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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá kvalitativním výzkumem mladých konvertitů  

ke křesťanství v současné české společnosti. Ta se nalézá v celkem výjimečné situaci, 

neboť křesťanství je zde v menšině a ateismus ve většině. Postoje veřejnosti k 

náboženství jsou v české společnosti utvářeny nejen složitou náboženskou historií, ale 

také modernitou a prezentací víry. Věřící jsou marginalizováni a může u nich docházet 

ke stigmatizaci. Proto může mít konverze rozličné důsledky, a to nejenom na rovině 

soukromé, ale také veřejné. Konsekvence konverze od nevíry nebo neinstitucionální 

víry k institucionální víře jsou pak zjišťovány ve výzkumné části této práce, a to pomocí 

biografických a polostrukturovaných rozhovorů. V práci se pokouším zjistit, zda jsou 

opravdu institucionální věřící v české společnosti stigmatizováni, jak se tato 

stigmatizace projevuje a jaké to má dopady jak na identitu věřícího, tak na vztah s 

blízkým i širším okolím. Pomocí tohoto zjištění pak bude analyzováno postavení 

věřících v současné české společnosti a pozice víry v moderní společnosti. Práce se tak 

pokouší odpovědět na otázku, co znamená stát se věřícím v současné české společnosti, 

a to na třech úrovních – na mikroúrovni, mezoúrovni a makroúrovni. 

Abstract 

This thesis discusses qualitative research of young converts to Christianity in the Czech 

society. Czech society is in quite unique situation with Christians as minority and 

atheists as majority. An attitude of public toward belief in the Czech society has been 

formed not only by difficult religious history but also by modernity a representation  

of belief. Believers are marginalized and can be stigmatized. That is why conversion 



 

can have various impacts on private and public sphere. Using biographic and half 

structured interviews the analytic part of this thesis will explore the consequences  

of conversion from nonbelief or nonisntitutional belief to institutional belief. In this 

paper I am trying to find out, whether believers can be in the Czech society stigmatized, 

how is this stigma manifested and what are the impacts on the identity of believers and 

on his relationships with close ones and wider society. By this founding it will be 

analysed the position of believers in the current Czech society and the belief in modern 

society. This thesis tries to answer the question what it means  

to become a believer in the current Czech society on three levels – on micro-level, 

meso-level and macro-level 
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1) Předpokládaný název práce.  

Důsledky konverze ke křesťanství v každodenních interakcích 

2) Kontext 

Víra provází lidstvo po tisíciletí. Ovlivňuje celý společenský život. Ale i přes jeho 

velký sociálně politický význam, začíná náboženství ve společnosti podle mnoha teorií 

oslabovat. Mezinárodní srovnávací výzkumy ukazují Českou republiku jako 

neateističtější zemi na světě. [Lužný, Nešpor a kol. 2008: 7] Klesá zde počet lidí, 

kteří chodí do kostela, klesá počet křtů a církevních obřadů. I samotné církve hlásí 

snižující se počet přívrženců. V roce 1950 uvedlo při sčítání lidu 94% obyvatelstva ČR 

příslušnost k nějaké církvi, v roce 1991 tito lidé klesli na 44%. V roce 2001 už  

je jednalo o 32% a poslední sčítání lidu z roku 2011 se vykázalo pouhými 21%. 

[Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu 2011 online] 

Některé výzkumy se ale k tématu sekularizace staví opačně. Uvádí, že zhruba od 

sedmdesátých let 20. století začal znovu růst celosvětový význam a vliv náboženství 

[Nešpor 2010: 22]. Existuje řada výzkumů, které dokazují, že dochází k náboženskému 

oživení. Například V Evropě dochází k nárůstu konzervativních církví. [Nešpor 2010: 

29] Lze to přisuzovat například k „vystřízlivění“ z víry ve vědu a v technologii jako 

motor pokroku společnosti. Například v České republice začalo od druhé poloviny 80. 

let 20. stol. mnoho mladých lidí také věřit jako znak odporu k protináboženské 

komunistické ideologii. Určitá nárůst například zaznamenala evangelická církev. 

[Nešpor 2010: 95] Stoupá také význam alternativních náboženství. Sekularizace tedy 

nemusí znamenat „bezbožná“, ale spíše proticírkevní. [Petrusek 2007: 337] 

„Institucionální stránka náboženství však nemusí automaticky naznačovat, zda se v 

české společnosti udržuje tradiční křesťanská víra.“ [Lužný, Nešpor a kol. 2008: 23] 

Ale i přes tuto náboženskou renesanci a přes fakt, že Češi nejsou tak ne-náboženští, 

jak by se na první pohled zdálo (například podle šetření z roku 2006 věří v nadpřirozené 

síly věštců, léčitelů, horoskopů a amuletů), postoje k církvím a věřícím nejsou ideální. 

Češi jsou na svůj ateismus hrdí. Většina Čechů, stejně jako většina Evropanů „tak 

nadále žije v mylné představě, že modernizace sama o sobě znamená odnáboženštění 
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 a nedochází-li k němu  (…), je to důvod k obavám z ´návratu středověku´“. [Nešpor 

2010: 34] Lze to přisuzovat i přetrvávajícímu negativnímu postoji k věřícím, kterou 

přinesl komunismus, a marxistická definici náboženství jako „opia lidu“, jehož je třeba 

se zbavit. [Nešpor 2010: 35] Za komunismus tak docházelo k pracovní a sociální 

diskriminace věřících a víra byla neslučitelná s členstvím v komunistické straně. 

[Nešpor 2010:107] Český národ, respektive jeho většina, odešla z církve a věřící začali 

být bráni jako „podezřelé elementy“ a v období vlády komunistického režimu i jako 

´občané druhé kategorie´“. [Nešpor 2010:187] 

Tyto postoje přetrvávají dodnes, ačkoli podle výzkumů religiozity v Mikulově  

a České Lípy nelze říct, že by mělo okolí k věřícím negativní postoj, spíše se setkávají  

s nezájmem a lhostejností. Dušan Lužný uvádí, že tento postoj je ještě možná 

nebezpečnější, jelikož neumožňuje věřícím vytvořit si vlastní obranný postoj. [Lužný, 

Nešpor a kol. 2008:199] Dochází tak určité stigmatizaci těch, kteří ke křesťanství hlásí. 

Věřící také doprovází pocit, že jsou menšina. Vnímají sebe sami jako menšinu uprostřed 

nábožensky necitlivé, materialistické společnosti. [Lužný, Nešpor a kol. 2008:199] 

Přesto i dnes dochází k náboženským konverzím, tedy k procesu, kdy nevěřící 

dobrovolně vstoupí do církve a začne věřit v Boha.  Často se ale setkávají  

s nepochopení svého okolí. Lidé mají totiž tendenci opomíjet individuální rozhodnutí 

jedince, a tak na konvertity pohlíží jako na osoby, které nejsou schopny čelit tlaku  

a nechají se naverbovat do nějaké církve. [Snow, Machálek 1984: 180] 

3) Výzkumný problém 

Ve své práci bych se ráda zabývala tím, co znamená stát se věřícím v naší 

společnosti. Jak jsem již výše naznačila, věřící jsou v naší společnosti jaksi 

stigmatizováni. Konvertité tak často musí svému okolí vysvětlovat a odůvodňovat, proč 

konvertovali a proč věří v Boha, a nezřídka se setkávají s nepochopením. 

Ráda bych se zaměřila na mladé konvertity ke křesťanství, přibližně od věku 18 let 

do 35 let. Křesťany jsem zvolila, jelikož křesťanství je nejrozšířenější víra v České 

republice a i ateistické obyvatelstvo o křesťanství hodně ví. Konvertity bych se ráda 

zabývala z toho důvodu, že jejich čin, tedy stát se křesťanem, je životní změna, která  

v naší sekularizované společnosti nemusí být chápána. Takto mladými konvertity chci 

zkoumat, jelikož jich činy možná mohou být vnímány jako ukvapené. Navíc mám  

k mladším lidem blíže. Také s nimi mohu reflektovat svoji pozici a zkušenost, jelikož 

věřící jsem, ačkoli se nehlásím k žádné církvi. 



 

Také bych se ráda zabývala tím, jaké důsledky plynou z konverze mladých 

křesťanům v ateistickém světě a to skrze každodenní interakce a jaké postoje ke svojí 

víře pociťují. Zajímá mě jejich zkušenost konverze, tedy především jaké důvody je 

vedly přejít na víru a jak tuto konverzi vnímali oni sami. Zajímá mě také, jak svoji 

konverzi ospravedlňují před svými blízkými a jak vysvětlují důvody, které je 

ke konverzi vedly. Dále by mě zajímalo, jak vnímají svoji pozici ve společnosti, tedy 

jaké jsou postoje ostatních a jak se s těmito postoji vypořádávají, zda s ostatními o své 

víře hovoří či existují nějaké důvody, proč o ní nemluví. Zajímá mě, jak se vypořádávají 

s dotazy na svoji víru a jak ostatním, tedy rodině, přátelům či partnerům, odůvodňují 

svoji víru. V neposlední řadě mě také zajímá, jaký mají tyto každodenní interakce  

s ateisty vliv na jejich víru, tedy zda ji spíše oslabuje či posiluje.  

4) Dosavadní výzkumy 

Výzkumů religiozity v České republice není velké množství, drtivá většina z nich 

začala vznikat až po pádu socialismu. Poté se začaly objevovat kvantitativní srovnávací 

mezinárodní výzkumy, které přibližují situaci v mezinárodním a historickém kontextu. 

O současném stavu náboženství například píše Dana Hamplová z roku 2006 

„Detradicionalizace a individualizace náboženství“. Jedná se o kvantitativní 

dotazníkové šetření, které například potvrdilo vysokou míru necírvekvní 

religiozity/spirituality ve společnosti. Vyvrátila tak domněnky a naprostém ateismu 

české společnosti. [Lužný, Nešpor a kol. 2008:9] 

Co se týče kvalitativních výzkumů, čeští sociologové se zabývají spíše novými 

náboženskými hnutími, ale i těchto výzkumů je poskrovnu. (například Václavík 2007 

nebo Václavíková-Helšusová – Václavík 2006) První obsáhlejší studií je projekt Zdeňka 

Nešpora „Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich 

sociopolitické a socioekonomické důsledky.“. Šetření proběhlo mezi lety 2006 a 2008, 

který mapuje současnou situaci, přičemž se znovu potvrdila domněnka, že Češi nejsou 

tak nenáboženští, jak by se na první pohled zdálo. [Lužný, Nešpor a kol. 2008:8-9] 

 

O vnitřní náboženské zkušenosti pak pojednává výzkum O. Nešporové, která tuto 

zkušenost srovnává mezi tradičními církveni (katolíci, protestanti), relativně novými 

(svědkové Jehovovi) a alternativními hnutími (Haré Kršna). Jako jedna z prvních se zde 

zabývá osobním náboženským prožitkem (vztah ke smrti) a typy jeho prezentace. 

[Nešporová 38] 



 

Již od počátku 20. století se zahraniční vědci zajímali o téma náboženské 

konverze. Mezi 50. A 60. lety byla konverze považována za psychopatologický jev. 

Konvertité byli bráni jako lidé, kteří trpí nějakou deprivací, když se rozhodnout 

konvertovat. Objevilo se také druhé vysvětlení, a sice že se jedná o rozhodnutí z vlastní 

vůle.  Dnes jsou důvody konverze shrnováni do kategorií několika faktorů, a sice 

sociální tlak (například nátlak církevní skupiny, či rodiny), situační faktory (například 

nepříznivá změna v životě člověka, která ho přinutí hledat nový smysl života)  

a individuální předpoklady (například otevřenost k jiným formám pohledu na svět  

a náboženství obecně) A však ostatní lidé často opomíjí situační a individuální aspekty, 

a tak na konvertity vidí jako na osoby, které nejsou schopny čelit tlaku. [Snow, 

Machálek 1984: 178 - 180] 

Konverzí se také zabývali výzkumníci Lofland a Stark, kteří po analýze 

rozhovorů s konvertity vytvořili Lofland-Starkův model konverze, který shrnuje 

predispozice a faktory působící na konvertitu. Vysvětlují konverzi jako situaci, kdy 

člověk zažívá nějaký stres či se dostane do problémové situace, kterou se rozhodne řešit 

náboženskou cestou. Hledá tak vlastně nový smysl života. Poté hledá kontakt s jinými 

konvertity či stálými věřícími, čím upevňuje svoje pouto k víře. [Lofland, Stark, 1965: 

874]. 

