta důvěra byla zklamaná. Byla 

to i jako lidská krize. Krize ze vztahů. deziluze, jak to vedení ve skutečnosti je, že to není tak 

růžový, jak to vypadá. Že ti lidi jsou velmi necitliví a nelidští. Takže to byla ta velká deziluze.275  

 

Respondenti byli v tomto období stále ovlivňováni viděním sebe sama očima 

náboženské skupiny. Byli zvyklí nad sebou uplatňovat přísnou sebekontrolu 

v intencích učení církve. U dvou z nich hrál určitou roli i strach, aby člověk 

nebyl ostatními za nesprávné jednání napomínán.  

 

Pořád jsem bojovala s tím, že dělám něco, co bylo ve VŽ chápáno jako hřích. Přesto, že pro 

většinu křesťanů to hřích nebyl.276 

Myslel jsem, že mě k tomu vede rozpor v teologickém učení. S postupem doby jsem zjistil, že 

mi vadilo, že mě buzerují a jsem nucen dělat něco, když nechci. Trvalo to 2-3 roky. Nejde o 

teologii, ale společenství znásilňovalo mé přesvědčení. Člověk přijal autocenzuru, nemohl si říct: 

„Oni mně buzerují, tak já půjdu jinam.277 

 

Byla jsem hrozně mladá a naivní. O věcech, o kterých jsem slyšela, byť i třeba z kazatelny, 

jsem moc nepochybovala. Dnes už by tomu bylo jinak.278  

 

Protože člověk pak zjistil, že je nastydlej, že má alergické problémy, že nevydělává sto tisíc. 

Ale snažil se působit dojmem, že to tak není. Ne, že by člověk chtěl lhát. Ono to tak navenek 

                                                 
273 Svědectví účastnice výzkumu O. 
274 Svědectví účastníka výzkumu E. 
275 Svědectví účastníka výzkumu T. 
276 Svědectví účastníka výzkumu A. 
277 Svědectví účastníka výzkumu D. 
278 Svědectví účastníka výzkumu M. 
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může působit, že člověk jakoby podváděl, ale to bylo takový podvědomý nutkání, že tak tomu 

chtěl člověk věřit. Že nebyl ochoten akceptovat tu realitu.279 

 

To jiné myšlení ve mne rostlo před ochodem, taková rozpolcenost, já se chci přiblížit k Bohu a 

druhá půlka vevnitř cítila, že je to úplně jinak. Já jsem byl zdrženlivější od toho chodit po městě, 

evangelizovat, protože se mi to vnitřně příčilo jako něco manipulativního. Ve VŽ se lidská 

rozumnost moc nenosila.280 

 

Krizový okamžik často hrál kruciální roli v rozhodnutí člena společenství 

odejít. V rozhovorech uvedli bývalí členové Vody života pět různých faktorů, jež 

u nich vedly ke krizi. Prvním bylo oddělení od náboženské skupiny, které mělo 

podobu odstěhování se (4) nebo zaneprázdnění školními povinnostmi (1).  Během 

tohoto vytržení z každodenního vlivu náboženské skupiny dospěli respondenti k 

poznání, že realita presentovaná společenstvím je proti běžné realitě života 

umělá. Dalším druhem krize byl konflikt nebo nesouhlas s vedoucími představiteli 

hnutí (3), jehož specifickou podobou bylo sesazení z funkce (2), které vedlo 

bývalé vedoucí k pocitu, že se v hnutí již nemohou seberealizovat. Dva 

z respondentů prožili krizi na základě rozhovoru s člověkem, kterého původně 

přišli evangelizovat a jenž jim pomohl odkrýt to, co je vnitřně trápilo, ačkoli si to 

sami nebyli ochotni přiznat. Pro jiné byl krizovým okamžikem odchod blízké 

osoby (6), přičemž tímto člověkem byl ve většině případů partner nebo vůdčí 

osoba z podskupiny alternativního smýšlení. Posledním druhem krize bylo 

duševní zhroucení (1). 

 

Zlom byl, když jsem ráno šla k panu Kocábovi, bylo to úžasný, nezved hlas a ten samý den 

jsem šla na shromáždění VŽ do Edenu. Pamatuju, že jsem přišla a stála vzadu a oni tam skákali a 

třicet minut ječeli něco o spasení Československa a mně, jak jsem tam dlouho nebyla, tak mi to 

došlo.281 

  

                                                 
279 Svědectví účastníka výzkumu U. 
280 Svědectví účastníka výzkumu R. 
281 Svědectví účastníka výzkumu A. 
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Já jsem byl vyhozený z vedení a měl jsem tam setrvat jako řadový člen a v tu chvíli to pro 

mne ztratilo smysl, protože již nějakou dobu pro mne byla nejdůležitější ta seberealizace v tý 

práci.282 

 

Byli lidi, kteří pro církev udělali hodně a kteří se snažili a narazili na nepřekonatelné 

problémy, protože právě chtěli dělat dobře. Pastor je tehdy v kázání nazval „plemeno hadů“. 

Tohle pastýř nemůže udělat. Může lidem pomáhat, případně je vyloučit, když jdou proti proudu, 

ale nemůže je proklínat.283 

 

Já byl tenkrát na vojně. Tam, když tě od toho žírného prsu Flekova prostě odtrhnou a teď tě 

vrhnou do té armády, kde si nareješ držku okamžitě hned první den a pak jdeš na biblickou hned 

z tý vojny, kde to dostáváš pět hodin do palice, tak ti to musí dojít. Není možný, aby ti to 

nedošlo. To znamená, já jsem asi už před vojnou začal vnitřně odcházet trošku, já myslím, že ten 

katalyzátor byla ta vojna s tou biblickou. Když v tom jedeš kontinuálně, tak ono se z toho 

rychlíku zas tak snadno vystoupit nedá. Ale když tě někdo posadí na lokálku, která se kodrcá a 

každé tři kilometry zastavuje, tak už je to podstatně jednodušší. A pak tě někdo posadí do letadla 

a letíš celý rok v tý biblický. No tak jednou přistaneš a řekneš: „Ty vole, už nikdy.“284 

 

K tomu mi pomohl jeden šermíř, který se mnou vedl rozhovor od šesti hodin večer do sedmi 

do rána. Moje první myšlenka byla, že ho zevangelizuju, ale on po třech hodinách mého 

monologu řekl, tak odlož tu bibli a teď mi řekni, co si o tom myslíš ty. On mne dostal do kouta, a 

pokud jsem k sobě nechtěl být nepoctivý, tak jsem neměl odpověď. A já jsem mlčel. On mne 

nechal podusit a potom mě překvapil, že mě úplně popsal, moje nitro.285 

 

Odchod aneb osvobozené Já 

 Rozhodnutí odejít bylo u většiny respondentů doprovázeno nalezením 

vhodné opory. Nejvíce respondentů uvedlo jako nejvýznamnější oporu v době 

odchodu přátele z okruhu bývalých odpadlíků (3). Výraznou pomocí při odchodu 

byl některým jejich partner (8). Jiným byla zázemím škola (2), pracovní prostředí 

(2), nová církev (2) nebo rodinní příslušníci (2). U většiny respondentů tyto osoby 

či skupiny plnily funkci opory pouze po omezený čas.  
                                                 

282 Svědectví účastníka výzkumu G. 
283 Svědectví účastníka výzkumu I. 
284 Svědectví účastníka výzkumu K. 
285 Svědectví účastníka výzkumu R. 
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Já jsem chodila do školy, na vejšce jsem objevila nový svět.286 

 

Odcházel jsem spolu se ženou. Původní impuls byl sdílený. Bylo důležitý, že jsme se vzájemně 

mohli podpořit. To bylo strašně drahý.287  

 

Moje dívka, ta mi pomohla při odchodu nejvíc. A vandráci. Bylo příjemné zajít do nějaké 

party, kde byla sranda.288 

 

Vlastní rozhodnutí odejít a realizace odchodu znamenala pro respondenty 

symbolické rozbití skupinového systému a vymanění se z jeho přímého vlivu. U 

dvou respondentů můžeme vidět pokus veřejně konfrontovat náboženskou 

skupinu s osobními důvody odchodu. Reakce z vedení Vody života na tuto snahu 

byla negativní a kazatelé se následně snažili interpretovat výroky odpadlíků tak, 

aby zmírnili jejich dopad a odpadající dehonestovali. 

