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1 je absloventem VŠE 1966, mimořádné studium FFUK. Od roku 1969 
mimo akademickou půdu (Ústav racionalizace ve stavebnictví, později Metrostav). 1989 
– 1992 Republikové koordinační centrum OF. Od r. 1992 vedení agentury pro sociologic-
ké výzkumy, 1993 – 2000 výuka sociologie na Technické univerzitě v Liberci, od r. 2000 
dosud Fakulta humanitních studií UK, od r. 2002 člen CESES. Specializace na empirické 
zkoumání duchovního stavu společnosti.

1  Podklady a dílčí analýzy využité v tomto textu vznikaly řadu let a podílelo se na nich víc kolegů, především 
z tehdy působící agentury POINT Praha. Zvláště děkuji Mgr. Michaele Šmídové za její pomoc. Teprve založení 
projektu „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“ umožnilo dokončit a zpracovat tuto pro-
blematiku.
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Sociální soudržnost je jen zdánlivě nové téma sociologických či sociálně-politických uvažo-
vání. Problém koheze společenství byl a je prvním problémem každého společenství vždycky. 
Mechanismy posilující či naopak oslabující sociální soudržnost daného společenství jsou zá-
roveň velmi blízké mechanismům, které zakládají samu existenci tohoto společenství. To, že 
mezi tyto mechanismy patří také činnost institucí, je samozřejmé. V této souvislosti jde jednak 
o samo pojetí institucí a jeho vývoj, dále o jejich působení, aktivity a funkce (možnosti těchto 
funkcí a aktivit a jejich naplňování) a konečně také o to, jak na tyto aktivity reagují ty části spo-
lečenství, kterých se působení těchto institucí dotýká. Pokus o analýzu církví v naší společnosti 
jako činitelů vlivu na sociální a kulturní soudržnost se proto musí zabývat nejprve samotným 
rozborem toho, jak jsou církve pojímány jako instituce svého druhu. Druhý okruh analýzy by 
se měl dotknout činností a funkcí církví v naší společnosti a konečně třetí okruh se zaměří na 
reflexi působení a místa církví v naší společnosti ve vědomí lidí u nás. To vše v historických, 
sociálních i politických souvislostech české společnosti. A nahlíženo – pokud možno – jak vně, 
tak i zevnitř církví. 

Analýza je složitější tím, že církve jsou instituce zvláštního druhu: instituce velmi pevné 
a současně velmi uvolněné. Církve jsou současně institucemi i společenstvími. A konečně je 
tato analýza komplikovaná i tím, že přímých rozborů postavení církví v naší společnosti není 
mnoho.

Za těchto okolností nemůže následující text obsáhnout všechny roviny rozboru. Především 
navrhneme pohled na postavení církví mezi mechanismy sociální a kulturní soudržnosti jaksi 
„od konce“, protože jádrem sdělení bude reflexe postavení církví ve vědomí společnosti. Pro 
tuto část analýzy se  pokusíme o exploataci většiny dostupných zdrojů. A tento pohled bude 
sloužit jako východisko i pro náznaky dalších částí rozboru. Takto založený rozbor vychází 
především ze skutečnosti, že právě data reflektující postavení církví ve vědomí veřejnosti jsou 
nejbohatší. Snad je dobré ještě připomenout, že reflexe ve vědomí není „jen“ míněním veřej-
nosti, ale působí jako sociální fakt. Lze ji proto také chápat jako součást posouzení místa církví 
ve společnosti a limitů či podnětů, které se v této oblasti ve společnosti vyskytují.

Církve jsou vždy spojeny s náboženskostí. Oddělit analýzu působení církví ve společnosti 
jako zdrojů sociální a kulturní soudržnosti od analýzy podob náboženskosti ve společnosti dost 
dobře nejde. Je však možné vědomě se vyhnout detailnější analýze náboženskosti. A spokojit se 
s naznačením základních trendů ve stavu a vývoji religiozity v naší společnosti. I za cenu urči-
tých zjednodušení. A s plným vědomím, že analýza náboženskosti a církví nemusí mít shodné 
předměty zájmu, ani postupy analýzy. Bohužel i zde se pohybujeme v prostoru spíš zaplněném 
dohady, dojmy a dokonce předsudky a normativními soudy a už méně  hlubokými analýzami.
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Z uvedeného vyplývá, že následující text je užitečné chápat jako otevření tématu „církve 
a sociální a kulturní soudržnost v naší současné společnosti“. Snad bude mít smysl. Možná 
i v tom, že jde o náznak postupu, který je případně využitelný i při rozboru jiných druhů insti-
tucí jako mechanismů utváření sociální a kulturní soudržnosti.

Text začíná pokusem o naznačení některých tendencí ve vývoji postavení a funkce církví 
(i náboženskosti) v naší zemi v posledních desetiletích. Východiskem jsou tu úvahy T. Halíka 
a další prameny, které postupně vznikaly při práci na analýzách spojených s mezinárodním 
výzkumem „Bůh po komunismu“. Ostatně tento výzkum byl před lety impulsem k rozborům, 
na nichž pracujeme dosud. I proto jde o neuzavřená témata. Text je spíš položením otázek než 
ucelenou odpovědí.

Při analýze využíváme výsledky řady empirických sociologických výzkumů. Především:
-  Výzkum Bůh po komunismu. Náboženství a církve v deseti postkomunistických zemích. 

Paul Zulehner, Miklós Tomka a d. Pastorální fórum Vídeň. Realizace v ČR na konci roku 
1997, reprezentativní za českou dospělou populaci;

-  Religiozita. Výzkum v řadě ISSP, realizace v roce 1999, reprezentativní za českou dospě-
lou populaci;

-  Výzkum Biblické společnosti. Realizace v ČR v roce 1991, reprezentativní za českou do-
spělou populaci;

-  Výzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu AV v Praze, 
reprezentativní za českou dospělou populaci;

-  European Value Study, v ČR realizovaných v letech 1991 a 1999, rovněž reprezentativní za 
českou dospělou populaci;

- Modernizace. Sociologický ústav AV, 1995, reprezentativní za českou dospělou populaci;

Právě snaha o ucelenější prezentaci výsledků velkých sociologických empirických výzkumů 
ohledně postavení, působení, funkcí a důvěry k církvím je základním posláním tohoto textu. 
Měl by sloužit pro potřeby další analýzy všem, kteří se blíže zajímají o místo církví v naší spo-
lečnosti. Už proto, že takto koncipovaný pokus nebyl dosud u nás uskutečněn.
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K místu církví ve vývoji
České republiky
v posledních desetiletích

„Zdá se, že cesta k pochopení  českých náboženských dějin vede  houštinami paradoxů. 
V minulosti prosluly Čechy nejen jako země vroucí náboženské horlivosti, ale i jemné a hlubo-
ké náboženské kultury. V  českých zemích se vždy dařilo reformním proudům a Čechy bývaly 
tradičně ne-li přímo kolébkou, pak nesmírně úrodnou půdou náboženských inovací - devotio 
moderna, prereformace, husitství, utrakvismus...A při tom podle současných sociologických 
výzkumů lze české země zařadit mezi nejméně náboženské země Evropy a tudíž i této planety 
vůbec.“ Těmito slovy uvádí profesor Halík své pojednání o obsahu náboženskosti a vývoji 
církevních a náboženských aktivit v České republice ve dvacátém století. (Srv. Prudký L. u. o., 
2001, str. 36 a n.) V tomto vyjádření je patrná složitost a svéráz  této problematiky u nás. Halík 
upozorňuje, že pro pochopení náboženské situace v české tradici a konec konců i současnosti je 
rozhodující přistoupit na paradox jako na východisko přístupu k takovému pochopení. Paradox 
jako atribut situace a tedy i paradox jako aspekt přístupu.