Výzkumem konverze ke katolické církvi se v Čechách zabýval například Michal 

Kaplánek, který analyzoval důvody ke konverzi. Například dělí impulzy k náboženské 

konverze mezi vnější (tlak náboženské skupiny) a vnitřní (smysl života) [Hanuš, Noble 

(eds.) 2009: 94-96]. Výzkumy, které by se zabývaly postavením konvertitů  

ve většinové, ateistické společnosti, v České republice zatím provedeny nebyly. Přesto 

mohu zmínit alespoň již výše zmíněný výzkum v České Lípě a Mikulově, které spíše 

mapují náboženský život v těchto městech. Zajímavé ale je, že podle studie se věřící 

nesetkávají s negativním postojem okolí, ale spíše s nezájmem a lhostejností. Uvádí 

také, že věřící sami sebe vnímají jako menšinu uprostřed sekulární, materialistické, 

nábožensky necitlivé až ateistické společnosti [Lužný, Nešpor a kol. 2008:199] 

 

5) Výzkumný vzorek a předpokládané metody zpracování  

Ze svého okolí znám 3 mladé konvertity, které bych požádala o provedení 

rozhovoru. Dále se také znám s farářkou evangelické církve českobratrské, která se 

s mladými věřícími setkává každý den a dokáže mi doporučit ty mladé, kteří 



 

konvertovali. Jak jsem již výše nastínila, není snadné v české společnosti najít 

naprostého ateistu, a stejně tak je nesnadné definovat konvertitu. Ve své práci bych se 

ráda zabývala těmi, kdo se za konvertitu považují. Jde mi především o to, že se před 

konverzí považovali za nevěřícího. Poté se dobrovolně rozhodli najít víru a vstoupili  

do nějaké církve. Je tedy pro mě důležité, aby oni se sami uznali za konvertitu a aby 

cítili, že tento přechod pro ně znamenal životní změnu.   

Práci chci zpracovat pomocí kvalitativní analýzy, jelikož umožňuje hlubší vhled do 

zkoumaného problému. Navíc je to citlivé a individuální téma, které jde jinak než 

osobními rozhovory řešit jen těžko. První část bych ráda provedla pomocí biografických 

rozhovorů, při kterých by mě především zajímala zkušenost konverze. Konvertita by 

mluvil sám a sám také rozhodl, co je důležité sdělit, či ne. Svědectví o konverzi často 

doprovází podobné schéma, kdy konvertita popíše svůj špatný život před konverzí  

a jeho napravení po ní. Jeho výpověď je teda prováděla ústy konvertity. [Lužný, 

Václavík 2010: 161-165]. V těchto rozhovorech se zaměřím především na přijetí jejich 

okolím a postoje k této konverzi. Zajímá mě, jak tuto konverzi odůvodnili před svými 

blízkými. Druhou část bych vedla pomocí polostrukturovaných rozhovorů, při kterých 

bych se zaměřila na pozici konvertitů ve společnost a důsledky jejich konverze, a sice 

skrze každodenní interakce. V druhé části by také bylo možné využití hypotetických 

situací, které by předkládaly různé sociální interakce a střety s nevěřícími, při kterých 

mě zajímá, jak bude účastník reagovat.  

 

6) Předpokládána struktura práce 

1. Úvodní uvedení do tématu, kontext české společnosti 

2. Cíle práce a metodologie 

3. Analýza dat 

4. Zjištění šetření 

5. Závěr a shrnutí 

  

7) Předpokládaná zjištění 

Mým cílem je zjistit, jaké důsledky má na věřící jejich konverze, tedy zjistit, jak se 

vypořádávají s působením nekřesťanského okolí v každodenních interakcích. 

Předpokládám, že na základě analýzy dat pomocí kódování nalézt určité kategorie, 

podle kterých konvertité ospravedlňují svoji konverzi a víru. Na základě předchozích 



 

výzkumů předpokládám, že postoj širšího okolí bude spíše lhostejný. Dále očekávám, že 

konvertité budou snažit určitým způsobem svoji konverzi a víru ospravedlnit či nějak 

racionálně svého okolí vysvětlit důvody své konverze. Dále také soudím, že se budou 

cítit určitým způsobem sociálně vyloučení a stigmatizovaní. Myslím, že tyto interakce 

budou víru konvertitů spíše posilovat než oslabovat.  

Doufám, že pomocí této práce dokážu pomoc při popisu celkového postavení 

křesťanů v současné české společnosti. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá náboženstvím v české společnosti, konkrétně 

mladými konvertity ke křesťanství. Cílem práce je alespoň částečně popsat a 

analyzovat, jaké postavení mají věřící, jaké se k nim pojí postoje a jaké může mít 

konverze důsledky jak v soukromé tak veřejné sféře. Snaží se tak odpovědět na otázku, 

co znamená stát se věřícím v české společnosti.  

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První teoretická část se zabývá 

nastíněním náboženské situace v české společnosti. Ta je utvářena nejenom historickým 

vývojem, ale také současnou situací, ve které jsou postoje k náboženství formovány také 

modernitou a prezentací víry. Dále se zaměřuje na stigmatizaci věřících, která může 

plynout z negativních postojů vůči církvi a která může mít vliv na identitu věřícího. 

Dalším tématem, které bude rozebíráno, je náboženská konverze. V této části popíšu, 

jaké může mít důsledky v osobní i veřejné sféře. A v poslední části se pokusím 

odpovědět na otázku, proč se lidé ke konverzi často staví negativně.  

Druhá část bakalářské práce se zaměří na samotný výzkum. Popíše, jaké 

výzkumné otázky byly kladeny a jaká metodologie byla použita. Větší část se bude 

zabývat samotným zjištěním. Ta se zaměří na to, jaká je zkušenost konverze a jaký má 

vliv nejenom na identitu věřícího, ale také na vztah s jeho blízkými a širším okolím. 

Zajímá mne také, jak sami sebe vidí věřící v české společnosti.  

V závěrečné třetí části se pokusím analyzovat důsledky konverze a pozici 

náboženství ve společnosti, a to na třech úrovních – na mikro, mezo a markoúrovni, 

přičemž mikroúroveň se zaměří na identitu věřícího a jeho vztah k nejbližšímu okolí, 

především k rodině. V mezoúrovni bude rozebíráno, jaký je vztah širší společnosti a 

víry a v makroúrovni se pokusím zjistit, jaké postavení má víra v české společnosti. 
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1. Teoretická část 

1.1. Ne/víra v české společnosti 

„Což je možné! Ten stařičký světec ještě ani nezaslechl v svém lese, že bůh jest 

mrtev!“ [Nietzsche 1885/2010:10] Tak před více než sto lety oznamoval Friedrich 

Nietzsche úpadek víry, konec křesťanských hodnot a morálky ve společnosti. Protože 

ačkoli víra provází lidstvo po tisíciletí a ovlivňuje společenský život, začalo náboženství 

ve společnosti podle mnoha teorií oslabovat. [Nešpor 2004:11] Podle Pabiana klesá 

význam náboženství jako jedna z funkcí společnosti a klesá i důležitost individuální 

religiozity. [Pabian 2005: 8]  

A právě česká společnost se zdá být v čele tohoto sekularizačního trendu. 

Mezinárodní srovnávací výzkumy ukazují Českou republiku jako jednu  

z nejateističtějších zemí na světě. [Nešpor 2008: 7] Klesá počet lidí, kteří chodí  

do kostela, zmenšuje se počet křtů a církevních obřadů. I samotné církve hlásí snižující 

se počet přívrženců. [Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu 2011 online] 

To vše naznačuje, že v české společnosti dochází k sekularizaci, tedy k procesu 

zesvětštění, při němž dochází k odpoutání se člověka od církve jako od instituce  

i od čehosi posvátného a transcendentního. [Petrusek 2007: 337] 

Podle Václavíka může tento proces vycházet ze složité náboženské historie, 

kterou české země prošly. Už od 19. století se katolicismus spojoval nejprve se 

stavovskou společností a poté s monarchií, tedy v obojím případě s něčím zastaralým 

a nepokrokovým, což hrálo významnou roli v utváření negativního postoje vůči 

katolické církvi, posléze i vůči jakékoli formě institucionálního náboženství. [Václavík 

2010: 66-75] I politika nově vzniklé Československé republiky byla povětšinou proti 

katolické církvi. [Václavík 2010: 76; Pechová 2011: 98] Protikatoliciství bylo 

významným faktorem utváření české identity, jelikož noví představitelé státu se chtěli 

„vymezit vůči starému mocnářství, které bylo výrazně katolické.“ [Václavík 2010: 76-

77] Důležitou roli v utváření ateistického státu hrál také marxismus a představitelé 

komunistického režimu, kteří se domnívali, že se církev může stát překážkou v cestě  

k ovládnutí společnosti. [Václavík 2010: 98] Podle Nešpora přinesla marxistická 

definice náboženství jako „opia lidu“, jehož je třeba se zbavit, nejen negativní postoj  

k církvím, ale i samotným věřícím. [Nešpor 2010: 35]. Za komunismu se tak věřící 
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nacházeli v marginalizované pozici; docházelo tak k jejich pracovní a sociální 

diskriminaci, protože víra byla neslučitelná s členstvím v komunistické straně. [Nešpor 

2010:107] Český národ, respektive jeho většina, odešla z církve, věřící začali být bráni 

jako „podezřelé elementy“ a v období vlády komunistického režimu i jako „občané 

druhé kategorie“. [Nešpor 2010:187]  

Po roce 1989 došlo k určitému oživení náboženského života, následovala však 

deziluze a počet věřících začal znovu klesat. [Pechová 2011: 99] Podle srovnání 

náboženské víry z roku 1991, 2001 a 2011 dochází k neustálému poklesu věřících,  

a to o přibližně milion věřících každých deset let. Sčítání z roku 2011 také ukázalo,  

že je v české společnosti věřících pouhá pětina, přičemž pouhých 15 % se přihlásilo  

k nějaké církvi. Křesťanské církve i dnes hlásí neustále se snižující počet věřících, 

zatímco na druhé straně stoupá význam alternativních náboženství,  

jako je Scientologická církve či Hnutí Hare Krišna. [Náboženská víra obyvatel podle 

výsledků sčítání lidu 2011 online] 

Ačkoli je v současné české společnosti velmi nízké procento institucionálních 

věřících [Nešpor 2008: 7], trend ateismu není tak jednoznačný. Určité výzkumy ukazují, 

že Češi nejsou naprosto ateističtí, jak by se na první pohled mohlo zdát. Podle šetření z 

roku 2006 věří téměř tři čtvrtiny Čechů v horoskopy a amulety a další transcendentní 

síly, jako je nadpřirozená moc věštců či léčitelů. [Nešpor 2010: 34] 

 „(V)íra v nadpřirozeno tedy zůstává i v české společnosti vysoká, přestože se už 

nejedná o tradiční křesťanskou religiozitu.“ [Pabian 15]  

Ale i přes fakt, že Češi nejsou tak ne-náboženští, jak by se na první pohled zdálo, 

postoje k církvím a věřícím nejsou dobré. Podle výzkumu ISSP z roku 2006 

srovnávající dvacet pět zemí euroatlantického kulturního kruhu byli Češi vůči církvím 

nejméně důvěřivým národem. [Hamplová 2013: 49] Podle Hamplové nemá k církvi 

důvěru více než polovina Čechů, zatímco naprostou důvěru vyjadřují pouhá 3 % Čechů. 

Souvisí to s obecně nízkou důvěrou jak v druhé lidi, tak v jakékoli jiné sociální 

instituce. [Hamplová 2008: 22-23] České společnost tedy není ateistická  

a sekularizovaná v tom smyslu, že by byla bezbožná, ale spíše proticírkevní. [Petrusek 

2007: 337] Češi jsou navíc na svůj ateismus hrdí a staví se k náboženství negativně, 

jelikož považují víru a církev za něco, co nelze sloučit s moderní společností. [Nešpor 

2010: 31] Podle Nešpora většina Čechů, stejně jako většina Evropanů „tak nadále žije v 

mylné představě, že modernizace sama o sobě znamená odnáboženštění, a nedochází-li 

k němu (…), je to důvod k obavám z ´návratu středověku´“. [Nešpor 2010: 34]  
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1.2. Modernita 

Významnou roli v sekularizaci společnosti a jejímu pohledu na náboženství tedy 

jistě hraje modernita. Podle jednoho z hlavních představitelů sekularizační teorie 

Bryana R. Wilsona je právě sekularizace, tedy přechod od náboženství k nenáboženství, 

hlavní sociální změnou, kterou přinesl přechod od tradiční společnosti k moderní. 

[Wilson 1992: 152-155] Náboženství podle Wilsona ztrácí svoje funkce, čím se snižuje 

jeho sociální význam. Dříve například zprostředkovávalo individuální a skupinovou 

identitu, vedlo k ohleduplnosti vůči starým lidem, pomáhalo se vyrovnat se smrtí  

a posilovalo vazby s přáteli a především s rodinou. Stejně jako jiné tradice a rituály se 

stává ztrátou času a potencionální hrozbou řádu, který je natolik soběstačný, že ideu 

nadpřirozena pro svoje potřeby nepotřebuje. [Wilson 1992: 149-158]  

Podobně se staví Thomas O´Dea, který tvrdí, že význam náboženství upadá, 

protože jiné instituce v moderní společnosti přebírají jeho funkce. Společnost se začíná 

podřizovat ekonomické sféře a náboženství je zatlačováno z veřejného do soukromého 

života. [O´Dea 1966: 2-7] K individualizaci víry se stejně vyjadřuje i Thomas 

Luckmann, který ale nesouhlasí s tím, že je náboženství odsouzeno k zániku. Je podle 

něj stále aspektem lidského života a stále přináší vědění toho, co je špatné a co správné. 