 

Nejsem členem, veškerá společenství mi připadají, že člověka víc vysávají než by mu dávala. 

Nechce se mi do žádnýho společenství se zařazovat.289 

 

Předtím dokud člověk v tom hnutí byl a byl v něm aktivní, tak měl na prvním místě Boha, ale 

ve skutečnosti to znamenalo tu církev jako takovou, jako organizaci. Zúčastnit se pokud možno 

všeho co se děje a pokud možno nezúčastnit se ničeho co se úplně nehodí tomu výkladu. Určitě 

jsem to přehodnotil a potom byl víc v popředí člověk a pak až nauka.290 

 

Je důležitý, jak jsou nastartovaný mechanismy společenství. Když se o tebe každý stará, je to 

nepřímá manipulace. Znemožní ti to žít cokoli jiného. Je tam utvrzování v tom vidění světa. Já 

jsem se od toho chtěl uříznout, nechci být svázán myšlením jedný party.291 

 

 

 

                                                 
286 Svědectví účastnice výzkumu A. 
287 Svědectví účastníka výzkumu V. 
288 Svědectví účastníka výzkumu B. 
289 Svědectví účastníka výzkumu G. 
290 Svědectví účastníka výzkumu N. 
291 Svědectví účastníka výzkumu V. 
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Začlenění do společnosti aneb dospělé Já 

Proces změny v přístupu jednotlivce k sobě a ke světu byl prožíván jako 

pozvolný (13), nebo jako rychlá změna (2) či v podobě krize (9), jež trvala od 

dvou měsíců do dvanácti let. U podstatné většiny tento proces začal již před 

vlastním odchodem z hnutí, kdy se členové začali věnovat jiným zájmům než 

pouze aktivitě ve Vodě života, a to z velké části skupinově (8). To jim přineslo 

více realistický pohled na svět, jež lze chápat jako určitou přípravu na období po 

odchodu z církve. V průběhu této fáze lze pozorovat částečný odklon od 

striktního dodržování pravidel, jež byla ve Vodě života uplatňována. Tato změna 

postoje se projevila především v přístupu k náboženským činnostem, kdy 

respondenti uvádí snížení aktivity v církvi (9), menší pravidelnost čtení bible (5) 

a modlitby (4). Někteří respondenti prožívali v tomto období nejistotu, ohledně 

toho, jak naložit se svobodou (3), uvolněnou morálkou (1) a „kouřením a pitím“ 

(1).  

 

Nejvyšší autorita byl pořád Bůh, ale už jsem věděla, že jsem mimo (učení ve VŽ), minimálně v 

šedé zóně. Snažila jsem se všechno nacpat do křesťanství, aby se to tam ještě vešlo. Já jsem měla 

problém se svobodou, kam až můžu svobodně zajít, abych se neprotivila Bohu, protože VŽ 

nastavila hodně přísné parametry a já jsem se pustila ze řetězu.  Možná jsem odešla daleko, 

abych se posléze mohla vrátit doprostřed, byť i dnes se občas nakláním na tu nebo druhou 

stranu.292 

 

Já jsem věřícím zůstal. Ten zájem jsem trochu zmodifikoval, tím to v zásadě skončilo. Přestali 

jsme řvát, mávat rukama a skákat.293 

 

Po odchodu bylo zvláště pro odpadlíky, kteří neprošli alternativními 

skupinami, obtížné začít spoléhat na své vlastní pocity, intuici a úsudek. Při 

opětovném zapojení do nového světa se velká část respondentů vracela ke svým 

zájmům z minulosti, jako například pobytu v přírodě (7), hudbě (5), šermu (2), 

čtení knížek (2), tanci (1), malování (1), zahradničení (1) a jazykům (1).  Zvláštním 
                                                 

292 Svědectví účastnice výzkumu A. 
293 Svědectví účastníka výzkumu K. 
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případem obtížného hledání vlastní identity byli homosexuálně orientovaní 

jednotlivci, kterým se jejich coming out protáhl na dlouhých šest až dvanáct let.  

 

Hraje tam velkou roli, že jsem odešla z VŽ, když jsem odešla ze stření školy a objevila svět na 

vysoké, který mne okouzlil. Svět umění a začala jsem se orientovat jiným směrem. Největší 

změna byla, že jsem se osvobodila od pravidel, která mi byla nějak dána a předepsána a hledala 

jsem svoje pravidla. Hledala jsem, která ze stávajících pravidel si nechám, která poupravím a 

která opustím úplně.294 

 

Pro mne v tu chvíli bylo nejtěžší, že když jsem se rozhodl, došlo k napětí mezi vnitřním 

přesvědčením a jednáním. Nejistota, jestli je to správný. Musel jsem to risknout. Kdybych to 

neudělal, nemohl bych se pak spolehnout na vnitřní hlas, popřel bych sám sebe. Musel jsem to 

udělat, i když to bylo „křesťansky“ špatně, že musím udělat něco, co cítím, než to, co je 

„myšlenkově“ správně. Ta nejistota, jestli je to dobré nebo špatné vyprchala rychle. Do půl roku. 

Pomohli mi lidé kolem mne. 295 

 

Ve VŽ jsem plnila jenom něčí představy, jak to má bejt, jak to má vypadat a co mám dělat. 

Teď žiju sama za sebe a mám odpovědnost a to jsem získala až po odchodu.296 

 

Důležitou roli při integraci do společnosti hrála společenství, která pomáhala 

odpadlíkům získat alternativní pohled na život. Z církví a náboženských institucí 

to byla například Církev bratrská (5), Českobratrská církev evangelická (5), 

Apoštolská církev (3), společenství Vinice (2), Křesťanské společenství Nové 

začátky (1) a Victory International (1). Jednotlivci hledali duchovní inspiraci také 

u mormonů, muslimů, v astrologii nebo v novopohanském čarodějnictví v eko-

feministické skupině Studna. Pět respondentů dnes praktikuje křesťanskou víru 

bez vazby na konkrétní náboženskou instituci a dva účastníci výzkumu pokládají 

křesťanskou víru spíše za psychologickou záležitost. 

 

                                                 
294 Svědectví účastnice výzkumu A. 
295 Svědectví účastníka výzkumu F. 
296 Svědectví účastnice výzkumu O. 
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 Co se mi líbí na sboru, který navštěvuji je, že tam nikdo nikoho nekontroluje. Nikdo mi 

neřekne, že tam nesmím, že jsem odpadla. Je to vyšší level, že každý si nese odpovědnost sám za 

sebe.297  

 

Našel jsem skupinu přátel, kteří se scházeli k výkladu Písma. Vyhovovalo mi, že to není one 
man show. Stal se pro mne vzorem židovský výklad, kdy je tam několik verzí a není tam jen 
jeden doktrinální výklad.298 

 

Uvědomil jsem si, že jsem křesťan a že chci zůstat křesťan a potřebuju církev. Takže jsem se 
vracel k těm hodnotám a hlavně jsem se snažil pokorně sklonit a jít do nějaké církve.299 
 

Něco z hnutí i nadále přetrvává aneb idealistické Já 

I po třinácti letech integrace do nové společnosti zůstává u některých 

respondentů touha po pocitu sounáležitosti a po společném zápalu pro ideál, 

který zažívali ve Vodě života. Čtyři respondenti tuto touhu po třetím domově 

vyjádřili slovy lítosti nad nemožností jej znovu objevit a jeden z účastníků 

výzkumu si posteskl nad ochladnutím evangelizační aktivity církví.   

