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Celkovou strukturou a způsobem zpracování předkládaná práce plně vyhovuje 
požadavkům, které jsou na diplomovou práci kladeny, tedy rozsahem, vyrovnaností 
práce a vnitřní návazností jednotlivých částí. Autorka vhodně zvolila tématiku, o 
kterou se již delší dobu zajímala, a kterou dříve zpracovávala v rámci kvalitní 
seminární práce.  

V úvodu do problematiky studentka prokázala teoretické vědomosti v oblasti 
teorií náboženství, představila různé definice náboženství a konverze, které ovlivňují 
praktický výzkum v této oblasti. Studentka vhodně zvolila sekundární literatury 
včetně časově a obsahově aktuálních pramenů.  

V předkládané diplomové práci je přehledně a kvalitně zpracována 
metodologická a metodická část. Jana identifikovala jednotlivé pojmy, se kterými ve 
své práci pracovala. Jasně formulovala zkoumaný problém a cíl své práce. Vhodně 
zvolila metody, které vedou k zodpovězení výzkumné otázky. 
 Analýza získaných dat a jejich interpretace je čtivě a zároveň přehledně 
zpracována. Grafické znázornění modelů průběhu konverze je originální a 
inovativním prvkem této práce. Autorka představuje nejdříve detailní modely 
konverze jednotlivých respondentů, které následně sjednotí do obecnější modelu. Svůj 
záměr představuje jako snahu o vytvoření modelu konverze pro českou společnost. 
Jádro výzkumné práce je tvořeno podrobnou analýzou a interpretací sebraných 
rozhovorů a následným srovnáním s modely konverze, prezentované zahraničními 
odborníky na danou problematiku. Autorka sumarizovala zjištěné rozdíly mezi svým 
modelem konverze a schématy, které jsou často považovány za univerzálně platné a 
to bez ohledu na kulturní a sociální specifika zkoumané oblasti. Diplomová práce tak 
představuje kvalitní základ pro následné výzkumy specifik náboženských konverzí u 
nás. 
 Grafická a estetická úprava práce, stejně jako jazyková, je zcela odpovídající 
nárokům kladeným na diplomovou práci. 
 Jana pracovala po celou dobu systematicky, samostatně a velmi tvořivě. 
Pravidelně svoji práci konzultovala. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. Práci doporučuji 
k obhajobě. Navrhuji celkové hodnocení jako výborné. 
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