Nyní ale vzniká nová privatizovaná forma náboženství, která odděluje sakrální  

a profánní svět. [Luckmann 2010: 117 - 121] Uvádí, že sekularizace ve formě 

individualizace víry pak může mít vliv na identitu věřících. Osobní identita se v západní 

společnosti stává výrazně soukromou záležitostí, čím se jedinec snaží osvobodit  

od sociální struktury a dosáhnout tak svobody na soukromé úrovni. Náboženská identita 

se tak uchovává především v „neviditelné sféře soukromí“. [Luckmann 1974: 106]  

Podle Petera Bergera je důvodem sekularizace také pluralismus, tedy 

koexistence různých skupin v rámci jedné společnosti. Náboženský pluralismus se tedy 

projevuje v okamžicích, kdy se začne objevovat více náboženství a jedinec dostává 

svobodu volby mezi nimi. [Berger 1967: 135-137] Ty pak ztrácejí na věrohodnosti, 

jelikož žádný z nich už nemá právo na legitimizaci světa. [Berger 1967: 150-152] 

Náboženství tak ztrácí svoji legitimitu v otázkách o původu světa a místa člověka v 

něm. Otázky kosmologie jsou nyní řešeny racionalisticky a na místo náboženství 

nastupuje západní filozofie a věda. [O´Dea 1966: 81-86] 
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1.3. Reprezentace víry  

Většina moderní ateistické společnosti se tak k víře nestaví pozitivně a vidí 

náboženství jako něco zastaralého. Tyto postoje mohou být podporovány i negativní 

prezentací víry, která probíhá především skrze média. Ty jsou důležitým prostředkem 

tvorby veřejného postoje a významným sociálním činitelem, jelikož mohou na jedné 

straně odrážet sociální realitu a na druhé ji tvořit. [Svobodová 2008: 3] Tím mohou 

ovlivňovat postoje veřejnosti, a to především v momentech, kdy se dopouští 

stereotypizace, tedy kdy je s prezentovanou skupinou spojeno nějaké obecné a „často 

znevažující označení“. [Sedláková 2008: 154] Podle Sedlákové využívá společnost 

médií jako nástroje sociální kontroly „vůči všem, kteří nejsou dostatečně konformní  

a narušují její stabilitu“. [Sedláková 2008: 155] Média se pak podílejí na definici toho, 

co je normální a co odlišné. [tamtéž] 

Média tedy mohou podporovat předsudky a stereotypní vidění víry jako něčeho 

ze staré doby. Podle Fialy se mediální obraz staví negativně vůči křesťanství i v české 

společnosti, a to především skrze prezentaci církve ve spojitosti s církevními 

restitucemi. Fiala připouští, že se jako problematický ukázal už i postup církve a její 

pokusy o ovlivňování politického dění. Přesto se staví i k tomu, že „celá diskuze  

o církevních restitucích měla na obraz církve mnohem škodlivější účinky“ [Fiala 2007: 

61] Uvádí, že „(k)atolická církev právě touto kauzou ztratila i část pozitivního 

mediálního obrazu jako morální autority a byla následně prezentována v mediálních 

diskuzích jako mocenská instituce, která touží po majetku. (…) Důsledkem byl (…) 

poškozený obraz církve v očích veřejnosti, ale tak nová izolace církve od politické  

a části intelektuální elity, která nechtěla podporovat tento požadavek.“ [Fiala 2007: 62-

63] Je tedy důležité si uvědomit, že k věřícím se i česká společnost staví negativně, 

protože získává nemálo informací právě skrze média. [Fiala 2007: 57]  

 

1.4. Stigmatizace 

Prezentace konfliktních kauz, stereotypizace věcích a s nimi spojené negativní 

postoje tak mohou mít vliv na samotné věřící, protože i média prezentují víru jako něco 

zvláštního, co nekoresponduje s mainstreamovými hodnotami, což může vést k jejich 

sociální vyloučenosti. [Akbarzadeh, Smith 2005: 1]. Může tak dojít k stigmatizaci 

věřících, protože se jedná marginalizovanou skupinu, ke které nemá většinová 
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společnost zpravidla pozitivní vztah. [Lužný, Nešpor a kol. 2008:199] Věřící tedy 

mohou pociťovat stigmatizaci spojenou se stereotypy, což je způsobeno vytvořením 

sociální kategorie, vůči které panují negativní postoje. [Crocker, Major 1989: 609] 

Věřící tak mohou být stigmatizováni, protože sociálně vyloučení mohou být viděni jako 

„živoucí přežitek starých časů“. [Keller 2010: 268] 

Goffman popisuje stigmatizaci jako hanbu spojenou s určitou vadou,  

ať už tělesnou či takovou, která není na první pohled vidět, a která je spojena  

s příslušností k sociálně vyloučené skupině. Příslušníci stigmatizované skupiny si svoji 

exkluzi většinou uvědomují a o svém stigmatu mají stejné představy jako ti normální. 

Mohou mít pocit, že je ostatní odmítají, že se na ně koukají jako na ty jiné, a to právě 

kvůli tomuto stigma. [Goffman 2003: 9-15] V takové pozici se mohou ocitnout i věřící, 

pokud jsou v dané společnosti v menšině, ke které většinou nepanují pozitivní postoje. 

Věřící si často uvědomují pocit outsiderovství ve společnosti, která je „v lepším případě 

lhostejná, v horším kritická,“ [Hlavinková a kol. 2008: 51] a vnímají sebe sami jako 

menšinu uprostřed nábožensky necitlivé, materialistické společnosti. [Lužný 2008:199]  

Jak jsem již výše ukázala, je v současné české společnosti normou být ateistou,  

a tak v případě, že se někdo stane věřícím, může být sociálně vylučován.  

Jejich příslušnost k církvi se totiž neslučuje s představou, co znamená být v této 

společnosti normální. [Goffman 2003: 11] Dochází předně k symbolickému vyloučení, 

protože sociální, kulturní či náboženská identita jsou především identitami 

symbolickými. [Mareš 2000: 287] „Symbolická exkluze je spojena se stigmatizací 

jedinců i sociálních skupin vnímaných jako odlišní, deviantní či cizí. Jejich označování 

(labelling) slouží k jejich vyčlenění z hlavního proudu společnosti.“ [Mareš 2000: 287]  

Gofmann uvádí, že na toto vyloučení mohou stigmatizovaní reagovat rozličně.  

V případě, že se jedná o jedince diskreditovatelného, tedy jedince, jehož stigmatizační 

znaky nejsou na první pohled vidět, může přistupovat k různým strategiím, jak utajit, že 

je také příslušníkem vyloučené skupiny, a tím snížit důsledky plynoucí ze stigmatizace. 

Jednou ze strategií je snaha zakrýt znaky, které se se stigmaty pojí, nebo regulací 

informací, které by mohly napovídat o jeho příslušnosti ke stigmatizované skupině. 

Stigmatizovaný tak rozhoduje, zda, komu a kdy říct a přiznat svoji příslušnost.  

To pak může doprovázet rozdělení svého světa na tu skupinu, které se nepřiznají a 

skupinu, které řeknou vše. [Goffman 2003: 54-55, 109] Stejně tak věřící může 

přistupovat k podobným strategiím, jak zavládat svoje stigma. Nemusí například přiznat 

svoji příslušnost k určitému náboženství, které je ve společnosti minoritní, aby nebyl 



8 

 

označen za ztroskotance či outsidera. Věřící se totiž může bát labellingu, kdy by mohl 

být okolím viděn především skrze svoje náboženství, protože v případě, kdy okolí zjistí 

nebo už předem zná jedincovo stigma, může to mít následek v tom, že bude označen 

jako deviant a jeho chování bude souzeno skrz tuto nálepku. [Crocker, Major 1989: 

609] 

Nutno ale podotknout, že vyloučení není jen vinou majoritní společnosti  

či společenského systému. Podle Beckera je outsiderství a deviace způsobená tím,  

že jedinec spáchá něco, co naruší normy ostatních, a zároveň i tím, že se sám za 

devianta označí. [Becker 1963:9] I sami věřící se tedy mohou označovat za ty jiné a za 

ty, kteří stojí na pokraji společnosti, a tak být činiteli svého vyloučení. 

Stigmatizace a s ní spojené sociální vyloučení pak může mít různé následky.  

Pro vylučující skupinu to slouží jako udržování soudržnosti a vlastní identity. 

[Sedláková 2008: 155] Stigmatizovaní jedinci mají totiž tendenci se přimykat ke stejně 

stigmatizovaným, čímž se vlastně posiluje jejich vzájemný vztah. [Gofmann 2003: 30] 

Vyloučení jedinci či skupin mohou podle Goffmana pociťovat i další důsledek,  

a sice narušení identity jedince, jelikož exkluzí se jedinec dostane do nesouladu se svojí 

virtuální a skutečnou identitou. V tomto momentě pak dochází k určité ambivalenci 

identity, kdy stigmatizovaný se zároveň ztotožňuje s obecnými sociálními normami a 

zároveň s normami své vyloučené skupiny. Stojí v podstatě mezi širší společností, které 

je stále členem, a mezi svoji skupinou, která je tou širší veřejností považována za 

odlišnou. [Goffman 2003: 29, 125-143]  

 

1.5. Konverze 

Ale i přes fakt, že věřící mohou být stigmatizováni, protože jsou v české 

společnosti považováni za odlišné, se i dnes stále najdou institucionální věřící a lidé, 

kteří se dobrovolně rozhodnou vstoupit do církve. I dnes tedy dochází ke konverzím  

a právě tito konvertité mohou pociťovat silnější stigmatizaci z toho důvodu,  

že se dobrovolně rozhodnout vstoupit do skupiny, která je takto vylučovaná.  

Musí pak svému okolí rozhodnutí konvertovat o to více zdůvodňovat a ospravedlňovat 

svoji novou náboženskou identitu. Podle Pechové je dnes mezi věřícími větší počet 

konvertitů než v minulosti, a to v důsledku náboženské plurality a sekularizaci 

společnosti, jelikož dříve se se příslušnost k církvi většinou dědila. [Pechová 2011: 19] 

Podle Palečka a Vida dnes přestává být náboženská identita předávána skrze institucí 
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církve a rodiny, a tak se častěji stává předmětem individuální volby. [Paleček, Vido 

2014: 25].  

Slovo konverze pochází z latinského conversio, což znamená obrácení,  

a vyjadřuje přeměnu ve smyslu vnitřní změny, především změny postoje, a ve smyslu 

vnější přeměny v podobě příslušnosti k nějakému náboženskému společenství. 

[Kaplánek 2009: 82] Konverze pak může mít mnoho podob, například přechod  

od jednoho náboženství k druhému nebo navrácení se ke stejnému náboženství  

po dekonverzi. Vzhledem k výše popsané situaci v české společnosti a pro účely této 

práce můžeme konvertity považovat za ty, kteří se oddělili od většinové ateistické, 

respektive proklamovaně ateistické společnosti, a přijali křesťanství, a to formou křtu, 

případně pokud byli již v dětství pokřtěni, návratem k praktikovanému křesťanství. 

[Kaplánek 2009: 82-83] Konverze pak může mít rozličné tempo, objevuje se konverze 

postupná a dlouhodobá, která je častější, nebo náhlá, krátkodobá. [Pechová 2011: 19-

20]  

Konverze může mít rozličné důsledky, a to jak na rovině osobní, tak na rovině 

veřejné. Mnoho výzkumníků definuje konverzi především jako změnu identity,  

kdy postupně dochází k odloučení se od staré identity a následně k přijetí nové identity 

věřícího. [Snow, Machálek 1984: 264; Barker, Currie 1985:305] Je to spojeno i určitou 

morálkou, tedy vědění, co je špatné a co je dobré. [Köse 1994: 133] Konvertité tak 

mnohdy popisují svůj život před konverzí jako nemorální či hříšný a připouští, že se 

prostě dopustili něčeho, co by dnes neudělali, a to právě z morálních důvodů. [Ullman 

1989: 15]. Konverze také mění i vnímání světa a sebe sama v něm. [Köse 1994: 134] 

Protože „(k)aždé náboženství podává určitý výklad světa, který dává věcem řád  

a význam. To vede k posilování pocitu smysluplnosti“. [Pechová 2011: 58] 

Věřící tak získají určitou jistotu, že jejich život má smysl a že někam směřuje. 

Konverze na osobní úrovni je ale pouze prvním krokem. Ta by se měla dít také 

ve veřejné rovině, a sice vstoupením do určité náboženské skupiny. Jak uvádí Berger  

s Luckmannem, „(s)ama zkušenost konverze není nic zvláštního“ [Berger, Luckmann 

1999: 155] Důležitým krokem je také stát se příslušníkem náboženské komunity,  

která navíc konvertitovi pomůže s udržením nové identity. [tamtéž] Vstoupením do 

určitého společenství jedinec přijímá hodnoty, postoje a představy, které dotyčná 

skupina reprezentuje. [Václavík 2008: 153] Podle Pechové stát se přívržencem určitého 

náboženství tedy také znamená přijmout hodnoty náboženské nauky. Věřící by tak měl 

nejenom vstoupit do církve, ale také se ztotožnit s určitou náboženskou morálkou  
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a bioetikou, tedy otázkami spojenými s lidským zrozením, smrtí, zdraví a nemocí. 