 

Já jsem odešla od křesťanství někam jinam a pak jsem se vrátila, protože je ve mně hluboce 
zakořeněné, tady v tom evropském prostoru, kultuře, ten dědeček katolík. A ke křesťanovi patří 
církev.300 

 
Dodnes trpím, že nemůžu najít společenství, které by mi bylo domovem.301 
 

Stále mne mrzí, že jsem ztratil kontakt s některýma lidma. Ale když jsem byl čerstvě odešlý, 
tak mi to vadilo více než teď. Občas si vzpomeneš, jo to byl príma člověk, to je škoda, že jsem ho 
tak dlouho neviděl.302 

 
Samozřejmě velký problém byl pocit „obřemenění“. Toužil jsem se někde zapojit být užitečný. 

Nějakým způsobem se to časem srovnalo.  

Trochu je mi líto, že ten boom, který tu byl v devadesátých letech, už není. Že to vychladlo. 
Zbylo mnoho lidí, kteří byli načatý a dál se plácají ve svých životech anebo jsou zapadlí. Chtělo 
by to změnu.303 

                                                 
297 Svědectví účastnice výzkumu A. 
298 Svědectví účastníka výzkumu G. 
299 Svědectví účastníka výzkumu B. 
300 Svědectví účastnice výzkumu A. 
301 Svědectví účastníka výzkumu D. 
302 Svědectví účastníka výzkumu H. 
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Dneska jsem nevěřící. Kdybych Boha nehledal dost upřímně, tak někde vevnitř ve mně bylo 
to, že jsem neudělal všechno. Já jsem ještě dlouho po odchodu z VŽ hledal Boha fakt naplno, 
lámal jsem svůj charakter, poddával svou vůli Bohu úplně nejvíc, jak to šlo, a nic, žádná odpověď 

– tak to mě paradoxně připravilo o víru.304   
 
Ochutnal jsem, že je vyšší smysl života a nemohl jsem to opustit.305 

 
Přese všechny těžkosti, které s sebou členství a následný odchod ze společenství 

Voda života nesly, nacházejí dnes mnozí z bývalých členů i positivní aspekty, 

které jim toto životní období přineslo. Jako pozitivní přínos pobytu ve Vodě 

života respondenti uváděli zejména nabyté zkušenosti, jež mají podobu 

užitečného setkání s manipulací (15), díky kterému získali ostražitější přístup 

k lidem (2) či naopak větší otevřenost (1), profesní vývoj (2) na základě 

jedinečných příležitostí poskytnutých v hnutí. Většina respondentů velmi 

pozitivně hodnotí vzájemné mezilidské vztahy mezi lidmi ve společenství VŽ 

(13). Z náboženských přínosů oceňují bývalí členové Vodu života za 

zprostředkování křesťanské víry (9) a získání znalosti bible (2). Jeden 

z respondentů přisuzuje Vodě života i podíl na jeho vyšším sebevědomí. 

 

Dobrého – manžela, přátele. Zážitek Boží blízkosti.   
Naučila jsem se tam že, nechci být manipulovaná. 306   
 

Myslím, že mě to naučilo zkoumat, to, co lidi říkají. Tam jde o to nahlédnout do hloubky a 
nevzít to i s navijákem. 

Druhá věc, díky tomu, že došlo k nějakýmu profesnímu postupu a vymanění z určitého 

zázemí, tak pro mne to byla výhoda. Protože jsem byl ochoten přemýšlet, že změním směr 
zaměstnání.307 

 

I špatný věci jsou s odstupem času dobrý, protože přinášejí poučení. Je fakt, že v tý vztahový 
oblasti jsem ztratil dost času. Pokud jde o zkušenost s manipulací, pak bych to viděl, jako dobrou 
zkušenost.308 

 

                                                                                                                                      
303 Svědectví účastníka výzkumu I. 
304 Svědectví účastníka výzkumu P. 
305 Svědectví účastníka výzkumu R. 
306 Svědectví účastnice výzkumu A. 
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To byla strašně důležitá etapa osobního rozvoje. Jednak proto, že mi bylo sedmnáct a hledal 
jsem sám sebe, druhak už ze mě nikdo neudělá blbce tímhle způsobem. To že si to někde vyžereš, 
vymácháš si v tom čumák a poučíš se z toho. To nikdy není promarněnej čas.309 

 
Je otázka, jestli já, který jsem vyrůstal v ateistické rodině, bych se bez něčeho tak 

podmanivého pro mladého člověka vůbec obrátil a začal se zajímat o křesťanství a víru.  Myslím, 

že ne. Druhá věc je, kdybych vyrůstal v zázemí rozumného křesťanství, tak bych se od něj třeba 
neodklonil, kdyby tam nebyla ta zkušenost z hnutí víry.310   

 

Ta zkušenost je k nezaplacení, byť byla drsná a tvrdá nějakým způsobem. Byť jsem tam trpěla, 
tak jsem si to musela prožít. Díky tomu, že jsem se táhla za jedním charismatickým člověkem, 
jsem dopředu podezřívavá k charismatickým osobnostem, organizování, a to vnímám jako 

pozitivní.311 
 
Vyrostl jsem v rodině, kde mě máti furt srážela, brala mi sebedůvěru a vždycky jsem byl v 

každém kolektivu jiný než ostatní. Byl jsem takový ten typ s potlačeným egem, takový ten 
ušláplý a tímhletím myšlením se to podařilo změnit. Proto dneska můžu dělat práci, kterou 
dělám, proto jsem mohl dělat práci vedoucího. Kdybych VŽ neprošel, tak nemůžu. 312 

 
Já si to nesu ne jako bolest, ale jako zkušenost, ze které mohu čerpat. Chápat lidi, kteří mohou 

být v podobném problému, jak z pohledu extrémního společenství, tak z pohledu těch lidí a jejich 

příbuzných. Dneska to hodnotím, že to byla hodně dobrá zkušenost. Ale to kladný, co z té 
zkušenosti mám, je přes bolesti a strasti a deprese. V téhle zkušenosti jsem dostal výzbroj do 
dalšího života a proti některým jsem z toho vyvázl poměrně se zdravou kůží.313 

 
Zezačátku jsem se cítil přijatý těmi lidmi. Cítil jsem se ve světě jako outsider a najednou tady 

byli lidi, kteří ... ze začátku se to zdálo úplně ideální. Ti lidi tě maj rádi jenom proto, že existuješ. 

Ale samozřejmě pak časem člověk taky zjistil, že ti lidé jsou různí a ne s každým je to takhle. To, 
že křesťan miluje všechny, neznamená pro každého totéž. Že ti taky někdo leze na nervy, byť je 
to spoluvěrec. Ale ze začátku to hrálo velkou roli.  V té době mi to pomohlo.314 

 

Účastníci výzkumu vnímali i negativa, která jim zkušenost členství v hnutí 

víry přinesla. Respondenti zmiňovali pocit naivity až hlouposti (7), 

promarněného času (5), intelektuální degradace (1) a problémy s asertivitou (3).   

Někteří považovali za negativum uzavření manželství v hnutí (2). Pobyt v církvi 
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chápou jako spouštěcí mechanismus pro svoje psychické potíže dva účastníci 

výzkumu. 

Jako další negativní dlouhodobé důsledky uvedli respondenti automatické 

nabíhání interpretace biblického verše při jeho čtení (3), problémy s nutkáním 

k mluvení jazyky (1) a nejistotu při rozhodování (1). 

 

Promarněný čas, protože člověk by nejednal tak při zdi a mohl by být dál. Třeba dcera, ta 

kvůli tomu prošla příliš striktní výchovou.315 

 

A pak čeho jsem se od začátku nemohla zbavit, bylo mluvení v jazycích. Nutkání, co s tím.  

Řešení jsem odsunula. 