Paradoxy, v nichž se náboženskost v České republice (či v české části Československa) ve 
dvacátém století pohybovala, byly mnohé. Připomeňme (opět s využitím inspirace zmíněného 
textu T. Halíka) alespoň tyto.

■ Katolicismus jako nositel národní identity a zároveň jako nositel odnárodnění. Spor 
o smysl českých dějin ukazuje dobře obě stránky tohoto paradoxu. Na jedné straně nacionální 
ideologie české buržoasie a inteligence hledající kořeny národní identity ve sporech s katolicis-
mem své doby (vrcholy českých dějin v husitství a Jednotě bratrské, tedy vrcholy akcentované 
Palackým a z určitého hlediska i Masarykem) a naproti tomu nalézání kořenů právě v souladu 
s katolickým vývojem, jako jednom ze základních kamenů národní i státní identity (vrcholy 
českých dějin v době Karla IV. a v době baroka, tedy vrcholy akcentované menším počtem 
autorů, především J. Pekařem).

Tento paradox ovšem dosáhl mnoha podob i v rovině konkrétní politiky a společenského 
vědomí. Především se projevil v chápání místa katolické církve při vzniku Československa: 
římskokatolická církev byla chápána jako jeden ze sloupů  rakousko-uherského soustátí a tedy 
jako protinárodní a protičeskoslovenská. Což se projevilo mj. i v tom, že část kněží právě řím-
skokatolické církve se dokonce institucionálně distancovala od Říma a založila samostatnou 
Československou církev. Tato církev byla deklarativně pronárodní, podporující českosloven-
skou státnost a snažící se spojit katolickou tradici s národními tradicemi husitskými a národ-
něobrozeneckými i s postupy aktuální politiky ve dvacátých letech dvacátého století.
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Tento paradox se v následujících letech různě posouval a měnil. Jde o jeden z významných 
zdrojů poklesu váhy náboženskosti a významu církví v naší společnosti. Šetření z posledních 
patnácti let zřetelně ukazují, že česká společnost patří mezi tři – čtyři nejvíce ateistické společ-
nosti v Evropě. Uvedený paradox se přetavil v nový – kdy náboženskost a působení církví se 
z všeobecně přijímaných zdrojů sdílení hodnot, norem a vzorců chování (kultury) staly zdrojem 
diferenciací a spíše krajních podob vzorců chování.

V období následujícím po II. vatikánském koncilu (opět paradoxně u nás velmi opožděném, 
byť vliv českých zástupců na výsledky koncilu byl významný) dochází k oslabení původní po-
doby tohoto paradoxu a přesunu spíš do paradoxu mezi tradičním a současnějším katolictvím. 
V původní podobě je paradox velmi oslabený, takže v současné České republice nenalézáme 
výraznější zábrany pro ekumenické usilování.

■ Náboženskost jako zdroj boje proti totalitě a zároveň jako základ pro konformní přežívání 
s totalitou. Především v padesátých letech dochází k tvrdé perzekuci křesťanů, především ka-
tolíků. Došlo k popravám kněží, tisíce jich bylo vězněných, internovaných, držených bez soudu 
v pracovních táborech a koncentračních klášterech, posláno do pracovních trestných armádních 
oddílů. Obrovské množství laiků bylo pro svou víru perzekvováno, byli vyřazeni z možnosti 
vykonávat řadu zaměstnání, perzekuce postihovala i děti, atd. Tyto skutečnosti se promítly do 
radikální devastace pastorační činnosti: zásadní pokles obsazenosti far, nedoplňování kněží 
– uzavřené či jasně limitované semináře, likvidované kláštery, zákaz výuky náboženství na 
základních a dalších školách, atd. atd. Je třeba připomenout, že významný vliv měl v tomto 
procesu také odsun Němců v letech 1945 – 1947. V Sudetech to znamenalo vyprázdnění stovek 
farností a dosud nenahrazené ztráty v pastorační činnosti.

Současně existovala významná část laiků i kněží, kteří si vykoupili poměrně klidné přežití 
většími či menšími kompromisy. Ty vedly nejprve k oddělení viditelných a soukromých nábo-
ženských aktivit a posléze často až k opuštění náboženské dimenze existence, ke zlhostejnění 
a duchovní vyprázdněnosti. Dlouhodobé působení strachem, zmenšováním možností nábo-
ženské přípravy, budování překážek při hledání cest k náboženskému vzdělávání a aktivitám, 
masové propagační, mediální a politické vytěsňování náboženskosti, spojování náboženskosti 
s „opiem lidstva“ a posměch nad „nepokrokovostí víry v Boha“, to vše vlastně zasáhlo podstat-
nou část společnosti.

Byla však také skupina přímých kolaborantů – v padesátých letech Mírové hnutí katolického 
duchovenstva a v době normalizace (tedy po okupaci vojsky Varšavské smlouvy z roku 1968) 
hnutí Pacem in teris, přímí spolupracovníci s STB, apod. Scénář  připravený komunistickými 
vládami k vytvoření „národní katolické církve“ odtržené od Vatikánu a plně podporující mani-
pulační postupy komunistického režimu se však nepodařilo prosadit.

■ Další paradox je patrný v paralelní existenci náboženskostí jako zdroje otevřenosti vůči 
světu a proti tomu stojící náboženskosti jako stráže byť jen sebemenší možnosti ohrožení dog-
mat. V ještě dramatičtější podobě lze tento paradox nazvat jako náboženskost jako cestu k prav-
dě a proti tomu náboženskost jako vlastnictví pravdy.  Z určitého hlediska se tento paradox pro-
jevuje i jako soužití tradiční lidové církve a proudů spojených s aktivitami po II. Vatikánském 
koncilu. Z jiného hlediska pak jako spor mezi Bergsonovými koncepty otevřené a uzavřené 
církve. Včetně ochoty či neochoty k ekumenické spolupráci. Konečně vně církví vystupuje na 
jedné straně v podobě náboženskosti jako činitele konzervujícího středověké hodnoty, vidění 
církví (zvláště katolické) jako čehosi v naší době nepatřičného, archaického a protipokrokové-
ho, triumfalisticky zaměřeného, jakoby povýšeného nad každodenní život a trampoty „obyčej-
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ných lidí“, tudíž i čehosi nepotřebného, ba bránícího modernizaci a možnostem pro přijímání 
nového a změn. Na druhé straně pak jako novátorský, liberalizující trend, který je často uvnitř 
církví (ale někdy i vně) chápán jako cosi proticírkevního, cosi, co jakoby do církví nepatřilo, 
protože to jaksi ohrožuje tisíciletou zkušenost a oprávněnost církví…Základní obsahovou po-
dobu tu má ovšem onen vnitřní paradox náboženské obce v ČR v pojetí náboženskosti jako 
cesty k pravdě versus náboženskosti jako vlastnictví pravdy. V tomto paradoxu lze v České 
republice zaznamenat různá období, kdy převažuje ta či ona strana. Je pozoruhodné, že těsně 
po druhé světové válce byl v ČR zaznamenán nebývalý rozvoj ekumenických aktivit. Kardinál 
Beran mohl později při přípravě II. Vatikánského koncilu přímo navázat na myšlenky a aktivity 
založené v Čechách v letech 1945-1947. Později však atmosféra teroru a strachu nutně vedla 
k většímu uzavření se vůči vnějším vlivům a ostražitosti. Jak duchovních, tak laiků. Za čtyřicet 
let často přijali strach jako součást své role. Strach jako stěžejní rys doby zůstal v důležité části 
duchovenstva i laiků zakořeněn velmi hluboko. Strach jako charakteristický znak církví a tudíž 
zdroj uzavírání se především duchovenstva, ale i části laiků, vůči ohrožujícím vlivům „vnějšího 
světa“. Utíkání se k dogmatům před reakcemi na výzvy společnosti a jejích změn.