Křesťan by tak měl přijmout křesťanské postoje k diskutovaným tématům jako 

například k umělému potratu, lidské sexualitě nebo užívání psychotropních látek. 

[Pechová 2011: 54-55] 

V momentě vstupu do určité církve také věřící veřejně proklamuje svoji 

příslušnost. Je to tedy spojeno s další částí konverze, a sice přiznání konverze svého 

svému okolí. Ali Köse uvádí, že konvertita, který chce zůstat konvertitou, si musí 

zorganizovat i svoje sociální vztahy. To může znamenat opuštění svých původních 

vazeb a nalezení nových v tom prostředí, které ho podporuje v jeho nové náboženské 

identitě. Konverze tak může mít vliv na vztahy k rodině, přátelům či dalším blízkým,  

a to v podobě odklonu od nevěřících k věřícím. [Köse 1994: 140-147]  

1.6. Negativní postoje ke konvertitům 

A právě v důsledku změny sociálních vztahů a výše popsaných záporných 

pohledům k církvi, může mít ateistické okolí ke konverzi negativní postoje. Ty mohou 

vyplývat z názorů některých příslušníků akademické obce. Václavík například shrnuje 

práci Roberta J. Liftona, který v 60. letech 20. století vytvořil tzn. Brainwashing model, 

který popisuje konvertity (především k nemainstreamovým náboženstvím) jako pasivní 

jedince, kterým náboženská skupina „vymyla mozek“ a naverbovala je do svých řad 

pomocí násilné manipulace a zneužívání. [Lifton 1961 in Václavík 2008: 154] 

Podobně smýšlí i psychologové Margaret Singer a Richard Ofshe, kteří navíc hovoří  

o manipulaci vedoucí k postupnému zpřetrhání všech původních sociálních vazeb  

s přáteli, rodinou, spolupracovníky a dalšími blízkými. [Ofshe, Singer 1990: 191-193]. 

Ke konvertitům se zde staví jako k pasivní figurce bez vůle a možnosti svobodné volby, 

pohlíží se na něj jako na „naprogramovaný stroj, loutku v rukou vůdců náboženských 

skupin.“ [Václavík 2008: 155] Přestože byl tento názor později zpochybňován, stále se 

udržuje mezi veřejností, jejíž pohled se zatím nijak výrazně nepodařilo změnit. [Nešpor 

2009: 127] 

Tedy i dnes mají lidé tendenci zapomínat na svobodné rozhodnutí jedince 

konvertovat, a tak na konvertity mnohdy pohlíží jako na osoby, které nejsou schopny 

čelit tlaku a nechají se nedobrovolně naverbovat do nějaké církve. [Snow, Machálek 

1984: 180] Popis konverze jako důsledku pominutí smyslů či vymývání mozku bývá 

typický zejména pro blízké konvertitů, kteří jejich rozhodnutí obvykle odsuzují, neboť 

se nemohou smířit s jejich odvratem od společně sdílených hodnot. [Pechová 2011: 19] 
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Nejvíce se to pak projevuje v běžném životě, protože každodenní realitu nelze ignorovat 

a člověk v ní může jen těžko existovat bez neustálé interakce a komunikace s ostatními. 

[Berger, Luckmann 1999: 25-29] Konvertité musí každodenně čelit ostatním, kteří na 

něj reagují a před kterými musí obhájit svoje rozhodnutí a svoji identitu [McGuire 2010: 

593]. 

Negativní postoje se mohou o to více projevit u mladých konvertitů. Současné 

výzkumy sice ukazují, že ačkoli může ke konverzi dojít kdykoli během jedincova 

života, vysoká četnost je především v období pozdní adolescence a mladé dospělosti, 

[Pechová 2011: 19; Köse 1994: 66] protože mladí lidé, kteří se nachází v období hledání 

smyslu svého života, tak často můžou najít svoji identitu právě v náboženství. [Köse 

1994: 65] Jejich rozhodnutí konvertovat může být bráno jako více zarážející z toho 

důvodu, že institucionalizované náboženství je dnes v české společnosti obecně bráno 

jako záležitost starší generace. [Hamplová 2013: 82] Podle Hamplové se mladí většinou 

nezúčastňují církevního života, protože jsou k tomu vedeni méně než starší generace, 

která byla často socializována alespoň k částečné účasti na církevním životě. [Hamplová 

2013:84] Adolescenti a mladí dospělí chodící do kostela jsou tedy v české společnosti 

bráni jako zvláštní úkaz. Se svým rozhodnutím konvertovat se musí o to více 

vypořádávat, jelikož může být bráno pouze za jakýsi experiment či lehkomyslné 

rozhodnutí, které nebude mít dlouhého trvání. [Langmeier, Krejčířová, 2000: 156]. 

Musí tedy své okolí o to více přesvědčovat, že jejich rozhodnutí konvertovat myslí 

vážně, že je trvalé a že nejde o jakýsi úlet či šprým. 

 

2. Výzkumná část 

2.1. Výzkumné otázky 

Z výše popsaného tak vyvstává několik otázek, které stojí za pozornost. 

Především jak podle mladých konvertitů vnímá okolí jejich konverzi a jaké důsledky má 

stát se věřícím v současné české společnosti? Během biografických rozhovorů, při 

kterých by konvertita mluvil sám a sám také rozhodl, co je důležité sdělit, či ne,  

se ve svém výzkumu zaměřím na 1) zkušenost konverze. Zajímá mě, jak toto přijetí víry 

vnímá sám věřící a jak na něj reagovalo jeho okolí. Zaměřím se také na to, jak konverzi 

přijali jeho blízcí, především rodina, přátelé či spolupracovníci. Zároveň mě také bude 

zajímat, jak se proměnila jeho identita.  
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V druhé části se pomocí polostrukturovaného rozhovoru budu dotazovat na 

vlastní důsledky konverze. 2) Zaměřím se na to, jak se proměnil jejich život před a po 

konverzi, především jaké změny dosáhly jejich sociální vazby s blízkými i širší 

společností, a jaké důsledky to přineslo. 3) A v neposlední řadě mě zajímá, co znamená 

stát se věřícím v české společnosti. Zaměřím se na to, jak sebe sami vnímají jako věřící 

v české společnosti, tedy jakou pozici mají jako křesťané v moderní společnosti,  

která se označuje za ateistickou. 

2.2. Metodologie 

2.2.1. Úvod 

K zodpovězení těchto výzkumných otázek jsem zvolila kvalitativní přístup  

ve sběru dat i analýze z toho důvodu, že konverze je citlivé téma, které má velký vliv  

na život konvertitů, a tak se k respondentům musí také přistupovat individuálně  

a s pochopením. [Wilson 1982: 118] A proto jsem provedla osobní rozhovory,  

které umožňují, aby respondent popsal svůj život tak, jak ho vidí on sám, a tím umožnil 

vhled do zkoumaného problému. [McCracken 1988: 9] 

Ve svém výzkumu využívám několik metodologických přístupů. Částečně se 

jedná o biografický výzkum, který se zaměřuje na vnitřní perspektivu a vyprávění 

 o zkušenosti jedince nebo malé skupiny a jejich sociální interakce. [Hendl 2005: 130] 

Stejně tak já ve své práci zkoumám vyprávění věřících o jejich konverzi, zajímá mě,  

jak ji viděli ze svého pohledu a jaký měla vliv na jejich identitu. Druhým typem 

přístupu, kterým se inspiruji v této práci, je fenomelogické zkoumání, které popisuje a 

analyzuje jedince nebo skupinu se stejnou zkušeností určitého fenoménu. Výzkumník 

tedy zkoumá tento fenomén z pohledu skupiny, které se dotýká, a zjišťuje, jaký význam 

pro něj má. [Hendl 2005: 128] I já zkoumám určitý fenomén, a sice konverzi,  

především její důsledky na každodenní život konvertitů a zajímám se o to, jaké mají 

tyto důsledky význam pro mé respondenty. 

 

2.2.2. Vzorek 

Respondenty jsem vybírala pomocí několika kritérií. Základem bylo,  

aby v nedávné době konvertovali (čím v nedávnější době, tím lépe, jelikož tak si mohli 

pamatovat více), tedy přestoupili od nevíry k víře. Důležitým kritériem také bylo,  
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aby si respondenti sami uvědomili, že v jejich životě došlo k přijetí víry, protože jako 

popisuje Lofland a Stark, jedním z důkazů konverze je konstatování samotného 

konvertity, že konvertoval. [Lofland, Stark 1965: 863] Moji respondenti si tedy 

uvědomovali, že v jejich životě došlo k nějakému obratu v podobě uvěření, a tak jsem 

se mohla zaměřovat na důsledky, které tato změna přinesla. Druhým kritériem bylo,  

aby se stali příslušníky nějaké křesťanské církve, tedy aby nejenom uvěřili v 

křesťanského Boha, ale stali se i institucionalizovanými věřícími. Respondenti se tak 

účastnili organizovaného náboženského života a byli pokřtěni nebo se ke křtu 

připravovali, a to buď u evangelické či katolické církve. Rozdíly mezi nimi jsem 

nedělala, ale důležité pro mne bylo, aby se nejednalo o ortodoxnější církve, které by 

měly jiné specifické dopady na každodenní život (např. Svědkové Jehovovi). Podstatné 

bylo, aby se hlásili k církvím, které si společnost představuje jako typické pro 

křesťanství. 

Dalším kritériem výběru mých respondentů byl věk. Do výzkumu jsem vybírala 

mladé lidi přibližně od 16 do 30 let. Hranici 16 let jsem stanovila jako počátek 

adolescence [Binarová 2005: 111] a horní hranici jako konec mladší dospělosti. 

[Holásková 2005:118] Zaměřením se na mladé se také vyhnu dalším faktorům,  

které by mohly hrát roli v chápání konverze a vztahu k okolí, protože postoje starší 

generace víře mohou být ovlivněny dobou komunismu. [Hlavinková a kol. 2008: 56] 

Své respondenty jsem získala třemi způsoby. Ze svého okolí jsem znala jednoho 

konvertitu, který mi po požádání rozhovor poskytl. Poté jsem se rozhodla oslovit 

farářku evangelické církve českobratrské, kterou znám ze svého okolí, a která se s 

mladými věřícími setkává prakticky denně. Ta mi poskytla kontakt na 8 vhodných 

respondentů, přičemž se 7 jsem uskutečnila rozhovor. Jeden z nich mi poté poskytl 

kontakt na mého posledního respondenta. 

Nakonec se uskutečnilo 9 rozhovorů. Z časových důvodů, a protože se,  

že po těchto devíti rozhovorech zjištěné informace opakovaly, jsem se další rozhovory 

rozhodla neprovádět. Jednalo se o šest žen a tři muže od 16 do 32 let, průměrný věk byl 

26 let. Jednalo se o konvertity k evangelické (n=8) či katolické církve (n=1).  

Všichni respondenti pocházeli a žili ve Středočeském kraji, Praze nebo Jihočeském 

kraji. Tyto regiony byly vybrány z toho důvodu, že se jedná o kraje s nízkým procentem 

institucionálních věřících (Středočeský kraj 14,3 %; Praha 18,9 %; Jihočeský kraj 

20,8% [Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu 2011 online]), a tak v nich 
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lze najít zkoumaný jev, kdy se institucionální věřící nachází v menšině oproti většinové 

ateistické společnosti.  

Všichni respondenti také pocházeli z ateistické rodiny, kromě jedné 

respondentky, jejíž matka byla také věřící, ale otec ne. Ostatní byli ateisté, ačkoli byli 

někteří pokřtěni. V každém případě bylo důležité, aby respondenti svoje rodiče 

považovali za ateisty, aby tak měla rodina minimální vliv na předávání křesťanských 

hodnot a víry. 

2.2.3. Sběr dat 

Všech 9 rozhovorů se uskutečnilo buď v prostředí neutrálním pro obě strany,  

v kavárně či čajovně (n=7), či v domácnosti respondenta (n=2; obě respondentky měly 

malé děti, a tak bylo pro ně sejít se doma nejjednodušší řešení). Výběr místa jsem 

ponechala na respondentech a přizpůsobila se; důležité především bylo, aby se  

v prostředí cítili dobře. Respondenty jsem ujistila o tom, že se jedná o výzkum pouze 

pro mé studijní účely a o anonymizaci, a zeptala se, zda nevadí, že budu rozhovor 

nahrávat na diktafon. Ve všech případech se vším souhlasili a rozhovory jsem tedy 

nahrávala. Záznam trval průměrně 53 minut. 