Já jsem přestala číst bibli a to úplně, protože jsem ji nemohla číst. Viděla jsem jen ty úseky, 

které jsme se učili. Nečetla jsem ji v kontextu. Takže když jsem ji četla, tak jsem slyšela kázání.316   

 

Jak jsme byly posedlí vedením Duchem Svatým, jdu a je tam rozcestí a jsou tam dvě cesty a je 

to jedno, kam jít. Ale já strašně přemejšlím, co je správně.317   

Mám nálady, kdy mi to přijde naprosto promarněná doba, že jsem se mohl učit, studovat, 

věnovat se hudbě. Dělat něco, co já dneska těžko doháním. Teď stále doháním věci, které jsem 

měl dělat v pětadvaceti nebo ve dvaceti.318  
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2.4.12. Diskuse 

Na tomto místě bych se rád zamyslel nad výsledky své práce a nad tím 

nakolik se podařilo splnit její záměr, stejně jako nad kvalitou výzkumného 

souboru, použitou metodikou a dalšími možnostmi bádání. 

Je možné prohlásit, že se podařilo splnit vytyčený cíl této práce, tedy 

komplexně zmapovat proces transformace odpadlíků z hnutí víry, konkrétně z 

náboženské společnosti Voda života. 

Zvolené téma se do značné míry překrývá s tématem, jež si pro svůj výzkum 

zvolila Markéta Brabcová, která pracovala s více heterogenní skupinou 

odpadlíků, jež mimo jiné zahrnovala i odpadlíky z Vody života na počátku 

devadesátých let.  Na základě výsledků mé práce je u většiny odpadlíků možné 

potvrdit nesnadné znovuzačlenění do většinové společnosti po ochodu ze 

společenství, která se u respondentů projevovala zejména pocity nejistoty (78%), 

obavami o budoucnost (65%) a pocity osamělosti (57%). Z déle přetrvávajících 

negativních důsledků se s Brabcovou shodujeme v odpadlíky prožívané nedůvěře 

k církevním organizacím (87%), stejně jako v nedůvěře vůči charismatickým 

osobnostem (91%), pocitech podvedení skupinou (52%) a ztráty příležitostí (61%). 

Zkušenost s manipulací, jež Brabcová hodnotí negativně, vidí naprostá většina 

našich respondentů jako pozitivum, neboť jim byla poučením pro další život, což 

plně koresponduje s chápáním etapy členství v NNH jako doby osobnostního 

zrání, jenž uvádí Brabcová. Výrazně rozdílný je počet respondentů, kteří nemají 

potřebu nadále patřit do jiného náboženského společenství, který u Brabcové 

dosahuje 75%, zatímco v mé práci vychází poměr obrácený – tedy 30%, kdy dva 

z dvaceti tří respondentů křesťanskou víru opustili zcela a pět z nich prožívá své 

křesťanství individuálně bez navázání na náboženské společenství. Tato 

skutečnost může mít různé důvody. Jako nejvíce pravděpodobný se nabízí fakt, 

že v případě Vody života se tímto způsobem projevily úzké vztahy mezi jejími 

bývalými členy v době po odchodu, které je vedly k tomu, aby společně hledali 

jinou církev.  
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Výzkumný soubor můžeme považovat za dostatečně representativní, neboť jej 

tvořili bývalí členové Vody života, kteří toto společenství navštěvovali v jednom 

časovém období a současně representovali všechny oblasti církevního života. 

Skutečnost, že mezi respondenty byli zastoupeni dlouhodobí a v náboženské 

společnosti VŽ vysoce postavení členové, napomohla získání komplexního 

obrazu prostředí Vody života i její historie. Přínosným se ukázalo i zařazení 

odpadlíků, kteří vůči svému bývalému členství ve Vodě života nevykazovali 

negativní postoje. Výsledky výzkumu tak nebyly jednoznačně negativně 

polarizované, jak ukazuje zejména oddíl věnovaný pozitivnímu zhodnocení 

zkušenosti bývalých členů s členstvím v hnutí víry. Nesporný vliv na charakter 

vstupních dat měla u respondentů skutečnost, že mezi dobou jejich členství a 

dobou současnou uběhlo zhruba dvanáct let, a tak v dlouhodobém ohlížení 

převládala spíše snaha získat z negativních zkušeností poučení. Vzhledem ke 

skutečnosti, že organizace VŽ v těchto letech byla odlišná od období, jež 

následovalo poté, nelze výsledky tohoto výzkumu plně vztahovat na odpadlíky 

z VŽ z období pozdějších či ze sborů, které nebyly pod přímým vlivem sboru 

pražského (např. Brno, Prachatice). Stejně tak není možné jednoznačně stanovit, 

které zjištěné charakteristické potíže odpadlých členů lze vzhledem 

ke stejnorodosti souboru vztahovat ke hnutí víry obecně a které pouze k Vodě 

života tohoto období. Jak jsem naznačil v kapitole věnované začátkům Vody 

života, za odlišná od ostatních sborů hnutí víry považuji striktně konzervativní 

pravidla v oblasti partnerských vztahů a sexuality a stejně jako silně 

autokratické využívání lidí jako nástrojů pro naplnění vize pastora.319 

                                                 
319 Bývalý pastor Vody života Alexandr Flek tuto skutečnost přiznává v článku Snad zůstalo i 

dobré ovoce. Rozhovor s Alexandrem Flekem, kde říká: „Když měl člověk nějaké charisma 
(rozumělo se, že to byly dary od Boha, podle Listu Efezským, tzv. služebnosti), docházelo 
někdy k jejich zneužívání tím, že se takový „Boží služebník“ (a i já sám) choval dost 
autoritativně. Měl jsem nějakou vizi a vše na této vizi bylo velmi smělé, razantní, černobílé. 
Členy sboru jsem pak spíše než jako cíl své pastorační služby vnímal jako činitele, sloužící 
k naplnění mé vize. To dnes vidím jako hřích.“ In: Vojtíšek, Snad zůstalo i dobré ovoce. 
Rozhovor s Alexandrem Flekem, str. 57. 
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Volba kvalitativního výzkumu doplněného výzkumem kvantitativním se pro 

velikost výzkumného souboru ukázala být příhodná. Stejně jako forma 

kvazilongitudinálního výzkumu, díky které bylo možné i po delším časovém 

období, jež od odpadnutí uběhlo, zachytit u jednotlivých členů změny v jejich 

postojích v době členství a následného odpadnutí. Dotazníky, které byly použity 

ke sběru dat se ukázaly být vhodně zvoleny, byť jejich vyplnění bylo pro 

respondenty náročné díky velkému množství zjišťovaných informací v několika 

časových řezech. U Dotazníku č. 1 by bylo možné počet položek snížit jejich 

sdružením. Obtíže při vyplňování dotazníků neudával žádný z respondentů. 

Zvolené metody se během výzkumného šetření osvědčily. 

Množství získaných dat vyzývá k dalšímu zpracování. Nabízí se možnost 

zůstat s respondenty v kontaktu a pokračovat formou výzkumu longitudinálního, 

který by mohl zachytit jejich další vývoj. Další možností je provést srovnání 

s jinou skupinou hnutí víry, což by lépe osvětlilo oblast problémů vztahujících se 

specificky k hnutí víry.  

Na osobní rovině shledávám přínos této práce i ve věci osobního vyrovnávání 

se s bývalým členstvím. 



 

149 

2.5. Shrnutí praktické části  

V rámci praktického výzkumu bylo definováno osm hypotéz, které se 

vztahovaly k problematice procesu odpadnutí z hnutí víry a k s ní související 

transformaci identity odpadlíků.  

Nejdříve byla zodpovězena otázka osobnostního profilu odpadlíků, kdy 

výsledky výzkumu mezi členy Vody života ukazují 78% podíl emocionálně 

založených jedinců, což je výrazně vyšší podíl než v běžné populaci, kde toto 

zastoupení dosahuje 60% u žen a 40% u mužů, čímž výzkum potvrdil první 

hypotézu.  

Dále byl na základě statistického zpracování kvantitativních dat vyhodnocen 

průběh odchodu odpadlíka s přihlédnutím k období krátce po odpadnutí. 