Zároveň však aktivity nábožensky orientovaných členů disentu byly především spojeny 
s velkou otevřeností a upřímným a poctivým hledáním cest. Jména jako Zvěřina, Mádr, Vaško, 
Malý, Halík a další jsou spojována právem s tímto proudem. (Halíkova nejznámější kniha se 
příslovečně jmenuje: Ptal jsem se cest. Vydal Portál, Praha 1998)

Na konci osmdesátých let nacházíme zvláštní symbiózu tohoto paradoxu. Na jedné straně 
vůbec nejsilnější projev nesouhlasu s komunistickým režimem, kterým bylo kolem 700 tisíc 
podpisů na petici za náboženská práva a proti pronásledování věřících iniciované výrazně tra-
dičně orientovaným laikem Augustinem Navrátilem. Současně ovšem připravují velmi otevřeně 
orientovaní kněží (především Halík a Piťha) i laici z okolí Kardinála Tomáška aktivitu nazva-
nou „Desetiletí duchovní obnovy národa“. Byla vyhlášena 27.11.1987 kardinálem Tomáškem 
a ostatními biskupy pastýřským listem, začínajícím slovy sv. Pavla „Nebojte se a zvedněte 
hlavy“. Obracel se nejen ke katolíkům, ale k celé společnosti. „Autoři projektu“ – jak uvádí 
jeden z nich T. Halík – „měli na zřeteli  také očekávané společenské změny. Chtěli zdůraznit, 
že uzdravení společnosti nelze očekávat jen od změn vnějších poměrů, od změn  politických 
a ekonomických struktur, nýbrž od změn celého klimatu společnosti, změn mentality, hodno-
tové orientace, způsobu myšlení a chování.“ Celý projekt byl rozvržen do deseti let: každý rok 
měl své téma, inspirované jedním přikázáním Dekalogu. Přikázání byla však interpretována 
do podoby pozitivních hodnot: tak přikázání Nepokradeš bylo interpretováno prostřednictvím 
tématu Práce a sociální odpovědnost, přikázání Nesesmilníš tématem Rodinný život, přikázání 
Nevydáš křivého svědectví tématem Pravda a spravedlnost atd.

V rámci tohoto projektu dochází už na konci osmdesátých let k téměř masovým aktivitám. 
(Nejviditelněji při oslavách Cyrilometodějského milénia na Velehradě, soustavněji ve sdružo-
vání a aktivitách laiků, zvláště mladých, inspirovaných tímto projektem.) Orientace na otevře-
nost náboženského světa a na souběh této otevřenosti s bojem proti totalitě vyústila do velmi 
významného místa církví v samotném průběhu převratu v listopadu 1989. Převrat však přinesl 
nové a v mnohém odlišné požadavky na realizace tohoto projektu, na něž vlastně nestačily 
církve pružněji reagovat.

Podoby tohoto paradoxu jsou rozpoznatelné i v současnosti. Odraz nejmarkantnější byl zře-
telně patrný ve vývoji situace Katolické teologické fakulty UK. Méně zřetelný, avšak ještě 
daleko vážnější, je projev tohoto paradoxu v palarelní existenci tradiční náboženskosti a po-
stavení katolické církve (především na moravském a jihočeském venkově) a postkoncilních 
pokusů v metropolích i v několika dalších regionech ČR. A také v převažujícím syndromu stra-
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chu, dosud provázejícím významnou část kněží i laiků a promítající se do podob chování církví 
a věřících, které připomínají známý „syndrom menšiny“. (Charakterizovaný trvalým stavěním 
obranných zdí vůči nepřátelskému světu, vzájemným „vnitřním“ přesvědčováním se o správ-
nosti vlastních a pokud možno neměnných stanovisek, nízkým vědomím sebe sama a také tro-
chu spoléháním na to, že „se o nás někdo přece postará“…)

■ Paradox mezi potřebou náboženskosti a neochotou spojovat ji s církvemi, institucemi, 
veřejnými projevy a přináležitostí k náboženským společenstvím provází vývoj náboženskosti 
i postavení církví v České republice v dobách předcházejících roku 1990 i dosud.

Několikrát zmiňovaný T. Halík (jehož texty jsou, jak bylo řečeno, stěžejní inspirací pro tuto 
část textu, spolu s dalšími prameny a skvělými podklady Z. Boháče, viz. Boháč Z., Atlas cír-
kevních dějin českých zemí 1918 - 1999. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1999) 
uvádí tento paradox jako charakteristický pro upřímné zápasníky s církví. Husovská tradice, 
z části a stále silněji spojovaná se zápalem pro hodnoty křesťanské víry a pro její prapůvodní 
étos, jakoby prorůstala i řadu osobností v nedávné minulosti Čech a Moravy a zásadně pozna-
menávala jejich aktivity. Snaha o pochopení, rozvoj a prohloubení transcendentálního rozměru 
života jako podmínky lidské existence i existence slušného společenství i státu, to jsou charak-
teristické rysy tohoto přístupu. Jde o tendence, které často nejsou v obvyklých paradigmatech 
církevní a náboženské terminologie a přístupů. A přesto jde o hlubokou náboženskost. Tato 
stránka vidění náboženskosti – Halík hovoří o tzv. „plaché zbožnosti“ – je blízká směřováním 
orientovaným na podněcování lidských práv a svobod, blíží se nepochybně nově se tvořícím 
konceptům trvale udržitelného života a samozřejmě respektu vůči etickým dimenzím života 
jako dimenzím, které tvoří nezbytná pravidla pro život. Taková orientace je často v protikladu 
k postupům církví, ale také v protikladu k trendům spojovaným s pragmatismem, stejně jako 
s konzumním zaměřením masové existence. A přesto je k nim paradoxně komplementární, po-
něvadž doplňující celý pestrý a proměnlivý obraz společnosti u nás. Jde zajisté o trend méně 
rozsáhlý a hlučný než „hlavní proud“, který často „zaplňuje“ duchovní reflexi života náhraž-
kami věcí, peněz a úspěchu, přesto ale jde o trend zaznamenatelný. Právě představitelé tohoto 
proudu stáli v čele prvního kola změn po převratu na konci roku 1989.