Důležité bylo, aby se respondent během rozhovoru cítil příjemně a aby odcházel 

s pocitem, že informace, které podal, jsou hodnotné. [Kaufmann 2010: 57] „Hlavní 

hvězdou je respondent“ [Kaufmann 2010: 60] a já jako tazatel jsem tu proto, abych mu 

porozuměla, naslouchala a projevovala sympatie. [tamtéž] Jednalo se o osobní téma 

(nejen téma víry, ale například i vztahu s rodiči), a tak bylo důležité ho nikam netlačit  

a prezentovat se jako někdo, kdo s nimi sympatizuje, aby rozhovor nepůsobil pouze 

jako vyptávání se z mé strany, protože „(r)ozhovor je (…) výsledkem spolupráce dvou 

stran, nejen sběrem dat jedinou stranou.“ [Miles, Huberman 1994: 8] 

 

2.2.4. Interview design  

První část rozhovoru probíhala pomocí biografických rozhovorů, při kterých mě 

zajímalo, jak u konvertity došlo k přijetí víry. Respondent mluvil sám, a tak sám 

rozhodl, co je důležité sdělit a co ne. Při analýze jsem se zaměřila na zkušenost 

konverze a na to, jak se v tématu zmiňují o vztahu k okolí, například jak přijali konverze 

jejich rodiče, přátelé, kolegové či jiní blízcí.  
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Tím jsem pokračovala i v další části, kterou jsem vedla pomocí 

polostrukturovaného rozhovoru. Ten jsem rozdělila do 2 částí. V první mě zajímalo,  

jak se proměnily jejich sociální vazby s blízkými a širším okolím. Nejdříve jsem  

se zaměřila na rodinu, poté na přátele, na prostředí školy či zaměstnání, podle toho,  

zda respondent studoval (n=3) či pracoval (n=5) či obojí (n=1) a nakonec na jiné okruhy 

blízkých, například v zájmových skupinách. Jako příklad otázek můžu uvést například 

Byla se vaše rodina podívat na křtu? Mluvíte s přáteli někdy o víře? Ve vašem 

zaměstnání se o tom ví, že jste věřící? První část otázek ve všech případech směřovala  

k tomu, jaký byl život před konverzí a druhá po konverzi, jelikož pro mé účely analýzy  

je důležité sledovat, k jakým změnám během konverze došlo.  

V třetí části jsem se zaměřila na to, jak vidí konvertité svoji pozici  

ve společnosti, která je brána za ateistickou, díky čemuž jsem zjistila, jak vidí nejen 

svoji pozici jako konvertity, ale i celé křesťanské společnosti. Příklad otázky: Myslíte, 

že to mají křesťané v dnešní společnosti snadné nebo těžké?  

 

2.2.5. Úprava dat 

Po provedení rozhovorů jsem audio záznam přepsala, a to prakticky vše,  

krom míst, kde respondenti výrazně odbíhali od tématu (například když jsme s 

respondentem náhodou narazili na to, že jsme chodili na střední do stejného města 

apod.). Přepis vyšel na 42 normostran a stal se hlavním pilířem analýzy. 

 

2.2.6. Metody analýzy 

Pro analýzu jsem zvolila dva kroky. V prvním jsem přepsané rozhovory 

pročítala a zaškrtávala významné odpovědi a témata, které se hodí k mému výzkumu. 

Ve druhé fázi jsem přešla k vlastnímu kódování. Ke kódování jsem využila dva 

typy kódů. Prvním typem je popisné kódování, které jedním slovem nebo frází shrnuje 

zjištění s pomocí základní slovní zásoby. [Saldaña 2009: 70] Příkladem takových kódů, 

které využívám ve své analýze, jsou konec vztahu či lhostejnost. Druhým typem  

je hodnotové kódování, které navíc zohledňuje úhel pohledu respondenta – jeho 

hodnoty, postoje a názory -  a které je vhodné pro vhled do individuálních zkušeností. 

[Saldaña 2009: 89-90] Příkladem hodnotových kódů jsou strach z prozrazení  

či nedostatečná podpora.  
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Vytvořené kódy jsem poté roztřídila do kategorií. U tvorby kategorií jsem se 

inspirovala výzkumem Ali Köse (1994), který studoval britské konvertity k islámu. 

Ačkoli se nejedná o Čechy ani o křesťanství, sáhla jsem k tomuto řešení z toho důvodu, 

že islám se v Británii nachází v podobné situaci jako křesťanství v české společnosti.  

Je totiž v menšině, a tak může mít konverze k islámu v neislámském prostředí podobné 

důsledky jako konverze ke křesťanství v ateistické společnosti. Navíc vhodnou 

literaturu pojící se k důsledkům konverze v české společnosti jsem neobjevila,  

a tak jsem se spokojila s tímto výzkumem. Ten vedle psychologického hlediska 

zohledňuje i sociologické, a to především v kapitole pojednávající o dopadech 

konverze. Popisuje postkonverzi nejen jako období změny identity, hodnot, praktik  

a zvyků, ale i jako období resocializace a jako období změny ve vztazích k rodičům, 

přátelům i širší společnosti. [Köse 1994: 132-147] 

Právě tato poslední část mi sloužila jako inspirace k tvorbě kategorií.  

Köse popisuje tři kategorie rodičů podle postoje ke konverzi svého potomka na rodiče, 

(1) kteří byli nešťastní a nepřátelští, kteří rozhodnutí konvertovat vzali špatně  

a neschvalovali ho či shazovali. Druhým typem (2) se stali rodiče, kteří konverzi vzali 

neutrálně. Nebrali ho špatně, ale spíše lhostejně, nechtěli se o něm bavit a odbíhali  

od tématu, ale od víry konvertitu přímo neodrazovali. Třetím typem (3) byli rodiče, kteří 

rozhodnutí přijali pozitivně a byli jím potěšeni. [Köse 1994: 144] Stejně jako v Köseho 

případě někteří rodiče nespadali ani do jedné kategorie, a to proto, že jim konvertité 

svoji konverzi nepřiznali [tamtéž]. Důvody budu rozebírat níže a jsem si vědoma toho, 

že i na to je důležité se zaměřit. 

Podobné kategorie dle postoje jsem se rozhodla aplikovat i na další blízké,  

tedy na přátele, případně spolužáky či spolupracovníky. Köse dále popisuje tři druhy 

postkonvertitiního  vztahu s přáteli na zlepšení vztahu, zhoršení vztahu či nezměněný 

vztah. [Köse 1994: 145-146]  

Vztahy s širším okolím a vnímání celé společnosti dále popisuji v duchu 

předchozích kategorií, tedy na pozitivní postoj, negativní postoj či neutrální/lhostejný.  

 

2.3. Zjištění 

Ze zjištění vyplývá, že vztah společnosti a věřících je komplikovanější, než by se 

na první pohled mohlo zdát. Konverze může mít rozličné důsledky, se kterými se věřící 

různě vypořádají.  
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Nejdřív se zaměřím na samotnou konverzi, která může mít různé podoby a která 

se setkává s rozličnými postoji, čímž odpovím na první výzkumnou otázku zabývající se 

vlastní zkušeností konverze. Dále se budu zabývat postoji vůči konverzi, a to od rodiny, 

přátel, jiných blízkých a okolí. Lze říct, že obecně pozitivní reakce přicházejí od 

věřících, zatímco nevěřící se ke konverzi staví lhostejně či negativně. A právě kvůli 

těmto záporným reakcím konvertita svoji víru často nepřizná ze strachu narušení vztahu 

se svým ateistickým okolím a ze strachu z labellingu. Touto částí pak odpovím na 

druhou výzkumnou otázku týkající se proměny vztahu s blízkými a proměnou vztahu se 

společností. Třetí výzkumnou otázkou, která se zabývá pozicí věřících v české 

společnosti, se budu zabývat v poslední kapitole, která pojednává o pohledu na věřící 

jako ty jiné.  

2.3.1. Zkušenost konverze 

Ve výpovědích mých respondentů se objevovaly dva druhy procesu konverze. 

V prvním případě se jednalo o dlouhodobý proces, který začal většinou už v dětství. 

Stalo se tak u šesti respondentů. Začalo to věřením v „něco“ či konkrétně v Boha.  

Víra se pak různě formovala, v jednom případě například skrz budhismus.  

U respondentů pak prý postupně sílily sympatie ke křesťanské filozofii,  

ať už samostudiem křesťanské literatury, především Bible, či setkáním s někým,  

kdo je pozitivně ovlivnil a ukázal jim víru, například s farářkou, která je poté přivedla 

do sboru. Poté sympatie sílily, až vyústily v rozhodnutí stát se institucionálním věřícím. 

Respondenti se pak snažili najít vhodný sbor, a to často skrze zmíněnou farářku  

či pomocí vyhledávání na internetu. Po nějaké době se začali připravovat ke křtu  

a poté se pokřtít nechali. Já jsem od malička tak nějak prapodivně věřila. Jakože jsem 

věděla, že nějakej Bůh je. Sama jsem si začala číst bibli. (…) Dva roky na to jsem se 

nechala pokřtít. (Marie, 27 let, 7 let od konverze) 

V těchto výpovědích bylo těžší určit konkrétní moment konverze. Přesto ale 

respondenti uměli alespoň přibližně určit dobu, kdy jejich sympatie ke křesťanství 

zesílily natolik, že se rozhodli stát institucionálním věřícím. Dokázali tak reflektovat 

dobu před tím, než se přiklonili ke křesťanské víře, a po ní. V tomto případě se tedy 

spíše jedná o konverze od neinstitucionální víry k institucionální.  

Druhým typem byl proces krátkodobý. Tři respondenti byli nevěřící,  

dokonce se vůči církvi stavěli v některých případech negativně. Pak se ale v jejich 

životě stalo něco, co jim změnilo pohled na svět a na svoje vlastní bytí v něm.  
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U jednoho respondenta se jednalo se o smrt otce, u druhé respondenty o neplánované 

narození syna v příliš mladém věku, a u třetí celkový pocit, že je „na dně“.  

V těchto momentech se začali upírat k víře jako k určité životní opoře. U respondentů 

bylo snazší, i pro ně samotné, určit dobu konverze nebo - jak oni popisují - první účinky 

ducha svatého. (Kateřina, 31 let, 1 rok od konverze) Konverzi lze zde definovat jako 

přechod od nevíry k víře. 

Všichni respondenti připouštěli, že se díky víře stali jinými lidmi, že se jejich 

život po konverzi změnil, a to většinou k lepšímu na osobní úrovni.  

Uváděli, že se cítí vyrovnanější a že jim víra ulehčuje současný život, protože například 

ví, že je ještě čeká posmrtný život. Dávalo jim to i určitou strukturu do života.  

Tím, že každou neděli chodili do kostela, měli se ten týden k čemu upírat a na co se 

těšit. Také si uvědomovali, že některé věci, které dělali před konverzí, by teď již 

neudělali, že se nyní kvůli víře vzdali těch špatnejch věcí. (Vojtěch, 20 let, 1 rok od 

konverze). U dvou respondentů se jednalo například o konzumaci alkoholu a u jedné 

respondentky o předmanželský sex. 

(…) jsem dělal kraviny. (…). Tak opíjel jsem se. Tak jsem, jako by než jsem 

uvěřil, tak jsem byl jinej člověk. (Vojtěch, 20 let, 1 rok od konverze) 

 

Jedna respondentka také uvedla, že se dříve dopouštěla i drobných finančních 

nekalostí. Jednalo se například o připsání si finanční odměny za práci, kterou neudělala. 

Uvedla pak, že nyní by to díky své víře neudělala.  

2.3.2. Postoje vůči konverzi 

Vlastní konverze prvním krokem procesu přijetí své náboženské identity. Dalším 

krokem bylo přiznání konverze a víry svému okolí. Respondenti se přitom setkávali  

s rozličnými druhy postojů. 

V mnoha případech narazili na pozitivní reakce, a to nejenom vůči samotné 

konverzi, ale vůči víře obecně. Dělo se tak výlučně od jiných věřící, především  

od vrstevníků a přátel, kteří byli sami křesťané či v několika případech neinstitucionální 

věřící. Jejich konverzi brali jako pozitivní životní obrat a podporovali konvertitu ve víře. 

Podle respondentů se díky těmto pozitivním reakcím vztah s jinými věřícími posílil tím,  

že dostal novou dimenzi. Někteří dokonce uváděli, že je jejich přátelství díky víře 

intenzivnější a vztah s věřícími přáteli silnější a čistější.  
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A myslím si, že díky tomu se mně daří prožívat to přátelství hloubš. A nebrat 

takový ty ženský věci, jako žárlivost třeba. (…) já jsem schopná s těma 

holkama nebo ženskejma prožívat takovou hlubší …takovou sounáležitost, 

takže mizí takový, co jsem měla dřív, žárlivost a tak. (Hana 32, 2 roky od 

konverze) 

 

Respondenti přiznávali, že po konverzi začali více tíhnout k věřícím přátelům,  

a zároveň se začali méně stýkat s vrstevníky ateisty. S některými vztah oslábl,  

s několika byl ukončen úplně. Dá se říct, že v několika případech se okruh přátel po 

konverzi změnil docela, od nevěřících přátel k věřícím, a to nejen samotnou vírou,  

ale celkovou změnou životního stylu spojeného s vírou. Dva respondenti například 

uvedli, že přátelé ztratili ve chvíli, kdy se s nimi přestali stýkat v situacích, které se 

neslučovaly s jejich životním stylem věřícího, který omezuje konzumaci alkoholu, 

například v hospodách či v klubech. Okruh přátel se také měnil kvůli jiným okolnostem, 

například v důsledku přechodu na další stupeň školy či změnou bydliště, a to již po 

konverzi. V těchto případech měli věřící tendenci hledat si nové přátele v okruhu 

dalších věřících.  