Výsledky dokládají, že samotný vstup do hnutí s sebou nesl skokovou pozitivní 

změnu v oblasti víry. U nového člena hnutí koncentrovaného na seberealizaci ve 

skupině, nezbývá prokazatelně mnoho času na jeho osobní rozvoj, což dokládá 

průkazný pokles kvality v životní oblasti koníčků, stejně jako sexuálního života, 

krásy a umění. Při ochodu z hnutí obrací bývalí členové pozornost opět k vlastní 

osobě, dochází tak ke zhodnocení zejména oblasti sexuality a krásy a umění. 

Zároveň se bývalí členové vrací ke svým koníčkům a začínají více času věnovat 

práci a odpočinku za cenu snížení své aktivity v oblasti víry.  Období krátce po 

odchodu je prokazatelně dobou nejistoty, kterou prožívá 78% respondentů spolu 

s obavami o budoucnost (65%), pocity osamělosti (57%), které časem ztrácí na 

intenzitě, stejně jako pocit selhání před Bohem (52%) a strachem ze zavržení 

(30%). Mezi následky pobytu v NNH patří černobílé vidění (74%), používání 

frázovitého jazyka (70%) a přílišná sebekritika (65%), jež ale postupem času spolu 

s integrací do běžné společnosti ustupují. Spolu s vyrovnáváním se s uvedenými 

problémy dochází k průkaznému subjektivně zažívanému zlepšení vztahů, což se 

odráží zejména v oblasti partnerských vztahů a sexuálního života. Tato zjištění 

potvrdila druhou hypotézu vztahující se k období nejistoty, které mnozí 

odpadlíci prožívají v době krátce po odchodu z hnutí, kdy se cítí bezradní 
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ohledně toho, jak naložit se svým životem, neboť se již nemohou orientovat 

podle jasně daných pravidel z dob svého členství.  

Následně byla zaměřena pozornost na konkrétní skupiny odpadlíků, z nichž 

první byly osoby odcházející hromadně ve skupině. Tito členové prožívali během 

období po odpadnutí prokazatelně menší nejistotu a s ní související problémy 

např. přílišnou sebekritičnost a pocity osamělosti, což potvrzuje i hypotézu třetí.  

Druhou zkoumanou skupinou byli jedinci, u nichž se během členství ve Vodě 

života či během odchodu z ní rozvinula duševní porucha. Bylo zjištěno, že pro 

tyto jedince bylo charakteristické chování negativně zaměřené vůči vlastní 

osobě, jako je pocit zavržení, sebevražedné myšlenky nebo nízká sebedůvěra. 

Tyto problémy u nich prohlubují obavy z kontaktu s druhými, stejně jako strach 

z naplnění negativních proroctví. U všech respondentů bylo zaznamenáno 

oddálené zahájení odpovídající lékařské terapie, nicméně vztah této skutečnosti k 

pobytu v hnutí víry nebylo možné potvrdit, ačkoli výsledky předložené v této 

práci tímto směrem ukazují.      

Třetí skupinou byli bývalí vedoucí členové hnutí, u kterých se nepodařilo 

prokázat, že by prožívali odchod rozdílně ve srovnání s běžnými členy. Po čase 

ovšem prokazatelně dochází k výraznější seberealizaci v pracovní kariéře, než je 

tomu u ostatních členů. 

Další zkoumanou skupinou byli zaměstnanci Vody života. Výzkum prokázal, 

že po svém odchodu prožívali větší potíže při integraci do společnosti než ostatní 

členové hnutí, a to především v oblasti běžné komunikace s okolím, důvodem je 

skutečnost, že tito lidé byli v době svého členství ve velmi omezeném kontaktu s 

každodenní realitou mimo prostředí církve. 

Velmi náročným obdobím hledání a smiřování se s vlastní identitou trvajícím 

šest až dvanáct let procházeli odpadlíci s homosexuální orientací. Problémy s 

jejich osobním coming outem byly prokazatelně prohlubovány pocity zrady vůči 

náboženské skupině a obavami z naplnění negativních proroctví o důsledcích 

odpadnutí od Boha. Výzkum tedy prokázal, že po odchodu z hnutí zažívali 

výraznější problémy než běžní členové.  
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Poslední zkoumanou skupinou byly osoby, které během svého pobytu v hnutí 

poznaly svého partnera a zároveň s ním ve Vodě života uzavřely manželství. 

Výzkum prokázal, že tato manželství jsou po odpadnutí manželů od hnutí více 

ohrožená rozpadem než ostatní manželství. 
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3. Závěr 

Členové nových náboženských hnutí, kteří tato hnutí opustili, svou bývalou 

identitu „sektáře“ ve společnosti často skrývají, většinou z obavy, že by je tato 

skutečnost mohla v očích druhých stigmatizovat. Snaží se o návrat k běžnému 

způsobu života, ale přitom se setkávají s problémy, které mohou jen těžko s 

někým sdílet, neboť jim druzí většinou nerozumí. Jejich bývalá identita je přesto 

součástí jejich osobnosti a je třeba se s ní vyrovnat.  

V rámci této práce je zachycena zkušenost odpadlíka u bývalých členů 

náboženské společnosti Voda života. Jsou zde rovněž vykresleny charakteristické 

problémy, s nimiž se tito bývalí členové v průběhu svého odchodu z uzavřeného 

náboženského společenství a během opětovného začleňování do pluralitní 

společnosti potýkají. Zároveň byly identifikovány specifické skupiny v rámci 

bývalých členů, u nichž dochází k rozdílnému prožívání odchodu a byly popsány 

konkrétní problémy, které tyto specifické skupiny řeší.  

Pro uchopení problematiky procesu transformace identity byl zvolen 

sociopsychologický přístup. Průvodcem byla klasická práce Bergera a 

Luckmanna Sociální konstrukce reality, jež tvrdí, že jedinec je sice formován 

okolní společností, ale v této roli není pasivní, nýbrž má možnost okolní realitu 

aktivně ovlivnit a vybrat si, kterou z nabízených realit. Nebyla opomenuta ani 

otázka vývoje osobnosti, vzhledem ke skutečnosti, že věk většiny členů a 

následně odpadlíků z nových náboženských hnutí v naší společnosti odpovídá 

období adolescence a dospívání. Užitečnými se ukázaly být zejména Eriksonova 

teorie vývoje osobnosti a Fowlerova teorie „stupňů víry“, kdy je možné spatřit 

paralelu mezi obdobím odchodu z hnutí víry a mezi přechodem ze stadia identity 

do stadia intimity podle Eriksona a přechodem ze stupně synteticko-konvenční 

víry do individuálně-reflexivní víry podle Fowlera. V návaznosti na zahraniční 

autory, zejména Stuarta A. Wrighta, Helen Rose Fuchs Ebaughovou a Susan 

Rothbaumovou byl navrhnut model procesu odchodu z nových náboženských 
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hnutí, který se skládá z několika částí - (1) pochybností a nespokojenosti, (2) 

krize, (3) odchodu a (4) sociálního přesunu. Neocenitelným přínosem, inspirací a 

průvodcem problematikou odpadlictví bylo Vojtíškovo zpracování oblasti 

nových náboženských hnutí a odpadlictví z nich.  

Pro jedince znamená odchod z nového náboženského hnutí průchod krizí, 

otřes, při kterém jsou zpochybněny hodnoty, kterým jsem doposud věřil. Jak 

dokládá tato práce, je nucen hledat nové záchytné body, podle nichž by se mohl 

v životě dále orientovat. Tento pocit chybění „pevné půdy pod nohama“ je 

odpadlíky prožíván různě. Někteří z nich kolem sebe mají skupinu dalších 

odpadlíků, o kterou se mohou opřít a konzultovat s nimi své pochybnosti. Jiní 

tuto možnost nemají a hledají pevnou půdu pod nohama sami. U některých 

jedinců došlo k téměř úplnému vytržení z běžného života, jiní po odchodu z 

hnutí prožili rozčarování z manželského soužití vzniklého ve společenství.  Další 

si prošli několikaletou cestou plnou duševní bolesti a úzkostí než se odhodlali 

svěřit do odborných rukou. Další celá léta zápasili sami se sebou, než se rozhodli 

připustit si svoji odlišnou sexuální orientaci. Všechny z výše nastíněných 

problémů jsou předmětem zkoumání této práce.   