Paradox nespojující osobní zbožnost s působením církví (nebo lze také hovořit o paradoxu 
vzdalování se mezi institucionální a osobní dimenzí náboženskosti) je posilován i obecnými 
modernizačními trendy. Pro ně je příznačné současně vzdalování se institucím (některým) a zá-
roveň snaha o hledání nových podob institucí, která by je měla učinit přijatelnějšími pro reál-
né potřeby občanů a pro možnost prohlubování bezprostředních mezilidských neodcizených 
vztahů, ale také nahrazování bezprostředních vztahů především komunikačními institucemi 
a institucemi kompenzujícími vyprazdňování bezprostředních vztahů mezi lidmi. Pro třetí fázi 
modernity (podle U. Becka či A. Giddense) je příznačné otvírání se institucí novým vlivům, 
přechody od lineárních a pevných struktur ke strukturám otevřeným horizontálním a pohyb-
livým i prohlubování vnitřních demokratizačních trendů uvnitř institucí. Naplňování výzev 
vycházejících z těchto procesů vyžadují větší přípravu, vzdělání a schopnost přebírání vyšší 
odpovědnosti za sebe sama než tomu bylo doposud.

To vše má za následek na jedné straně růst populace, která je vůči těmto vlivům a požadav-
kům otevřená, ale zároveň výrazný nárůst té části populace, která pro složitost a náročnost těch-
to výzev ráda přenechává odpovědnost za odpovědi na tyto výzvy jednak různým zástupcům 
a také náhražkám. Paradoxní rozbíhavý trend je pro tyto procesy příznačný. Výzvy vůči círk-
vím jako „pospolitostním institucím“ jsou velké. I proto, že se v nich v jistém smyslu spojení 
institucionálního a pospolitostního někdy daří.
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■ Paradoxní podobu má i reagování a spoluodpovědnost církví za vývoj transformující se 
české společnosti. V samotném vývoji české společnosti po roce 1990 se objevuje řada para-
doxů. Lze hovořit především o paradoxu vývoje trhu bez přívlastků a etických podmínek pro 
jeho existenci. Přehlížení  hodnotové dimenze trhu2 jako něčeho, co zdržuje tak velebenou 
rychlost ekonomické transformace, působilo a působí nejen na vývoj nabídky hodnot ve společ-
nosti a tedy i na vývoj hodnotových struktur, motivací a norem chování, ale v důsledku vedlo 
i ke zpomalení tempa samotné ekonomické transformace. Výsledkem je řada dalších paradoxů. 
Mezi nimi snad nejzávažnější je rozšířená představa o tom, že jedna hodnota je určující – tedy: 
peníze – a všechny ostatní buďto vůbec nemají význam, nebo se jí musejí podřizovat. (Eko-
nomická svoboda jako určující, ostatní svobody jako z ní odvozené.) I empirické sociologické 
výzkumy potvrzují zvláštní důsledky tohoto paradoxu, které lze zjednodušeně označovat jako 
snižování váhy hodnot vůbec. Tedy  jako vyprazdňování hodnotových dimenzí života, zmenšo-
vání obsahů a významů, tedy i ubývání lidských dimenzí společenské existence. S důsledky ve 
ztrátě duchovní a odpovědnostní dimenze svobody.

Reakce církví na procesy, které byly po roce 1990 založeny a v období po roce 1992 jasně 
převažovaly v postupech vedení, řízení a manipulace s veřejností (od mocenských struktur, až 
po média), byly z počátku nulové, pak velmi váhavé a dosud vlastně klopýtají za vývojem situ-
ace. Přesto, že právě v péči o duchovní dimenzi života společnosti je rozhodující poslání spo-
lečenského působení církví. Teprve zřetelné stanovisko v rozboru stavu transformace v textu 
„Pokoj a dobro“ (vydala ČBK v roce 1998, tým řešitelů pracoval pod vedením Luboše Mlčocha 
a Jakuba Trojana) znamenalo vážnou reflexi uvedeného paradoxu církevními kruhy. Ale další 
kroky systematicky nenásledovaly. Převažující mlčení církví vůči vulgárnímu liberalismu je 
někdy nahrazováno diskusemi o okrajových tématech, která mají podobu senzací a jsou proto 
podněcována médii. Jde o témata euthanasie, interrupcí, soužití homosexuálů a další, která jsou 
prezentována jako témata hlavní a ve skutečnosti jde o témata zástupná, jejichž zodpovězení 
stejně není možné bez meritorní analýzy problémů, z nichž (také) tato témata vyrůstají.

Podstatně vážnější podobou prohlubování tohoto paradoxu je ovšem váhavé a nečitelné re-
agování církevních představitelů na etické a právní prohřešky uvnitř církví. (Od sexuálních 
deviací kněží, přes neprůhlednost hospodaření církví a přes volání po majetku a finanční pod-
poře bez souvislostí, až po ochranu těch, kdo jsou nositeli těchto postupů mezi církevními před-
staviteli i laiky.) Často vzniká představa o tom, že se církve snaží takové skutky zneviditelnit, 
zamést pod koberec a tedy vzdát se možnosti zaujímat eticky pevná stanoviska. Tento paradox 
je veskrze paradoxem uvnitř církví. A nejde snad o střet morálnosti a víry proti amorálnosti 
a hříchu? A v tomto smyslu jasné potvrzování protietických tendencí ve společnosti? A nejde 
zároveň o paradox tradiční povýšenosti a mocenských reakcí církví a jejich představitelů proti 
otevřenosti a pomoci občanům překonat hrozící duchovní prázdnotu a pocit bezbrannosti vůči 
trvale rostoucímu nebezpečí zla?

Z uvedeného přehledu vyplývá, že dosavadní působení církví v naší společnosti na vývoj 
sociální a kulturní soudržnosti je rozporuplné. V tradici církví a náboženskosti jako jednoho 

2  Pod obecným vyjádřením „hodnotová dimenze trhu“ máme na mysli soubor skutečností, které v duchovní, etické, 
motivační a normativní podobě provází vždy chování na trhu, trhu a pro trh. Nejde o nic, co bychom chtěli impu-
tovat tržním mechanismům, ale o jejich atributy. Ty mohou být více či méně regulované např. právními normami, 
nebo etickými kodexy přijímanými společností, či převažující podobou sdílených hodnot a norem chování. Právě 
v této rovině je působení náboženskosti a církví významné. Ostatně už od dob Adama Smithe platí, že pravidla 
volného trhu mohou být účinná pouze při působení pravidel chování spojených tehdy s protestantismem. Pěkně 
o tomto tématu pojednává např. A. Etzioni v „Morální dimenzi ekonomiky“. Victoria Publishing, Praha 1995.
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z rozhodujících činitelů působících na kohezi společnosti – především prostřednictvím sdíle-
ných věr, hodnot a norem chování, tedy kultury vyvěrající významně z náboženských zdrojů 
– církve v naší společnosti rozhodně nepokračují. V žádném případě není jejich působení ve 
společnosti jaksi automaticky stmelující, podporující sociální a kulturní soudržnost. Církve se 
řadí k institucím, které působí na sociální a kulturní soudržnost diferencovaně. Už proto, že 
samy o sobě jsou vnitřně diferencované.