Mám teď uplně nový kamarády, protože jsme se teď odstěhovali. A většina z 

mejch novejch je věřících a všichni jsou z toho nadšený. (Barbora, 16 let, 3 

roky od konverze) 

 

Respondenti také měli pocit, že konverze a odhalení víry před přáteli je jakási 

prověrka přátelství. Soudili, že pokud přátelství vydrží i přes to, že se respondent stal 

věřícím, jedná se o opravdové přátelství. Pokud ne, potom nebylo přátelství dostatečně 

významné. 

Jít v neděli do kostela vyžaduje určitou sobotní disciplínu. Takže já jsem 

přestala chodit na různý večírky, což vlastně znamenalo, že jsem se přestala 

vídat se spoustou lidí, protože se chodilo v sobotu večer. Já jsem se vlastně s 

nima přestala scházet. Mně to vlastně tehdy tolik nevadilo. Jsou to moji 

přátelé, tak snad to tolik neohrozí. Tak to ohrozilo.  (Marie, 27 let, 7 let od 

konverze) 

 

To dokládá i fakt, že existovaly výjimky, kdy po konverzi kamarádství  

k přátelům-nevěřícím zůstalo nezměněno. Jeden respondent například popisoval 

jednoho ze svých přátel. Ačkoli nebyl věřící a navíc byl homosexuál, vztah mezi ním a 

konvertitou zůstal podle respondenta v podstatě nezměněný. Jednalo se o jinak silné 
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přátelství, které i přes konverzi vydrželo, a to navíc i díky diskuzi, kterou na toto téma 

po konverzi vedli, při které se ujistili, že je jejich přátelství nebylo narušeno. 

Víra dále ovlivňovala i vztah s partnerem. Respondenti uváděli, že určité 

souznění na duchovní úrovni je pro ně důležitá součást vztahu. Žádný z mých 

respondentů neměl za partnera institucionálního věřícího. Jejich partneři ale byli 

tolerantní neinstitucionální věřící, kteří jejich víru podporovali. Konvertité pak uváděli, 

že si této tolerance cení a že nebýt jí, s partnerem by jejich vztah nebyl tak silný. 

U rodičů takovou podporu téměř bez výjimky respondenti nenašli. Co se týče 

reakce rodičů, pouze v jednom případě bylo rozhodnutí jejich potomka konvertovat 

přijato pozitivně, a to od matky jedné z respondentek, která byla sama evangelička.  

Její pozitivní reakce byla ale jediná mezi reakcemi ostatních rodičů. Ti, ve všech 

případech ateisté, rozhodnutí nepřijali kladně. Pozitivní postoj tedy vystřídaly reakce 

záporné, a to od lhostejných až po negativní či urážlivé. Občas to bylo doprovázeno 

posměšky vůči konverzi i víře, které respondenty mrzely a byly jim nepříjemné. Tyto 

reakce byly mířené jak k církvi a víře obecně, tak i například výchově dětí křesťanským 

způsobem.  

Jo, tak třeba můj táta k tomu vždycky má svoje průpovídky, že to dítě 

odmalička kazíme a takový jako... Je to napůl takový napůl žertem, napůl 

nepříjemný. (Kristýna, 28 let, 5 let od konverze) 

 

Nejčastější reakcí byla lhostejnost, uvedlo tak 5 respondentů. Tato lhostejnost se 

postupem času neměnila. Témata týkající se víry přecházeli rodiče mlčením a křest 

konvertity nijak nekomentovali. V několika případech byla ignorace vynucována,  

kdy rodič schválně přecházel témata dotýkající se víry, tedy témata, na které má se 

svým potomkem rozdílný názor. Dá se říct, že šlo o lhostejnost doprovázenou určitým 

druhem nesouhlasu projevovaného vědomým negování víry.  

My jsme přijely pozdě, protože jsme byly v kostele. A on (otec): „V 

kostele?“ No a Šárka (sestra) mu řekla, že jsem začala bejt věřící. To jsem 

dělala, že jsem neslyšela. (…) Pak rychle změnil téma, protože se bál, že by 

se o tom se mnou musel bavit. Šel od toho rychle pryč, aby se o tom nemusel 

zmiňovat. (Barbora, 16 let, 3 roky od konverze) 

 

Druhým typem scénáře bylo počáteční překvapení, kdy rodiče bojovali s tím, 

aby pochopili rozhodnutí svého potomka konvertovat. To pak dále pokračovalo přes 
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nesouhlas po postupnou akceptaci a toleranci, která byla ale přesto pouze částečná  

a stále doprovázená posměšky či jinými narážkami.  

Myslím si, že pro moje rodiče to byl šok, protože ty jsou takový jako 

skeptický hodně, nebo spíš maj takovej ten přístup, až trošku mi to přijde 

takový posměvačný. Že si ze mě tak jako utahujou, ale zase taky nějak 

postupem času… Vlastně, když si uvědomili, že to beru vážně, tak to začali 

respektovat. (…) (Kristýna, 28 let, 5 let od konverze) 

 

Pouze ve dvou případech rodiče napadali samotnou víru. Zbylí rodiče 

respondentů nezpochybňovali víru jako takovou, jelikož sami často v něco 

transcendentálního věřili, v jednom případě například matka respondenta vyjadřovala 

sympatie k budhismu nebo hinduismu. Jejich nesouhlas byl namířen spíše vůči instituci 

církve, přičemž nejčastěji zpochybňovali její funkci.  

On jak nemá rád ty instituci církve, tak třeba napadá, že někam přijede 

nějakej kněz a posvětí nějaký místo. (Marie, 27 let, 7 let od konverze) 

 

V obou případech, tedy u rodičů s lhostejným i negativním přístupem, 

respondenti uváděli, že se jim nedostává dostatečné podpory a tolerance a že je tento 

fakt mrzí. Čtyři rodiče se ani nebyli podívat na křtu, přestože je respondenti zvali.  

Uváděli, že jejich odpor vůči církvím byl natolik silný, že ani nechtěli vstoupit do 

kostela. Dva z respondentů rodiče nezvali vůbec, jelikož necítili dostatek podpory a 

pochopení vůči své víře. Respondenti to připisovali i komunikačnímu bloku a 

neotevřenosti svých rodičů a faktu, že jejich rodiče neví další soukromé věci, jelikož 

nemají potřebu s nimi sdílet nic osobního. 

S takovými reakcemi se setkávali nejen v případě svých rodičů, ale i širšího 

ateistického okolí. Nejčastěji se opět narazili na lhostejnosti nebo chladný přístup. 

Občas také reflektovali svoje negativní zkušenosti nebo uváděli vyprávění svých 

známých věřících, kteří takovou zkušenost mají.  

Měla jsem pak na vejšce kamaráda, kterej se styděl, prostě se bál to 

přiznat,(…) Tak jsem se ptala a oni ho docela šikanovali i na střední škole. 

Říkali, že je hloupej, že prostě věda a tohleto. Asi měl špatnou zkušenost. 

Prostě ta vejška je nová stránka a prostě se bál, aby si to nepokazil, ale jinej 

důvod k tomu asi neměl. Že se bál, jak to přijmou ostatní. (Zuzana, 28 let, 8 

let od konverze) 
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Také si uvědomovali, že být mladým věřícím může být v této společnosti o to 

zvláštnější a že mohou přijímat negativní reakce i kvůli tomu, že jsou mladí. Uváděli,  

že jejich rozhodnutí konvertovat bylo nejprve bráno jako nějaký žert nebo rozhodnutí, 

které nebude mít dlouhé trvání.  

Tak ono tady lidi si moc neuvědomujou, že i mladý lidi mohou věřit. Že to 

berou, jako že už je to věc starších. (Vojtěch, 20 let, 1 rok od konverze) 

 

2.3.3. Utajování víry  

V důsledku těchto postojů se dostavoval strach z reakce okolí při odhalení faktu, 

že u nich došlo ke konverzi nebo že jsou příslušníkem církve. Respondenti se především 

báli, aby nebyli souzeni jen skrz skutečnost, že jsou věřící, a tak v některých situacích 

svou víru nepřiznali. Dva respondenti například utajovali konverzi před svými rodiči a 

sourozenci, a to ze strachu z narušení vztahu. Jak jsem uváděla výše, s nevěřícími 

vrstevníky se vztah v mnoha případech narušil či skončil úplně, a tak konvertity 

doprovázel strach, že takové oslabení vztahu či úplný konec bude následovat i s jejich 

rodinnými příslušníky, kteří je začnou soudit prioritně skrz víru. 

Taky mě před tím varovalo, co říkala moje sestra zhruba před dvěma lety. My 

jsme seděly u kafe a ona mi tak rozzuřeně říkala, že její kamarádka ze střední 

se nechala pokřtít a uplně byla kvůli tomu nasraná tak, že mě to až 

překvapilo. (…) a s tou sestrou tak ještě máme nejlepší vztah z tý rodiny a 

nechci ho tak jako pokazit. Co já jsem pochopila z kontextu, že se s tou 

kamarádkou asi uplně přestala bavit. (Kateřina, 31 let, 1 rok od konverze) 

 

Zajímavé bylo, že k zatajování víry zpravidla nedocházelo mezi přáteli či jinými 

vrstevníky. Přikládám tento fakt tomu, že se okruh přátel mohl lehce měnit a,  

jak už jsem popisovala výše, odhalení bylo také jakousi prověrkou přátelství.  

Respondenti ale dále uváděli, že se dostávají do dalších situací a interakcí, kdy 

není vhodné říci, že jsou věřící, a tak to nepřiznají. Vůbec se o náboženství nezmiňují a 

či se snaží zamluvit témata týkající se víry. K zatajování pak docházelo v prostředích, 

kde věřící vycítil, že není vhodné svoji víru prozrazovat. V pěti případech se jednalo o 

prostředí pracovní či univerzitní. Ani jedno nepovažovali za prostřední vhodné pro to, 

aby se před ostatními prezentovali jako křesťané, jelikož by to mohlo snížit jejich 

hodnotu. Výjimku pak tvořila respondentka, která studovala pastorační práce, a tak se v 

prostředí školy pohybovala mezi dalšími věřícími. Na jiných vysokých školách se 
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respondenti báli, že diskuze na téma víra by mohla být považována za nevhodnou a že 

by mohli být nařčeni z toho, že do vysoké školy náboženství nepatří. V případě profese 

se obávali, že by přiznání víry oslabilo jejich profesionalitu.  

No a pak je to třeba o tom, že člověk vycejtí, kde o tom má mluvit a kde 

jakoby ne. Já vim, že třeba v mý profesi (advokacie) vím, že třeba jsou 

situace, kdy není dobrý říct, že jsem věřící.(…) jsou klienti, který si zakládaj 

na tý pravosti, a tím by se to naopak nelíbilo, že by měli pocit, že to snižuje 

vaši kvalitu, profesionalitu. (…) že prostě jako klient, kterej je tvrdej a dere 

se a má ostrý lokty a nebere ohledu, tak toho to moc nenadchne. (Kristýna, 

28 let, 5 let od konverze) 

 

U dvou respondentů se dále také jednalo o koníčky. Oba uváděli, že mají pocit, 

že se jejich hobby neslučuje s křesťanskou představou zábavy, a proto by i odhalení 

faktu, že jsou věřící, mohlo být nepatřičné. Jeden z respondentů hrajících online fantasy 

karetní hru uvedl, že se ani nechce projevovat jako křesťan v tomto prostředí, které 

považuje za nekřesťanské. Stejně tak se respondentka vyjadřovala k boxu. 

No, já třeba chodím cvičit box a tam taky nechci rozšiřovat, že jsem věřící. 

Ne, že by to lidi vzali zle, nebo že by si dělali ze mě legraci. Spíš mám pocit, 

že to není to prostředí. (Kristýna, 28 let, 5 let od konverze) 

 

Oba respondenti uváděli, že není důvod, aby v jejich zájmové skupině věděli, že 

jsou věřící, a to především pro to, že podle nich víra nesouvisí s tím, jak člověk tráví 

volný čas.  

Každý z respondentů pak uvedl, že by se mohl dostat i do jiné situace, kdy by se 

o své víře nebavil, nebo v případě, že by se bavil, mohlo by to být okolí nepříjemné. 

Víra je totiž podle respondentů natolik osobní, že ji ani sdílet nechtějí nebo je to pro ně 

ještě něco nového, co zatím sdílet nejsou schopni. Každý z respondentů také alespoň 

jednou upozornil, že je víra jeho osobní věc, a tak není důvod se o ní vůbec bavit,  

a to především s nevěřícími.  