Tato práce si klade za cíl pomoci druhým nahlédnout do situace, v níž se 

bývalí členové nových náboženských hnutí nacházejí, přiblížit problémy, které 

prožívají a inspirovat je k možným cestám poskytnutí opory, ať už se jedná o 

odbornou veřejnost, pastorační poradce, faráře nebo jejich blízké.  Poznatky v ní 

uvedené mohou být rovněž použity pro navazující výzkum v oblasti odpadlictví 

z nových náboženských hnutí, zejména hnutí víry. V neposlední řadě může tato 

práce pomoci bývalým i současným odpadlíkům srovnat svoji zkušenost se 

zkušeností jiných, kteří se na tuto cestu vydali před nimi.   
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3.1. Návrhy pro pastorační péči o odpadlíky 

 

V rámci této práce bylo potvrzeno, že pro odcházejícího jedince a pro zdárný 

průběh transformace jeho identity představuje výraznou pomoc odchod v rámci 

skupiny. Ta jednotlivci umožňuje konzultovat své problémy s ostatními členy 

skupiny, kteří se nachází v podobné situaci. Skupina též poskytuje prostor pro 

seberealizaci a touto zkušeností posiluje jedincovo sebevědomí. Z tohoto 

poznatku vyplývá doporučení využívat v rámci poradenství odpadlíkům 

psychoterapeutické skupiny složené z apostatů nových náboženských hnutí 

podobného směru. 

Vzhledem k tomu, že mezi bývalými členy, kteří v hnutí uzavřeli manželství, 

je vysoké procento rozvodovosti, bylo by vhodné tuto otázku v rámci 

pastoračního poradenství zmiňovat, aby byli partneři na případný otřes svého 

vztahu připraveni, případně mohli kontaktovat specializovaného manželského 

poradce.   

Dlouhodobé a výrazné potíže při transformaci identity apostaty můžeme 

sledovat u jedinců, kteří současně trpí duševní poruchou nebo mají problém se 

svojí sexuální identitou. U obou skupin navíc dochází k opožděnému zahájení 

odpovídající terapie. Z tohoto důvodu by mělo být snahou pastoračního poradce, 

pokusit se určit, zda klient do některé z těchto kategorií nespadá a v případě, že 

tomu tak je, pomoci mu včas vyhledat vhodnou odbornou pomoc  psychiatra či 

sexuologa, současně znalého problematiky odpadlictví. Osobám s homosexuální 

orientací lze též doporučit služby občanského sdružení Logos, které se mimo jiné 

vztahem víry a homosexuality zabývá. 
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Přílohy 
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Otázky pro interview 

 

1. Co vás vedlo k rozhodnutí opustit Vodu života/Slovo života? (osobní 

rozhodnutí, byl jsem vyhozen) 

2. Odešel jste sám nebo spolu s někým? 

3. Prožíval jste odchod jako existenční nebo psychickou krizi nebo 

pozvolnou změnu? Jak dlouho trvala? Co vás v této době nejvíce trápilo? 

4. Prožíval jste zmatek v hodnotové orientaci, žebříčku hodnot, co je 

správné a co je nesprávné? Pokud ano, jak jste tento problém řešil? 

5. O koho jste se mohl v době těsně po odchodu nejvíce opřít, kdo vám 

pomohl? (rodiče, partner, přátelé, kolegové v práci) 

6. K jakým změnám ve vašem přístupu k životu a jednání došlo v souvislosti 

s odchodem v době kolem jeho uskutečnění? 

7. K jakým korekcím ve vašem přístupu k životu a jednání došlo po 

odeznění doby krátce po odchodu (do ½ roku)? 

8. Vrátil/a jste se k některým hodnotám, způsobům, koníčkům z doby před 

obrácením? 

9. Prožíval jste ztrátu zájmu o duchovní záležitosti a křesťanskou víru? 

Pokud ano, v jakých věcech a přetrvává tento pocit? 

10. Jak zpětně hodnotíte dobu, kterou jste strávil ve Vodě života/Slově 

života? (promarněný čas, důležitá etapa osobního rozvoje). 

11. Musíte se i dnes potýkat s něčím negativním, co by bylo důsledkem 

vašeho členství ve Vodě života/Slově života? 

12.  Musíte se i dnes potýkat s něčím negativním, co by bylo důsledkem 

vašeho špatného rozhodnutí krátce po odchodu? 

13.  Jak dneska hodnotíte svoji zkušenost s Vodou života/Slovem života? Co 

vám tato zkušenost přinesla špatného a co dobrého? 

14. Jaký je dnes váš názor na téma nového narození jakožto totální změny v 

myšlení a jednání člověka?  
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15. Jak dnes hodnotíte důraz na „víru“, vedoucí k uzdravení a prosperitě? 

16. Hledal jste jinou církev, či duchovní cestu? Otřásla zkušenost se Slovem 

života/Vodou života vaší důvěrou v náboženské instituce? Jste nyní členem jiné 

církve, náboženské společnosti apod.? 

 



 

166 

Použité dotazníky 

 

 

   Dobrý den!  

 

Obracím se na vás s prosbou o vyplnění následujících tří dotazníků.  

 

Předmětem mého zájmu je popsat a analyzovat proces životní změny v 

souvislosti s odchodem z církve Slovo života (dříve Voda života), což je téma 

mojí diplomové práce. První dotazník slouží k zachycení vlastních změn. Druhý 

se týká změn v hodnotové orientaci a spokojenosti. Třetí je osobnostní dotazník, 

který zjišťuje do jakého osobnostního typu MBTI vás lze zařadit. 

Pokud budete mít zájem poznat obsah mého výzkumu blíž nebo se seznámit s 

jeho výsledky, můžete mě kontaktovat na adrese martin.rehacek@volny.cz.  

Prosím vás o kompletní vyplnění všech dotazníků. Dotazník je anonymní a 

data z něj budou použita pouze pro účely výzkumu. 

 

Moc děkuji za vaši ochotu!         Martin Řeháček 

 

Dotazník 1. 

 

Pokyny:    

Následující charakteristiky se vztahují k době krátce po odchodu (do ½ roku) a 

následně k delšímu časovému horizontu po odchodu ze společenství. U každé 

charakteristiky (pro každé období) zakroužkujte jednu z pěti možností na škále 

podle toho, jak intenzivně jste ji prožíval, od 0 „rozhodně neprožíval“ po 4 

„prožíval velmi intenzivně“. Pokud jste z dané charakteristiky prožíval pouze 

jednu (či část) z uvedených položek, tuto položku podtrhněte a vyjadřujte se 

pouze k ní.   

mailto:martin.rehacek@volny.cz
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C 

krátce po 

odchodu 

(do 1/2 roku) 

D 

déle po odchodu  

(více než 1/2 

roku) 

1. optimismus, síla, energie, nový začátek 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

2. euforie, svoboda, volnost, pocit vysvobození 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

3. ztráta smyslu života, pocit „vyhoření" 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

4. otupělost, rezignace 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

5. strach z věčného zavržení 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

6. stesk po lidech, kteří zůstali ve skupině 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

7. pocit „vykořenění", pocit že nikam nepatřím, pocit osamocení 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

8. neurčité obavy z budoucnosti 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

9. strach z pravdivosti negativních výroků o odpadlících 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

10. pocit ztráty příležitostí (vzdělání, manželství, společenská 

prestiž) z důvodu času promarněného ve skupině 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

11. pocit totálního selhání, životní neúspěšnosti 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

12. pochybnosti o správnosti rozhodnutí odejít, touha vrátit se 

zpátky 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

13. snížené sebevědomí, ztráta důvěry ve své vlastní schopnosti 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