Do jaké míry odpovídají reflexe postavení církví a náboženskosti od padesátých let do po-
slední dekády dvacátého století shrnutím uvedeným v předchozí kapitole? Pro odpověď na tuto 
otázku máme jen málo pramenů, které by nabízely souhrnné empiricky ověřené poznatky. Mů-
žeme pracovat s výsledky sčítání lidu z roku 1950 (po něm byla ve sčítání položena otázka 
týkající se náboženskosti až v roce 1991) a se zlomky, které většinou vycházejí z publikace 
J. Mišoviče3. Samostatným pramenem jsou výsledky výzkumu „Bůh po komunismu“ z roku 
1997, v němž bylo explicite položeno několik otázek reflektujících minulý vývoj.

Ve Sčítání lidu, domů a bytů v roce 1950 byla naposledy (před rokem 1991) položena otáz-
ka po náboženském vyznání. Výsledky odpovědí uvádíme ve srovnání s posledním předchozím 
sčítáním, tedy s údaji z roku 1930. Nejde samozřejmě o přináležitost k církvím, nýbrž o nábo-
ženské vyznání. V roce 1950 šlo o fakultativní otázku, tedy o otázku, na kterou obyvatelé moh-
li, avšak nemuseli odpovědět. V roce 1930 šlo o otázku povinnou (obligatorní), v roce 1991 
a později také o otázku fakultativní.

Tabulka č.1: Vývoj počtů lidí v České republice hlásících se k náboženskému vyznání ve 
sčítání z roku 1930 a 1950 

1930 1950Vyznání
Abs. % Abs. %

i.1950/
1930

Římskokatolické 8 378 079 78,5 6 792 046 76,4 80,7
Řeckokatolické 12 149 0,1 32 862 0,4 270,5
Evangelické celkem 499 685 4,7 510 372 5,7 102,1
   Z toho: českobratrská 290 994 2,7 510 372 5,7 138,1
                Německé evangelické 130 981 1,2 6 401 0,1 4,9
     Augšpurského vyzn. ve  Slezsku 46 777 0,4 57 741 0,6 123,4
Pravoslavné 24 488 0,2 50 365 0,6 205,7
Československé 779 672 7,3 946 813 10,6 121,4
Starokatolické 22 544 0,2 2 824 0,0 12,5
Izraelské 117 551 1,1 8 038 0,1 6,8
Bez vyznání 832 795 7,8 519 962 5,8 62,4
Nezjištěno 1 349 0,0 22 889 0,3 1696,7
Počet obyvatel celkem 10 674 386 100,0 8 896 133 100,0 83,3

3  Mišovič J., Víra v dějinách zemí Koruny české. Slon, Praha 2001. Tam také čtenář může najít řadu doplnění o po-
znatky ze sociologických šetření (především Institutu pro výzkum veřejného mínění) na témata, která v tomto 
textu zůstala stranou. Např. postoje k financování církví, některé normy chování a jejich vztah k náboženskosti, 
atd.
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Údaje ze sčítání lidu bývají chápány jako základní rámcový údaj o zjišťovaní sociální skuteč-
nosti. To ovšem platí jen tehdy, když byly splněny základní podmínky pro platnost pravdivost 
zjišťovaných údajů. Mezi ně patří především přesně a srozumitelně a jednoznačně položená 
otázka a atmosféra ve společnosti, která napomáhá k tomu, aby dotazovaní byli ochotni odpoví-
dat otevřeně a pravdivě, protože jsou zajištěny podmínky, které je zbavují strachu z případných 
následků jejich odpovědí. Nesplnění této druhé podmínky je mimochodem rozhodujícím dů-
vodem pro to, že s výsledky sčítání lidu domů a bytů z roku 2001 není možné bez pochybností 
pracovat.

Index porovnávající vývoj počtu lidí s náboženským vyznáním v této zemi v roce 1950 proti 
roku 1930 ukazuje na řadu pozoruhodných skutečností. Především byl v roce 1950 počet lidí 
bez vyznání nižší o skoro 40 % než v roce 1930. Tento trend byl dvakrát intenzivnější než byl 
trend poklesu celkového počtu obyvatel v části Československa odpovídající dnešní České re-
publice mezi roky 1930 a 1950. Znamená to, že podíl populace, která se v roce 1950 hlásila 
k náboženskému vyznání, se proti roku 1930 zvýšil. Konkrétně z 92,2 % v roce 1930 na asi 
94 % všech obyvatel této země v roce 1950. Pozoruhodné rovněž je, že mírně pokračoval po-
kles podílu populace hlásící se k římskokatolickému náboženskému vyznání, avšak výrazně 
vzrostl podíl populace hlásící se k jiným církvím, především k Československé. Hrozivý a bo-
hužel jasně zdůvodnitelný je ovšem pokles lidí hlásících se k Izraelskému vyznání.

Souhrnné srovnání vyvolává dojem, že proces sekularizace se ve třicátých a čtyřicátých le-
tech dvacátého století v České republice zastavil.

Ze sčítání lidu z roku 1950 je možné získat bližší údaje o podílu lidí s českou národností 
u vybraných vyznání:

- řeckokatolické: 5 619 osob (tj. 17,1 %)
- Augšpurské Slezsko: 35 803 (tj. 62,0 %)
- Pravoslavné: 35 560 (tj. 70,6 %)
- Nezjištěno: 15 467 (tj. 67,6 %)
Z celku obyvatel bylo české národnosti v roce 1950 celkem 8 343 558 osob, tj. 93,79 %.
Z těchto údajů by se zdálo, že sám odsun Němců nevedl k poklesu nábožensky zaměřených 

lidí ve společnosti České republiky.
Avšak podle Z. Boháče (Atlas…, č. 28) v roce 1963 bylo konstatováno, že cel-

kem bylo vysídleno 737 kněží. Podle téhož pramene (č. 27) bylo v roce 1948 v litoměřic-
ké diecézi 105 kněží, zatímco v roce 1945 to bylo 440 kněží. Tedy – pokles obsazenos-
ti far v Sudetech byl velmi silný. Vysídlení Němců se dotklo především okresů, které 
i v současnosti patří k místům s nejmenšími podíly nábožensky orientovaných občanů. 
Možná, že lze říci, že celkově vysídlení Němců nebylo samo o sobě zásadním vlivem na vývoj 
religiozity, ale šlo o velmi důležitý strukturální vliv: odsun prohloubil diference mezi regiony 
a vzdálil oblasti nábožensky a nenábožensky orientované. Založil v tomto smyslu dosud půso-
bící výrazné diferenciační procesy.
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Proti roku 1950 byly údaje ze sčítání lidu v roce 1991 – prvním dalším sčítání, kde se obje-
vuje otázka po náboženském vyznání - v mnoha směrech zásadně rozdílné.