Já jsem povahově tak, že uplně nevyhledávám diskuze na tohle téma. Jakože 

někteří to mají rádi, bavit se o náboženství, tak pro mě je to spíš jako vnitřní 

věc nebo soukromá. S kamarády nevyhledávám zrovna tohle téma. (Petr, 26 

let, 4 roky od konverze) 
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2.3.4.  Věřící jako ti jiní, které normálně nepotkávám  

Tím se ale se svou vírou uzavírali v sobě. Nutno ale upozornit, že zároveň se 

uzavírají i jako komunita, a to především ve sborech náležícím církvi. I sami 

respondenti si uvědomují, že toto uzavírání se může působit na ateistické okolí 

nepříjemně a může vyvolávat negativní reakce a způsobovat vyloučenost věřících. 

Uváděli, že v momentě, kdy se budou jako komunita uzavírat a kdy bude církev tvrdě 

prosazovat svou filozofii a rigidní pravidla, může jim to ztížit pozici ve společnosti a 

může tak pro ně být těžší zapadnout do společnosti. 

Myslím, že je dost i tim, jak k tomu plno věřící přistupuje, že u nás v sboru je 

to i tim, že jsou takový uzavřený. Taková komunita. A ti ostatní se pak na ně 

koukaj jako na ty, co se někde scházej a něco tam dělaj. Že jsou jiný. 

(Kristýna, 28 let, 5 let od konverze) 

 

Uzavíráním se v komunitě se snižuje příležitost okolí se přesvědčit, že i věřící 

mohou být normální, tedy lidé, které potkávají každodenně. I sami respondenti uvádí, že 

oni sami při konverzi byli překvapeni, kteří lidé z jejich okolí jsou také věřící. Poznali 

to tím, že je potkali v kostelech či z konverzace.  

Třeba já, když jsem začal chodit do kostela, tak jsem se až divil. Že ty lidi, 

který normálně potkávám… byl tam doktor. Nepoznal jsem to, že je křesťan. 

Vůbec. Pani z knihovny z Hradce, taky jsem nepoznal. (Stanislav, 26 let, 2 

roky od konverze)  

 

Z důvodu nedostatku osobního kontakt tak může být ateistickou společností 

pohlíženo na věřící jako na ty jiné, se kterými se v každodenním životě lidé obyčejně 

nepotkáváme. Respondenti tak uváděli, že cítí, že jejich víra není přijímána,  

protože nejsou viděni jako úplně normální. 

Tady to rozhodně není lehký, protože to lidi nechápou. Nechápou tu víru. 

Člověk může bejt normální a přitom mít víru.  Vždycky na nás budou koukat 

tady v Česku jinak. (Vojtěch, 20 let, 1 rok od konverze) 

 

I sami konvertité přiznávají, že před konverzí měli předsudky. Popisovali,  

že víru považovali jako věc „ze starých časů“, která se neslučuje s moderním myšlením, 

že se víře vysmívali a věřící považovali za zvláštní. 

Kdybyste mi před třema lety řekla, že se nechám pokřtít, tak si budu myslet, 

že jste se zbláznila. S těma lidma nechci nic mít, to jsou magoři. (Kateřina, 

31 let, 1 rok od konverze) 



25 

 

   

Sami se pak setkávali s podobnými reakcemi, kdy bylo na ně po konverzi 

pohlíženo s předsudky. Uváděli, že byli obviněni z toho, že jsou nemoderní, hloupí či 

fanatici. Tento pohled na věřící pak může podporovat reprezentace víry. Respondenti 

nebyli spokojeni s tím, jak je víra prezentována. Negativně se vyjadřovali k tomu, jak je 

představována v médiích. Podle nich se mediální obraz málokdy staví na stranu 

věřících, a tak často nemusí prezentovat komunitu věřících či samotnou instituci církve 

jako pozitivní. 

 (Společnost) je hodně naočkovaná médii. Myslím si, že tý křesťanský hodně 

ubližujou ty aféry s těmi kněžími, to je fakt průser. Totální.(Kateřina, 31 let, 

1 rok od konverze) 

 

Dalším způsobem reprezentace víry, se kterou nebyli respondenti spokojeni, byl 

kontakt většinové společnosti s extremistickými věřícími. Podle respondentů  

je přítomnost radikálních věřících, kteří jsou často těmi nejhlasitějšími, jeden z důvodů 

negativního pohledu na víru. Obávají se toho, že ateistické okolí si může vytvořit 

dojem, že všichni věřící bez rozdílu zastávají stanoviska proklamovaná právě těmito 

radikály. Uvědomovali si, že to může to také způsobit předsudky spojené s pohledem  

na věřící jako na fanatiky či sektáře, které pak mohou odradit ty, kteří o vstupu do 

církve uvažují.  

František mě na Facebooku pozval do skupiny Křesťané sem (…) a tam je 

takovej chlapík, kterej prostě obživuje mrtvý. Pošle tkaninu a to se přiloží na 

cokoli a uzdraví to rakoviny a ve jménu Krista a neskutečný pro mě jako 

bláboly (…) Ale třeba tohle mě hrozně… Já jsem už v tý víře jako ne 

zakořeněn, ale už nejsem na začátku nějakýho úplnýho hledání (…) Tak to 

mě štve, protože si myslím, že takovejhle člověk může hodně lidí odradit. 

Protože já kdybych takovýhohle člověk potkal na uplnym začátku, tak bych 

měl na to křesťanství uplně jinej náhled. (Stanislav, 26 let, 2 roky od 

konverze) 

  

S tím souvisí další strach, který je zároveň jedním z důvodů neprojevování své 

víry, a sice strach, aby nebyli viděni jako právě tito radikálové a aby nebyli spojováni  

s tématy objevujícími se v médiích, jako například s církevními restitucemi,  

které nezřídka vyvolávají negativní reakce. Nejednou opakovali, že se o víře  

s nevěřícími nebaví, jelikož se bojí, aby to nebylo bráno jako jakási propaganda. 
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Nutno ale podotknout, že stejně jako mají nevěřící předsudky k věřícím, měli  

i respondenti předsudky ke svému ateistickému okolí. Zatímco oni sebe jako věřící 

popisovali jako hodné, skromné a psychicky vyrovnané, ostatní byli nekulturní, 

povrchní, materialističtí a zajímali se jen o to, kolik stojí máslo v Kauflandu (Stanislav, 

26 let, 2 roky od konverze). Také jim podle respondentů chybí hlubší duchovní rovina,  

a proto je pro ně náročné chápat náboženství a to, čím konvertité prochází.    

 

3. Diskuze 

Z celého mého zjištění tedy vyplývá, že vztah věřících a ateistické společnosti  

je spletitější, než se na první pohled zdá. Konverze má také rozličné důsledky, ať už na 

rovině osobní nebo veřejné. Věřící se setkávají s rozličnými druhy reakcí, které mohou 

vést k sociálnímu vyloučení a pak mohou mít následky ve sféře jejich osobního  

i veřejného života. Nutno ale zopakovat, že se jedná o konvertity z regionů s nízkou 

úrovní institucionální religiozity, a tak v jiných lokalitách můžou zjištění a následná 

diskuze platit méně výrazně. 

Postoje od ateistického okolí jsou téměř bez výjimky negativní či lhostejné.  

Z toho důvodu se pak často dostavuje strach z odhalení, že jsou věřící. Bojí se 

především labellingu a toho, že jejich konverze může narušit vztah s jejich blízkými. 

Svoje náboženství tak v mnoha případech nepřiznají. To může vést k tomu,  

že se na věřící pohlíží jako na ty jiné, se kterými si normálně veřejnost nepotkává, což 

navíc podporuje uzavřenost komunity. Okolí se tak setkává spíše jen s prezentací víry  

v médiích či skrze náboženské radikály, kteří ale často nereprezentují názor většiny.  

To vede k stereotypnímu označení věřících jako sektářů či fanatiků, což ale může 

přispívat k jejich sociální vyloučenosti. Lze tedy říct, že věřící jsou v české společnosti 

v marginální pozici, a tak mohou pociťovat určité sociální vyloučení, které plyne  

z negativních postojů ateistické společnosti a zároveň z vlastního vylučování, a to právě 

především uzavíráním víry v sobě, tak ve svých komunitách. 

Tento komplikovaný vztah věřících a ateistické většiny a z něho plynoucí 

důsledky konverze jsem se rozhodla analyzovat na třech úrovních. Jako první úrovní se 

zabývám mikroúrovní týkající se stigmatizováním jedince a jeho identitou a vztahem  

s nejbližšími, především rodinou. Druhá úroveň, mezoúroveň, se bude týkat vztahu 

věřících a veřejnosti a prezentací náboženství. Třetí úroveň, makroúroveň, se pak 

zaměří na pozici institucionální víry v moderní společnosti.  
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3.1. Mikroúroveň  

Konverze měla významný dopad na mikroúrovni jedince, a to především co  

se týče jeho identity. U konvertitů s dlouhodobou konverzí proběhla změna  

z neinstitucionálního věřícího na institucionálního a u konvertitů s krátkodobou 

konverzí změna z nevěřícího na institucionálního věřícího. V obou případech přijali  

s konverzí novou křesťanskou identitu, což dokazuje i fakt, že respondenti uváděli,  

že se stali novými lidmi. Náboženská identita změnila vnímání sebe sama, dodávala 

pocit smysluplnosti, a jak uváděli, určitou jistotu do života. Potvrzuje to tak tvrzení 

Snow a Machálka, že konverze je především změna identity. [Snow, Machálek 

1984:264] S novou identitou pak přijali i novou morálku, která jim v určitých případech 

ukazovala, co je špatné a zlé. Nelze naprosto říct, že považovali svůj život před 

konverzí za hříšný, jak popisuje Köse [Köse 94: 133], přesto se změnila morálka v tom, 

co před konverzí považovali za normální a po ní za špatné, například konzumaci 

alkoholu či předmanželský sex. 

Konverze, ke které došlo, byla dobrovolná. Respondenti se sami rozhodli zprvu 

si například číst křesťanskou literaturu, pak hledali vhodnou církev a konkrétní sbor  

a poté do něj vstoupili. Nelze tedy na konvertity nahlížet jako na pasivní jedince, kteří 

se nedobrovolně nechají naverbovat, jak je například popisuje Lifton. [Lifton 1961 in 

Václavík 2008: 154] Soudím, že je to právě naopak, tedy že byli aktivní, a to především 

v hledání vlastní cesty k náboženství a organizace, do které vstoupí, jelikož od své 

rodiny, téměř bez výjimky ateistické, tyto znalosti neměli. Odpovídá to tedy spíše 

názoru Palečka a Vida, že konverze je individuální volba, protože náboženská identita 

už není předávána skrze rodiny. [Paleček, Vido 2014: 25]  

Přijali tedy novou identitu a s ní spojenou morálku. To ale mohlo být narušeno 

sociální vyloučeností, která může vést k ambivalenci identity. [Goffman 2003: 125]  

Ta plyne z toho, že se identita věřících dostává do rozporu s jinými identitami. 

Konvertité jsou například stále členy české společnosti, jejich identita tak je stále Čech. 

Přesto ale sdílí identitu, která zároveň v české společnosti není chtěná, a sice identitu 

věřícího. Tyto dvě identity jsou ve většině případů v rozporu, a tak může dojít k 

narušení jejich identity. Dále se jednalo o identity například v práci, ve škole či v 

zájmových oblastech. Důkazem může být například to, že ne všichni sdíleli hodnoty 

proklamované církví. Někteří stále konzumovali alkohol, někteří považovali hospodu za 
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místo, kde se nejčastěji schází s přáteli. Jedna respondentka například cvičila jógu, 

ačkoli to nebylo ve sboru přijato pozitivně. 

Konverze neměla vliv pouze na identitu, ale i na vztahy s nejbližšími.  

Ve zjištěních jsem popsala, že se věřící jasně odkláněli od nevěřících a přimykali se  

k věřícím. Jak jsem ukázala, konverze měla vliv na výběr přátel i partnera. Goffman 

uvádí, že stigmatizace a případné zatajování se týká především veřejného života, ne 

soukromého. [Goffman 2003: 65] V tomto případě se to ale neprokázalo.  

Jak jsem uvedla výše, k vyloučení a stigmatizaci docházelo i v soukromém životě, a to 

mezi blízkými přáteli či rodinou. Konverze potomka v rodině, která jeho rozhodnutí 

nepřijala dobře, tak způsobovala určité napětí. Docházelo k nepochopení na obou 

stranách a narušení vztahu. Rodina tak mohla rozhodnutí svého potomka konvertovat 

brát jako jakousi zradu, protože konvertita najednou přestal sdílet hodnoty, které mu 

vštěpovali jeho rodiče, v tomto případě tedy hodnoty pojící se s ateismem a odporem 

vůči církvím. Koresponduje to tedy s tím, co popisuje Pechová, tedy že rozhodnutí 

konvertovat často špatně snáší rodina konvertitů, a to právě z toho důvodu, že se 

odkloní od společně sdílených hodnot. [Pechová 2011: 19] 

Na druhé straně ale to také mohlo znamenat určitou zradu v očích věřícího. 