14. výčitky svědomí, pocity viny případně mravní nečistoty 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

15. obava, že jsem nenaplnil božské nároky 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

16. pocit podvedení a zrady vůči skupině 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

17. pocit podvedení a zrady vůči vlastní osobě 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

18. pocit odpovědnosti za tento svět (podílení se na rozhodujících 

světových událostech vlastním přičiněním - např. modlitbou) 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

19. pocit studu a hanby za vlastní hloupost, ochotu nechat se 

sebou manipulovat 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

20. pocit hněvu 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 
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C 

krátce po 

odchodu 

(do 1/2 roku) 

D 

déle po odchodu  

(více než 1/2 

roku) 

21. pocit výlučnosti, odlišnosti od ostatních, vyvolenosti 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

22. pocit nejistoty, vnitřní zmatek 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

23. sebevražedné myšlenky 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

24. potíže s rozhodováním 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

25. problémy s příliš „černobílým viděním" 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

26. bezdůvodný strach 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

27. problémy s přílišným zjednodušováním skutečnosti, 

používáním frází 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

28. přehnaná sebekritičnost 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

29. zmatek v citové oblasti,  nejistota ohledně toho co je správné 

prožívat 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

30. neschopnost prožívat emoce, citové vakuum 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

31. potíže v intimním životě (sex, nacházení, hledání partnera) 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

32. ztížená komunikace s lidmi (např. v obchodě, s přáteli) 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

33. podezíravost vůči lidem, obava kontaktu s nimi 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

34. neschopnost navazovat nové přátelské vztahy 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

35. nedůvěra ke svému vnitřnímu smyslu 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

36. nedůvěra k náboženským institucím 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

37. nedůvěra k charismatickým osobnostem 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

38. dobrý pocit z osamostatnění se, vymanění se z vlivu skupiny 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

39. dobrý pocit z nabytých schopností a dovedností 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 
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Osobní charakteristiky 

Pohlaví (muž/žena):   ________________________________________________ 

Navštěvoval shromáždění Vody života/Slova života v  ______________________ 

Doba strávená ve Vodě života/Slově života (roky)  _________________________ 

Působil jsem ve Vodě života/Slově života v pozici vedoucího skupinky a vyšší 

(ano/ne) ____ 

  v době odchodu nyní 

Věk     

místo bydliště (město, kraj)     

rodinný stav     

nejvyšší dosažené vzdělání     
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Dotazník 2.  

 

SQUALA: Dotazník kvality života (Dragomirecká, Škoda, 1997) 

 

Hodnocení důležitosti 

 

Pokyny:   

V této tabulce zaznamenejte důležitost, kterou ve svém životě přisuzujete 

následujícím oblastem. U každé charakteristiky (pro každé období) zakroužkujte 

jednu z pěti hodnot, kde jednotlivé hodnoty znamenají: 0 „bezvýznamné“, 1 

„málo důležité“, 2 „středně důležité“, 3 „velmi důležité“, 4 „nezbytné“. 
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A 

před vstupem do 

Vody života 

  

B 

v církvi Voda 

života 

  

C 

krátce po 

odchodu 

(do 1/2 roku) 

D 

déle po odchodu  

(více než 1/2 

roku) 

1. být zdravý 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

2. být fyzicky soběstačný 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

3. cítit se psychicky dobře 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

4. příjemné prostředí a 

bydlení 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

5. dobře spát 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

6. rodinné vztahy 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

7. vztahy s ostatními lidmi 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

8. mít a vychovávat děti 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

9. postarat se o sebe 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

10. milovat a být milován 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

11. mít sexuální život 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

12. zajímat se o politiku 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

13. mít víru (náboženskou) 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

14. odpočívat ve volném čase 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

15. mít koníčky ve volném 

čase 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

16. být v bezpečí 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

17. práce 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

18. spravedlnost 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

19. svoboda 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

20. krása a umění 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

21. pravda 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

22. peníze 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

23. dobré jídlo 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 
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Je ještě něco jiného, co považujete v životě za důležité? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení spokojenosti 

 

Pokyny:   

Posuďte, do jaké míry se cítíte v uvedených oblastech svého života 

spokojen/a a u každé charakteristiky (pro každé období) zakroužkujte jednu 

z pěti hodnot, kde jednotlivé hodnoty mají význam: 0 „nespokojen“, 1 „málo 

spokojen“, 2 „středně spokojen“, 3 „velmi spokojen“, 4 „úplně spokojen“. 
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A 

před vstupem do 

Vody života 

  

B 

v církvi Voda 

života 

  

C 

krátce po 

odchodu 

(do 1/2 roku) 

D 

déle po odchodu  

(více než 1/2 

roku) 

24. zdraví 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

25. fyzická soběstačnost 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

26. psychická pohoda 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

27. prostředí a bydlení 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

28. spánek 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

29. rodinné vztahy 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

30. vztahy s ostatními lidmi 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

31. děti 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

32. péče o sebe sama 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

33. láska 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

34. sexuální život 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

35. účast v politice 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

36. víra  0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

37. odpočinek 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

38. koníčky 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

39. pocit bezpečí 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

40. práce 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

41. spravedlnost 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

42. svoboda 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

43. krása a umění 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

44. pravda 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

45. peníze 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

46. jídlo 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 
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Je ještě něco jiného, s čím jste v životě mimořádně spokojený(á) 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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Dotazník 3. 

 

MBTI: Osobnostní dotazník (Čakrt, 1996)  

  

Pokyny:    

Následující výroky mají vždy dvě možnosti (a nebo b). Mezi každý pár 

rozdělte bez velkého přemýšlení 5 bodů podle toho, jak vám vyhovují nebo jak 

vám jsou blízké.  

Vyhovuje-li vám některá z alternativ bez výhrad, dejte jí všech 5 bodů, 

zatímco na nepříznivou možnost nezbude bod žádný. Není-li váš postoj takto 

vyhraněný, můžete své body rozdělit i jinak: 1 a 4 body nebo 2 a 3 body.  

Je však třeba dodržet pravidlo, že součet přidělených bodů musí vždy být 5.  

 

1. Raději: 

___  a) řešíte nový a komplikovaný problém 

___  b) pracujete na něčem, co jste již dělal/a dříve nebo co znáte z minula 

  

2. Ráda/a: 

___  a) pracujete sami v tichém prostředí 

___  b) jste tam, kde se „něco děje" 

  

3. Při posuzování jiných se řídíte spíše: 

___  a) trvalými zákonitostmi než okamžitými okolnostmi 

___  b) okamžitými okolnostmi než trvalými zákonitostmi 

  

4. Máte sklon vybírat si: 

___  a) spíše pečlivě 

___  b) poněkud impulzivně 
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5. Ve společnosti, na večírku apod. se zpravidla bavíte: 

___  a) s několika málo lidmi, které dobře znáte 

___  b) s mnoha lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne 

  

6. Jako ředitel/-ka firmy byste od svých podřízených přivítal/a spíše: 

___  a) zprávu o tom, jak jejich oddělení přispělo firmě jako celku 

___  b) zprávu o tom, jak si jejich oddělení vedlo samo o sobě 

  

7. Předpokládejte, že jste manažer/-ka a potřebujete přijmout svého asistenta. 

Jak byste postupoval/a ? 