Tabulka č. 2: Srovnání základních údajů o náboženském vyznání populace České republiky 
podle sčítání z roku 1950 a 1991 

1950 1991Náboženské vyznání 
Abs. % Abs. %

Rozdíl r. 1991 
proti r. 1950 v % 

Římskokatolické 6 792 046 76,4 4 021 385 39,0 41,9
Evangelické celkem 510 372 5,7 255 012 2,5 82,1
  - z toho: českobratrská 510 372 5,7 203 996 2,0 88,2
Československá 946 813 10,6 178 036 1,7 34,0
Bez vyznání 519 962 5,8 4 112 864 39,9 574,0
Nezjištěno, neuvedeno 22 889 0,3 1 665 617 16,2 1234,7

Grafické vyjádření základních trendů ještě výrazněji ukáže na nejdůležitější změny.

Graf č. 1: Vývoj vybraných charakteristik náboženského vyznání v ČR mezi roky 1950 a 
1991 (v % z celé populace ČR)
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Lze říci, že během čtyřiceti let komunistické vlády se v české společnosti v celkových po-
dílech nábožensky orientovaných lidí udály zásadní změny. Především: z populace v níž skoro 
95 % lidí patřilo k těm, kteří vyjadřují náboženské vyznání se stala populace v níž náboženské 
vyznání vyjadřuje kolem 50 % lidí. Čili ze společnosti v níž náboženskost patřila ke společně 
sdíleným znakům se stala společnost, v níž se náboženskost stala znakem sdíleným jen asi půl-
kou populace. Tato změna se týkala hlavně nejsilnější části nábožensky orientovaných lidí, tedy 
římských katolíků. Zasáhla však všechny druhy konfesí.

Pravděpodobně nejbohatší zdroj informací o detailní podobě „praktikujících věřících“ v naší 
zemi je skryt v protokolech a zprávách a dotaznících, které zpracovávali týden co týden po dobu 
více než 30 let členové státně-stranického aparátu, kteří vykonávali dozor nad církvemi. Tyto 
podklady jsou uchovány ve Státním archivu, ale dosud nebylo dostatek sil na jejich souborné 
zpracování.
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Výsledky empirických šetření z doby komunistické vlády jsou možná také někde shromáž-
děny – v Brně existoval svého času Ústav pro zkoumání ateismu – ale nemám je k dispozici. 
Připomenu jen zlomky, které většinou čerpají z připomenuté práce Jána Mišoviče.

Tak výzkum religiozity realizovaný ČSAV Praha v roce 1963 (jak uvádí J. Mišovič na str. 
99) přinesl poznatky o tom, že na území Severomoravského kraje je 30% věřících, 30% ate-
istů, 40 % nábožensky nevyhraněných lidí. Při tom skupinu věřících tvořilo 29 % (církevně) 
nekonformních, 48 % církevně konformních, 23 % těch, „pro něž bylo náboženství základní 
světonázorovou orientací v každodenním životě“.

Výzkum dětí a mládeže (žáci základních škol, středních škol a učilišť, cca 6000 responden-
tů) v Jihomoravském kraji se v roce 1970 „realizoval na půdě akademie věd v Brně“ (Mišovič, 
str. 99). Z celého vzorku bylo 13 % věřících, 24 % nevyhraněných a 63 % nevěřících. Výzkum 
vedl F. Křenek. Ve svém textu odkazuje (F. Křenek - podle Mišoviče) na projekty z roku 1967 
až 1970. Ze všech těchto projektů usuzuje (F. Křenek) na 30 % religiozitu obyvatelstva ČR a na 
cca 40 - 45 % obyvatel nevyhraněných.

Tentýž autor sestavil podle tzv. „vnějších projevů religiozity, tedy podle počtu a charakteru 
pohřbů, sňatků, křtů a počtu přihlášených dětí na náboženství“ sedmibodovou stupnici  okresů. 
Jádro členění bylo podle převahy církevních či naopak občanských obřadů.

Největší procento občanské obřadnosti bylo v okresech Rokycany, Most, Ústí n.L., Cho-
mutov, Kladno, Sokolov, Karlovy Vary, Plzeň sever, Plzeň město, Beroun, Rakovník, Teplice, 
Litoměřice, Děčín, Česká Lípa, Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav, Nymburk a Semily. Také 
v Praze.

Opačnou stranu stupnice – tedy okresy s „největší církevní obřadností“ – tvořily Hodonín, 
Uherské Hradiště, Vsetín, Žďár, Pelhřimov, Třebíč, Blansko, Zlín, Frýdek – Místek, Opava 
a Příbram.

Předpokládáme, že jde o údaje někdy ze sedmdesátých let dvacátého století. Připomíná-
me, že i tyto kusé informace o regionálních rozdílech v zásadě odpovídají poznatkům z hlubší 
a současnější analýzy. Totiž fakt, že míra náboženskosti je v naší společnosti výrazně rozdílná 
v různých regionech. Když použijeme dnešní krajské členění, tak kraje Zlínský, Jihomoravský, 
Vysočina, Olomoucký i Moravskoslezský a část Jihočeského soustřeďují významný podíl po-
pulace s náboženským vyznáním, kraje Ústecký, Liberecký, Karlovarský, Plzeňský a většina 
Středočeského jsou naopak výrazně nenáboženské.

Ján Mišovič na str. 100 cituje L.Vacka, který uváděl podíly nábožensky smýšlejících (v %) 
v těchto časech a v těchto proporcích (zřejmě jde o ČR): rok 1969: 44 %; rok 1974: 20 %; rok 
1980: 25 % a rok 1985: 23 %.

Z Atlasu Z. Boháče lze získat řadu přesných dílčích informací. Pokud jde o souhrnné charak-
teristiky, je situace složitější, protože ne vždy jsou data kompatibilní. Nicméně i tak lze z tohoto 
díla vytvořit několik obecnějších indikací, které ukáží na vývoj dispozic církví u nás. Vesměs 
jde o údaje o nejrozšířenější církvi u nás, totiž o římskokatolické církvi.

Uvedeme zde alespoň údaje o věkové struktuře kněží a o obsazenosti farností.
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Pro názornost přiložíme graf charakterizující vývoj nejmladší a nejstarší věkové kategorie.

Velmi důležitý je ale i prostý vývoj počtů římskokatolických kněží v českých diecézích ve 
sledovaném období: v roce 1992 to bylo asi jedna třetina kněží proti roku 1950 (již výrazně 
poznamenaném odsunem) a v roce 1998 se situace sice mírně zlepšila, ale jen o pouhých 8 % 
a nedosáhla ani situace v roce 1969.

Není divu, že podíly neobsazených farností jsou stále velmi vysoké. Tak v roce 1969 byl 
v pražské arcidiecézi podíl neobsazených far 51,4 % ze všech (konkrétně 320 ze 622 far), v ro-
ce 1980 to bylo 55,2 % (tedy 313 z 567 far) a v roce 1992 pak skoro 65 % - konkrétně z 594 
far v této arcidiecézi bylo 384 neobsazených. A to situace v pražské arcidiecézi patří mezi čes-
kými diecézemi k těm příznivějším. (V roce 1969 např. v litoměřické diecézi bylo neobsazeno 
66,3 % far, konkrétně z 433 bylo obsazeno jen 146. Tedy na jednu obsazenou faru připadly dvě 
další neobsazené.) Opět tu využíváme poznatky z Atlasu církevních dějin českých zemí 1918 
– 1999 Zdeňka Boháče.