Soudím, že konverze je důležité životní rozhodnutí, což podporuje i fakt, že je ve více 

případech dlouhodobá, a tedy promyšlená [Pechová 2011: 19-20]. Ale v momentech, 

kdy rodina jedince nepodpoří v jeho rozhodnutí, které neguje nebo zesměšňuje, 

může to narušit vztah jedince k rodičům. Z toho důvodu se i mý respondenti často 

vyjadřovali, že negativní reakce rodičů jsou jim nepříjemné a že je celý jejich postoj  

a nedostatek podpory a tolerance mrzí. Proto se také vyjadřovali, že mezi nimi  

a jejich rodiči je určitý blok a nepochopení. 

Soudím tedy, že důležitým důsledkem konverze byla nejen změna identity,  

ale také narušení vztahu s rodinou. Zatímco rodiče nechápali rozhodnutí svého potomka 

konvertovat, i konvertité cítili zradu, že rodiče odsuzují něco, co je pro ně důležité  

a co oni sami považují za správné. I Wilson píše, že dříve víra spíše vztahy v rodině 

podporovala [Wilson 1922: 159], nyní spíše narušuje, a to tedy v případech, kdy rodiče 

a jejich potomek nesdílí stejné náboženské přesvědčení. 

 Tento narušený vztah s rodinou pak způsoboval, že pro konvertity byla 

důležitější církev. I Goffman píše, že stigmatizací se člověk více přimyká  

se skupině stejně stigmatizovaných. [Goffman 2003: 30] Církevní sbor se stal novou 

rodinou pro věřícího, která podporovala identitu věřícího, protože jak píše Berger a 
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Luckmann, vstup do náboženské komunity je důležitou součástí konverze, která udržuje 

jeho novou identitu. [Berger, Luckmann 1999: 155-156] Lze tedy říct, že sbor se pro 

konvertity stal novou rodinou, která, na rozdíl od té původní, sdílí jeho náboženské 

přesvědčení. 

Na mikroúrovni měla tedy konverze vliv na identitu jedince, ale také na jeho 

vztahy s nejbližšími. Vztahy s nevěřícími se spíše narušily. S rodinou došlo k narušení 

vztahu. Zároveň měla také konverze vliv na okruh přátel a na výběr partnera, jak jsem 

ukázala výše ve svých zjištěních.  

  

3.2. Mezoúroveň 

Konverze se také projevila na mezoúrovni, tedy na vztahu s širším okolím  

a veřejností. Věřící byli ve vztahu k širšímu okolí v pozici diskreditovatelného, jelikož 

jejich stigma není na první pohled vidět. [Goffman 2003: 54] Ačkoli někteří věřící nosí 

křížky, v dnešní době se staly i módním prvkem, a tak to nelze považovat za 

jednoznačný znak křesťanství. Přistupovali také ke stejným strategiím, jaké popisuje 

Goffman, a to především tím, že upravovali, kolik informací o sobě svému okolí sdělí. 

[Goffman 2003: 54-55] Docházelo k situacím, kdy o sobě neřekli, že jsou věřící, aby 

veřejně neukázali svoje stigma. Rozdělili svůj svět na ty, kterým řeknou a kterým 

neřeknou. Do prvního světa jednoznačně patřili ostatní institucionální věřící a někteří 

blízcí, ač neinstitucionální věřící či nevěřící, a do druhého patřilo ateistické okolí.  

To věřící často vylučovalo tím, že se k věřícím stavělo lhostejně a negativně a 

pohlíželo na věřící s předsudky. Věřící tak dostali určitou nálepku „křesťan“ a skrz ni 

bylo souzeno jeho chování a jednání. Mohli být tedy symbolicky vylučováni, protože 

jak uvádí Mareš, toto nálepkování může k exkluzi vést. [Mareš 2000: 287] 

Nejvýraznějším předsudkem, skrze nějž je na věřící pohlíženo, je definice věřících jako 

těch nenormálních. Nelze říct, že by byli věřící obecně považování za ty špatné. V 

tomto případě jde spíše o to, že jsou viděni jako ti jiní a nenormální, jelikož se jejich 

normy převážně neshodují se standardy normality většinové společnosti.  

Názory veřejnosti pak navíc podporuje prezentace věřících, která probíhá skrze 

média a skrze projevování se radikálů, kteří podporují ono vidění věřících jako 

nenormálních. Prezentují víru jako něco, co se většinou neshoduje s hodnotami většiny 

věřících. [Sedláková 20008: 155] Z toho důvodu pak respondenti uváděli, že na ně 

ostatní pohlíží jako na fanatiky či sektáře. Často svou víru také nesdíleli z toho důvodu, 
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že se báli, aby je ostatní nenařkli z propagandy, tedy aby nebyli viděni jako tito 

radikálové. Myslím, že se jedná o významný problém, protože církve tímto ztrácí 

pozitivní obraz a s ní i věřící, kteří do ní náleží. Navíc, jak uvádí Akbarzadeh a Smith, 

to vše může podporovat sociální vyloučení, a to právě tím, jak veřejnost definuje, co je a 

co není normální [Akbarzadeh; Smith 2005: 1] 

Nutno ale přisoudit i určitou vinu samotným věřícím. Exkluze může být 

způsobena i uzavíráním se církve jako komunity a zároveň uzavírání věřících do sebe 

tím, že svoji víru nesdílí. Sami se i označují za jiné, což podporuje tvrzení Beckera,  

že sociální exkluze je způsobena i tím, že se vyloučení sami označí za outsidery a 

devianty.  [Becker 1963:9] Tím, že víru nesdílí s ateistickým okolím a uzavírají se jako 

jedinci a jako komunita, nedávají svému okolí moc příležitostí se potkat s těmi 

„normálními věřícími“, což zároveň posiluje pohled na věřící jako na ty „jiné“,  

se kterými se obyčejně lidé nesetkávají.  

Proto lze říct, že jejich stigmatizace vede k tomu, že jsou definováni jako 

nenormální a současně jejich nenormálnost vede k jejich stigmatizaci. 

3.3. Makroúroveň 

V definici toho, co je a není normální, hraje roli také modernita a její definice 

moderní víry jako víry individualizované. Soudím tedy, že náboženství, která jsou 

individuální a nevázaná na instituce, můžou být v české společnosti tolerovaná z toho 

důvodu, že nejsou viděna jako nemoderní, jelikož důležitou součástí modernity  

je autonomie a individualita jedince. [Václavík 2008: 153] A proto v případě, že někdo 

konvertuje ke křesťanství, je na jeho rozhodnutí pohlíženo jako nemoderní v důsledku 

tradičnosti křesťanské církve. 

Problém tedy nastává z toho důvodu, že na náboženství se stále pohlíží 

především skrze instituce a ne jako na osobní víru. Lze to najít například i v reakcích 

rodičů, kteří často nebyli proti samotné víře, sami v něco věřili, přesto konverzi svých 

dětí nepřijali, a to z toho důvodu, že se stali institucionálními věřícími, tedy že se 

přimkli k instituci, která je viděna jako tradiční, a tedy v rozporu s modernitou. 

Odpovídá to také tvrzení Petruska, že ateistická společnost neznamená beznáboženská, 

ale spíše proticírkevní. [Petrusek 2007: 337] Nutno to také přisoudit ztrátě sociálního 

významu církve a zároveň větší pluralitě náboženství, díky čemuž ztratila církev svoji 

legitimitu a právo na určování kosmologie. [Berger 1967: 150-152] Z toho důvodu pak 

konvertité například neuváděli ve svých školách, že jsou věřící, protože jejich 
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vysvětlení kosmologie se neslučovalo s kosmologií většinové společnosti.  [O´Dea 

1966: 81-86] 

Důsledkem modernity je také fakt, že se společnost podřizuje spíše ekonomické 

sféře. [O´Dea 1966: 2-7] Důkazem může být například to, že moji respondenti 

upřednostňovali pracovní identitu před svou náboženskou v případech, kdy se tyto dvě 

identity neslučovaly. A to například u respondentky advokátky, která v prostředí 

advokacie svoji identitu nepřiznala. Podporuje to také tvrzení Luckmanna, že v moderní 

společnosti se identita stává spíše privátní záležitostí a jedinec nachází svobodu 

především ve svém soukromí. [Luckmann 1974: 106]. To znamená, že i věřící vidí 

svobodu spíše v soukromé sféře, tedy především ve svém nitru a částečně i ve své 

komunitě. Jeho svoboda může být totiž na veřejné úrovni ovlivněna důsledky 

stigmatizace. Věřící jsou omezeni v tom, kdy o své víře mohou a kdy nemohou mluvit, 

zatímco ve svém soukromí si vybírat nemusí. Důsledkem konverze na makroúrovni je 

tedy pohled na věřící jako na nemoderní, a to kvůli vlastní organizovanosti a 

institucionalizaci víry a přesunu náboženské svobody do soukromí. 

  

4. Závěr 

Cílem této práce bylo popsat a pokusit se vysvětlit vztah české společnosti  

a věřících, a to na příkladu mladých konvertitů ke křesťanství. Zjistila jsem,  

že institucionální věřící jsou v české společnosti stigmatizováni. Marginalizace věřících 

pak má mnoho faktorů, ať už složitý historický vývoj, nedůvěru v církev jako instituci a 

s ní pak spojenou prezentaci víry a nakonec vlastní vylučování věřících skrze uzavírání 

jedinců i komunity.  

Tato stigmatizace může mít rozličné důsledky. Ukázala jsem, že na všech 

úrovních, na mikro, mezo i makroúrovni, dochází k určitým problémům.  

Na mikroúrovni se jedná především o ambivalenci identity jedince a jeho o narušených 

vztahů s blízkými. Nejvíce se to projevuje na vztahu k rodině, pro kterou je vstup do 

církve zradou společně sdílených hodnot. Na druhé straně je narušen vztah i v očích 

věřícího, pro kterého je opět určitou zradou netolerance rodiny, od které očekává 

podporu. Konverze pak ovlivňuje i další vztahy, jako je výběr přátel či partnera.  

Na mezoúrovni se jedná především o narušení vztahu s širší ateistickou společností,  

a to skrze definici víry jako něčeho nenormálního, tedy něčeho, co se neslučuje se 

standardy normality většiny. Důsledkem je tak definice věřících jako nenormálních,  
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což podporuje jejich sociální exkluzi. Ta je ale také tvořena vlastním vylučováním 

věřících, a to uzavíráním jedinců i komunity. Dále jsem ukázala, že na makroúrovni je 

podporováno vidění věřících jako nenormálních, a to skrze definici institucionální víry 

jako nemoderní. Je tedy vidět, že na všech třech úrovních dochází k určitým problémům 

a že stát se věřícím v české společnosti má mnoho důsledků. 

Přestože jsem se snažila popsat a vysvětlit víru v české společnosti, omezení 

tohoto výzkumu by mohlo spočívat především v tom, že jsem ho prováděla na celkem 

specifickém vzorku, a sice na mladých konvertitech ke křesťanství, a to pouze  

v regionech s nízkou úrovní institucionální religiozity. Z toho důvodu můj výzkum 

nemůže být vyčerpávající odpovědí na otázku, jaké mají institucionální věřící postavení 

či jaké důsledky může konverze přinést. Nicméně věřím, že jsem alespoň částečně 

odkryla problém, který zatím nebyl v české společnosti dostatečně zkoumán. Soudím, 

že je tomuto tématu třeba věnovat větší pozornost, jelikož se jedná o komplexní 

problém s důsledky jak na straně věřících, tak na straně ateistické většiny.  

 

Summary 

The aim of this thesis was to describe and try to analyse relationship between 

Czech society and believers using interviews with young converts to Christianity. I 

found out that institutional believers are in the Czech society stigmatized. 

Marginalization of believers has many factors – difficult historic development, lack of 

trust in institution of church with lack of trust in intuitions in general, which is all 

connected to representation of belief, and last but not least own exclusion of believers 

and community of believers.  

This stigmatization can have different consequences. I described that it can 

affect all levels. On micro-level in leads to ambivalence of identity and problems in 

relationship with close ones. The biggest problem is in relationships with family for 

whom the conversion means a betrayal of shared values. The relationship is damaged 

also for a believer, for whom the betrayal is lack of tolerance and support from family. 

Conversion also influences other relationship such us friends and partners. On meso-

level it can break relationships with public sphere using definition of believers as not 

normal, which means something that does not correspond with standard of normality of 

majority. This can lead to social exclusion of believers. Exclusion is also caused by 

belivers – by closing themselves and their community. On macro-level institutional 
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belief is defined as something nonmodern in modern societies because of is 

institutionalization and organisationalization. It is obvious that there are problems on all 

three level and that becoming a believer in  the Czech society has many consequences. 

Even though I tried to describe and analyse belief in the Czech society, this 

survey can be limited due to specific sample of young converts to Christianity in region 

with low level of intuitional religiosity. That is why my research cannot be thorough 

answer on what is the status of institutional believers and what consequences can a 

conversion have. Nevertheless I believe that I at least partially uncovered the problem 

that has not been in the Czech society enough discussed.  I am certain that it is need to 

pay more attention to this topic since it is a complex problem with consequences on 

believers and on atheistic majority as well.  
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