___  a) uvažoval/a byste, jak se vaše osobnosti shodnou nebo budou 

doplňovat 

___  b) zvažoval/a byste soulad mezi popisem práce a uchazečovými 

schopnostmi 

  

8. Když na něčem pracujete: 

___  a) raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru 

___  b) často ponecháváte konec otevřený pro případné změny  

  

9. Na večírcích, ve společnosti: 

___  a) se většinou raději zdržíte déle, protože tak se zpravidla lépe 

pobavíte 

___  b) odcházíte co nejdříve, zdržíte se jenom, abyste neurazili, protože 

vás to vyčerpává 

  

10. Zajímá vás více: 

___  a) to, co bylo a co je 

___  b) co může být 
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11. Když posloucháte, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se 

pokoušíte: 

___  a) vztáhnout to na své vlastní zkušenosti a porovnávat, zda to 

odpovídá 

___  b) hodnotit a analyzovat danou informaci 

  

12. Když na něčem pracujete, jste raději, když: 

___  a) máte přehled a udržíte si věci pod kontrolou 

___  b) můžete zkoušet různé možnosti 

  

13. Když zazvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle: 

___  a) to považujete za rušení 

___  b) nevadí vám ho zvednout 

  

14. Je horší: 

___  a) „mít hlavu v oblacích" 

___  b) „držet se při zdi" 

  

15. Ve vztahu k ostatním jste spíše: 

___  a) objektivní 

___  b) osobní 

  

16. Vadí vám více, když: 

___  a) je více věcí rozpracovaných 

___  b) už je všechno hotovo 

  

17. Když někam telefonujete: 

___  a) nebojíte se, že na něco zapomenete 

___  b) připravíte si, co budete říkat  
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18. Když diskutujete s kolegy o problému, je pro vás snadné: 

___  a) vidět věci v „širším rámci" 

___  b) postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace 

  

19. Která slova vás charakterizují lépe? Jste spíše: 

___  a) analytický typ 

___  b) vciťující se typ 

  

20. Často: 

___  a) když něco začínáte, vše si předem sepíšete a naplánujete, protože 

většinou nesnášíte, když něco musíte podstatně měnit 

___  b) neplánujete a necháváte věci vyvíjet se tak, jak se k nim postupně 

dostáváte 

  

21. Ve společnosti jiných lidí spíše: 

___  a) začínáte rozhovor sám/sama 

___  b) přenecháváte iniciativu druhým 

  

22. Když pracujete na přidělené práci, máte tendenci k: 

___  a) plynulé a nepřetržité práci 

___  b) práci s velkými výdeji energie a následnými „prostoji" 

  

23. V jaké situaci se cítíte lépe: 

___  a) přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem 

___  b) proměnlivé, nestrukturované, s překvapeními 

  

24. Je horší: 

___  a) být nespravedlivý 

___  b) nemít slitování  
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25. Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše: 

___  a) smysl pro realitu 

___  b) představivost 

  

26. Když zazvoní telefon: 

___  a) spěcháte, abyste jej zvedli první 

___  b) doufáte, že jej zvedne někdo jiný 

  

27. Moje jednání vede a řídí více: 

___  a) hlava 

___  b) srdce 

  

28. Více obdivu si zaslouží schopnost: 

___  a) umět si věci předem dobře zorganizovat a být metodický/á 

___  b) rychlé adaptace a vyjít s tím, co právě je 

  

29. Když vás napadne nová myšlenka, obvykle: 

___  a) pro ni vzplanete 

___  b) raději o ní hloubáte trochu déle 

  

30. Řekli byste, že jste spíše: 

___  a) důvtipní 

___  b) praktičtí 

  

31. Raději slyšíte: 

___  a) konečný a neměnný výrok 

___  b) zkusmý a předběžný výrok 
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32. Je větší chyba být: 

___  a) tolerantní a smířliví 

___  b) nekompromisní a kritičtí 

  

33. Jste spíše: 

___  a) ranní ptáče 

___  b) noční sova 

  

34. Na jednáních vás pohoršují spíše lidé, kteří: 

___  a) přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými, nepromyšlenými nápady 

___  b) prodlužují jednání mnoha praktickými podrobnostmi 

  

35. Při práci dáváte většinou přednost tomu, zabývat se: 

___  a) idejemi, principy, myšlenkami 

___  b) lidmi, osobami, aktéry 

  

36. O víkendech máte tendenci: 

___  a) plánovat, co budete dělat 

___  b) nechat, aby se věci vyvinuly, a rozhodujete se v průběhu událostí 

  

37. Při jednáních máte sklon: 

___  a) rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvíte 

___  b) hovořit pouze po pozorném rozvážení toho, co chcete sdělit 

  

38. Když něco čtete, obvykle: 

___  a) se soustřeďujete ve svých úvahách na to, co je v daném textu 

napsáno 

___  b) čtete mezi řádky a vztahujete slova i k jiným námětům a tématům 

  



 

181 

39. Když se máte rozhodnout ve spěchu, často: 

___  a) se cítíte nepříjemně a přejete si získat více informací 

___  b) jste schopni se rozhodnout i s údaji, které máte v danou chvíli k 

dispozici 

 

40. Raději byste pracovali pro organizaci, kde: 

___  a) byste měli práci s intelektuální motivací 

___  b) byste byli zaujati jejími cíli a posláním 

  

41. Co Vám imponuje více: 

___  a) logicky bezrozporné, konzistentní myšlení a uvažování 

___  b) dobré, vřelé, harmonické mezilidské vztahy 

  

42. V písemném projevu dáváte přednost: 

___  a) věcnému stylu 

___  b) obraznému, metaforickému stylu 

  

43. U dveří náhle zazvoní zvonek. Jste spíše: 

___  a) podrážděni, kdo to k vám zase „leze" 

___  b) potěšeni, že se na vás někdo přišel podívat 

  

44. Dáváte přednost tomu: 

___  a) nechat věci, aby se samy jen tak přihodily 

___  b) zajistit, aby všechno bylo předem připraveno 

  

45. Charakterizují vás spíše: 

___  a) četné, spíše letmé a povrchní kontakty a vztahy s více lidmi 

___  b) trvalé, pevné a dlouhodobé vztahy a kontakty s několika málo 

lidmi 
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46. Cítíte se zpravidla lépe: 

___  a) po konečném rozhodnutí 

___  b) když jsou věci ještě otevřeny 

  

47. Spolehnete se spíše na svou: 

___  a) zkušenost 

___  b) intuici a tušení 

  

48. Jste si jistější: 

___  a) při logických úsudcích -  správné /  nesprávné 

___  b) při hodnotových soudech - dobré / špatné  

  

49. Raději se rozhodujete: 

___  a) poté, co jste si zjistili mínění ostatních 

___  b) především podle vlastního uvážení 

  

50. Obvykle dáváte přednost tomu: 

___  a) použít osvědčené metody, které znáte 

___  b) vymýšlet a zkoušet, jak by se asi věci daly dělat nově a jinak 

  

51. Raději: 

___  a) se zabýváte tím, co je 

___  b) přemýšlíte o různých možnostech 

  

52. K závěrům s rozhodnutím dospíváte především na základě: 

___  a) věcného zdůvodnění a logické analýzy 

___  b) na základě toho, co cítím, že je správné, a v co věřím, že je lidsky 

přijatelné 
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53. Nemáte rád/a: 

___  a) předem jasně nalinkované a naplánované věci se závaznými 

termíny 

___  b) když jsou věci volné a nezávazné, bez pevného časového určení 

  

54. Nejhezčí chvíle nejraději prožíváte: 

___  a) spíše s mnoha přáteli, s lidmi, s nimiž si rozumíte, aniž je nutně 

musíte znát nějak mimořádně dlouho 

___  b) s několika málo lidmi, které dlouho a dobře znáte 

  

55. Máte ve zvyku: 

___  a) poznamenávat si důležité schůzky a věci, které musíte udělat či 

zařídit, do diáře 

___  b) omezovat takovéto poznámky na minimum 

  

56. Jednáte spíše na základě: 

___  a) vnitřního přesvědčení a pocitu, že je něco správné, které už 

nemusíte dále příliš zkoumat 

___  b) objektivních ověřitelných závěrů.  
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Leták z náborové kampaně členů 

 

 



 

185 
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Přihláška do církve Slovo života 
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Členská smlouva Vody života 



 

191 

 



 

192 

 



 

193 

 



 

194 

Vysvědčení z Biblického centra Voda života 
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Certifikát členství Vody života 
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Dopis pastora církve odpadlíkovi 