Zcela jistě lze období od počátku padesátých let u nás charakterizovat jako období systema-
tického protináboženského působení. Nejen, že stárli kněží, nejen, že rostl počet neobsazených 

Tabulka č. 3: Vývoj věkové struktury kněží v českých diecézích římskokatolické církve 
v letech 1950 – 1998 (podle Z. Boháč, op. cit, část 40.) 

1950 1980 19924 19985Věková
kategorie Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
34 let a méně 394 23,0 64 7,5 93 14,8 141 18,5
35 – 44 let 538 31,4 67 7.9 95 15,1 158 20,8
45 – 54 let 174 10,1 146 17,1 79 12,6 112 14,7
55 – 64 let 344 20,1 352 41,2 142 22,6 85 11,2
65 a více let 266 15,5 225 26,3 219 34,9 265 34,8
Celkem 1716 100,0 854 100,0 628 100,0 761 100,0
Bazic. Index 1,000 0,498 0,366 0,443

Graf č. 2: Vývoj kněží mladších 34 (35) let a starších 65 (či 66) let v českých diecézích 
v letech 1950 až 1998 (v % z celkového počtu kněží)
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4 V roce 1992 byly věkové kategorie: 36 let a mladší, 37 – 46 let, 47 – 56 let, 57 – 66 let, 67 a více let.
5 V roce 1998 byly věkové kategorie: 35 a mladší, 36 až 45 let, 46 až 55 let, 56 – 65 let, 66 let a starší.
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farností a tudíž nemožnost vykonávat službu, ale také byly systematicky snižovány možnosti 
pro studium v kněžských seminářích a na teologických fakultách, byly zrušeny řády a řádoví 
kněží a sestry internováni, nebyla možnost přijímání noviců a novicek, nebyly obsazeny bis-
kupské stolce, atd., atd. V tomto směru všechny údaje – byť sporé a ne vždy kompatibilní – jas-
ně ukazují na systematickou snahu vládních a stranických orgánů o likvidaci církví.

Pokud jde o přímou reflexi nedávné minulosti církví ve veřejnosti, je k dispozici vlastně 
především prostřednictvím výsledků výzkumu Bůh po komunismu.6 Jde tedy vesměs o údaje 
z konce roku 1997.

Reflexe minulosti církví a náboženskosti v naší zemi je v tomto výzkumu zkoumána ve dvou 
rozměrech. Nejprve jako hodnocení postavení církví v minulém režimu a pak také v přímé 
osobní dimenzi, tj. zda a případně v jaké podobě byli dotazovaní pronásledováni za své nábo-
ženské přesvědčení.

Odpovědi na otázku č. 15 tohoto výzkumu se týkaly reflexe postavení církví v minulém reži-
mu. Konkrétní znění otázky bylo:

 „Lidé mají rozdílné vzpomínky na uplynulou dobu posledních čtyřiceti let. Řekl(a) byste, 
že…“

- v posledních čtyřicet let byla církev soustavně pronásledována: 41,7 %
- byla církev pronásledována jen kratší dobu: 41,2 %
- v posledních čtyřiceti letech vlastně nebyla církev vůbec pronásledována: 14,8 %
- bez odpovědi: 2,4 %.
 
Na tuto otázku navazovala otázka další:
„Někteří lidé jsou přesvědčeni, že věřící byli v minulé době velmi znevýhodněni. Jiní jsou 

přesvědčeni, že věřící nebyli tehdy nijak zvlášť znevýhodněni. Jaký je Váš názor?“
- věřící byli velmi znevýhodněni: 36,9 %
- věřící nebyli nijak zvlášť znevýhodněni: 40,9 %
- neví : 22,1 %
- bez odpovědi: 0,0 %

Je zřejmé, že každá z otázek zachycovala odlišnou problematiku: jestliže přes 80 % popu-
lace konstatovalo pronásledování církví v minulém režimu (z toho přes 40 % uvedlo, že šlo 
o dlouhodobé systematické pronásledování), vyjadřuje to hodnocení církví v minulém režimu 
samotných o sobě. Jestliže naopak jen 37 % uvádí, že věřící byli velmi znevýhodněni, avšak víc 
než 41 % naopak říká, že jejich znevýhodnění nebylo zvlášť odlišné od znevýhodnění ostatních, 
vyjadřuje to nejspíš hlavně váhu náboženského znevýhodnění v minulém režimu ve vztahu 
k jiným podobám znevýhodnění občanů v komunistickém režimu. 

Snad lze srovnávat krajnosti u obou otázek, tedy fakt přiznání soustavného čtyřicetiletého 
pronásledování církví a fakt vysokého znevýhodnění věřících – oba podíly se pohybují kolem 
40 %. A pro oba postoje jsou shodné některé sociální a demografické charakteristiky. Konkrétně 

6  Občas se čtenář setká s označením Aufbruch pro tento výzkum. Tento název jsme používali jako pracovní a pro 
české užití jsme jej překládali jako „probuzení“.
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se jedná o následující charakteristiky, které se statisticky významněji týkaly těch, kteří zvolili 
v obou otázkách varianty vyjadřující souhlas s pronásledováním církví a věřících v posledních 
čtyřiceti letech:

- respondent i otec a matka jsou či byli římskými katolíky;
- věří dle učení církve nebo „svým způsobem“;
- patří mezi spíše či hluboce věřící;
- věří v Boha, cítí se být velmi a poměrně blízko k Bohu.
Naopak jsou rozpoznatelné charakteristiky, které vystoupily jako statisticky významné pro 

ty, kteří zvolili v obou otázkách varianty, že církev ani věřící nebyli pronásledováni či znevý-
hodněni:

- respondent, ani jeho otec, ani jeho matka se nehlásili a nehlásí k nějaké církvi;
- dotazovaný je nevěřící, nevěří v Boha (podle všech sledovaných hledisek, tedy ani v Boha, 

ani v jeho existenci, ani v Boha jako osobu a nemá žádný pocit blízkosti k Bohu).
Vždycky dochází k promítnutí osobní zkušenosti do odpovědi – ostatně proto jde o „empi-

rický“ výzkum. Nicméně přímé spojení charakteristik dotazovaných podle jejich vztahu k ná-
boženské víře a výchově je dalším z potvrzení o diferenciačním působení náboženskosti v naší 
zemi.

Další dimenzí byla osobní zkušenost s pronásledováním z náboženských důvodů.
Výzkum Bůh po komunismu nabízí tuto problematiku prostřednictvím odpovědí na otázky 

č. 17 a č. 18. Jejich znění i struktura odpovědí je následující:

Byl někdo z Vašeho příbuzenstva nebo z Vašeho okruhu známých pro své církevní vyznání 
znevýhodněn(a)? 

ne = 78,8 %; ano = 21,2 %.

Byl(a) jste Vy sám (sama) pro své církevní vyznání znevýhodněn (a)?
ne = 94,6 %; ano = 5,4 %.

Z uvedených údajů lze jen těžko odhadnout „míru pronásledování“ z náboženských důvodů 
v minulém režimu v naší zemi. Není to zajisté pro posouzení situace rozhodující. Kdyby přece 
jen byla taková otázka položena, je možné předpokládat, že v naší současné populaci je podíl 
těch, kteří se potkali se znevýhodněním pro svou náboženskost v minulém režimu, někde mezi 
5 až 20 % dospělé populace v roce 1997. Což ovšem znamená – když se pokusíme odhadnout 
eliminaci vyplývající z věkových diferencí – že v populaci zažívající např. padesátá léta se toto 
znevýhodnění mohlo dotknout možná třetiny či dokonce většího podílu populace.

Důležité jsou statisticky významné charakteristiky těch, z jejichž okruhu byl někdo pro své 
církevní vyznání znevýhodněn či on sám byl znevýhodněn (tedy statisticky významné charak-
teristiky platné pro obě otázky):

- respondent, otec i matka byli či jsou římskými katolíky;
- dotazovaní jsou věřícími dle učení církve;
- hluboce věřící; věří v Boha;
- ví bez pochyb, že Bůh existuje;
- cítí se poměrně či velmi blízko k Bohu.
Jde vesměs o charakteristiky vyjadřující silnou přináležitost k víře, náboženskosti, ale i círk-

vi. Tedy o tu část populace, která je nejúžeji spojena s církví jako společenstvím i institucí 
a náboženskostí.
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Naopak statisticky významné charakteristiky těch, v jejichž okolí nikdo nebyl pro své cír-
kevní přesvědčení znevýhodněn, ani oni sami nebyli z tohoto důvodu znevýhodněni, byly ná-
sledující:

- ani respondent, ani jeho otec, ani jeho matka nebyli ani nejsou v žádné církvi;
- dotazovaný je nevěřící;
- nevěří v Boha ve všech sledovaných dimenzích víry.
Velmi podstatné je, že ani u jedné otázky nediferencuje: - pohlaví; - věk; - kraj (podle uspo-

řádání z roku 1961); - velikost obce; - typ obce; - vzdělání respondenta; - vzdělání respon-
dentova otce; - měsíční příjem; - zdravotní stav; - rodinný stav; - finanční situace rodiny před 
5 lety; - úroveň vybavení domácnosti (vlastnictví hospodářství, osobního auta,  ústředního to-
pení, automatické pračky); - pocit štěstí z dosavadního života; - míra důvěřování druhým lidem. 
Jednoduše řečeno žádný další sociální či demografický indikátor použitý ve výzkumu Bůh po 
komunizmu nepatřil k těm, které by měly vliv na zkušenost s pronásledováním z náboženských 
důvodů v minulém režimu.

Výzkum rovněž potvrdil úzký vztah mezi hodnocením míry pronásledování církví a osobním 
znevýhodněním z náboženských důvodů během komunistického režimu.

Tabulka č. 4: Vztahy mezi postojem a zkušeností z míry znevýhodnění věřících v minulosti
                                                                            16. Věřící byli v minulé době znevýhodněni 
Pro své církevní vyznání byl znevýhodněn: celkem 1=velmi 9=neví 

ne 78,8 % 68,0 % 17. …někdo z příbuzenstva či z okruhu známých ano 21,2 % 32,0 % 3,2 % 
ne 94,6 % 92,4 % 18.   …Vy sám ano 5,4 % 7,6 % 1,4 % 

Vztah hodnocení, že věřící byli v minulé době znevýhodněni a zkušenosti s tímto znevýhod-
něním je patrný, ale není jednoznačný – ovlivňuje především míru znalostí o míře znevýhod-
nění věřících.

Osobní zkušenost byla pro vytváření postoje důležitá – míra shody je zřejmá a většina těch, 
kteří takovou zkušenost sami či z nejbližšího okolí měli, se zařadila mezi ty, kteří konstatovali 
velké znevýhodnění církví v minulém režimu – nebyla však jediným zdrojem těchto postojů. 
Svou váhu měly zřejmě i informace z jiných zdrojů a možná i tendence ke konformitě s převa-
žujícími názory.

Empirické údaje vztahující se k problematice postavení a pronásledování církví a nábožen-
sky orientovaných lidí v minulém režimu nemohou ani potvrdit, ani vyvrátit náměty uvedené 
v první části této kapitoly. Jde o údaje jen rámcové. Nicméně jasně potvrzující fakt pronásledo-
vání církví a nábožensky přesvědčených lidí v reálsocialistickém režimu v České republice.

Důležité je, že míra pronásledování byla tím vyšší, čím bližší byl vztah k náboženskosti 
a víře. Ostatní charakteristiky – včetně velikosti obce bydliště, jednotlivých krajů, vzdělanost-
ních a statusových skupin, rozdílů v profesním zaměření a ekonomické aktivitě, rozdílů mezi 
obyvateli města a venkova, atd. – zde nehrály statisticky významnou roli. Při pronásledování 
pro víru šlo v minulém režimu tedy o plošné postupy a postihy vůči věřícím, vázané především 
právě na víru a náboženskost.
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Velmi prostá odpověď na to, zda jsou církve v naší společnosti potřebné, spočívá v samot-
ném faktu jejich existence: samotná existence církví je důkazem toho, že odpovídají na urči-
té potřeby společnosti. Můžeme toto konstatování ještě zpřesnit: protože se týden co týden 
přibližně půl miliónu občanů této země schází k bohoslužbám, protože svými dobrovolnými 
skutky vyjadřují svou přináležitost k náboženským společenstvím (tedy: církvím), potvrzují 
potřebnost církví u nás. Protože den co den se několik tisícovek lidí v nouzi obrací na zařízení 
církví o pomoc, potvrzují potřebnost těchto zařízení i širších společenství a institucí jejichž jsou 
součástí. Protože stovky duchovních pečují o duchovní život svých oveček a jsou nejen jimi 
v té či oné míře přijímáni, potvrzují potřebnost společenství církve. Protože stovky jednotlivců, 
dílčích společenství i institucionalizovaných částí církví pečují o kulturní památky, které spolu-
definují českou a moravskou krajinu a spoluvytvářejí základ kulturního dědictví a tím i zdrojů 
identity národa a občanského společenství v této zemi, potvrzují potřebnost církví. A mohli 
bychom v takové konkretizaci pokračovat.

Pochyby o potřebnosti církví v naší zemi samy o sobě vlastně přicházejí v úvahu jen u za-
tvrzelého nepřítele církví. Předmětem diskuse je ovšem konkretizace této potřebnosti, míra 
a zaměření takové potřebnosti, užitečnost funkcí, které církve ve společnosti plní a mají plnit. 
Zvláště v souvislosti s řadou skutečností, které provázely vývoj náboženskosti a církví v naší 
zemi v posledních několika desetiletích. A také v souvislosti s nově se otevírajícími možnostmi 
a z nich vycházejícími požadavky vůči církvím ve společnosti na cestě za otevřeností a svobo-
dou, ve společnosti spojující v sobě pluralismus a globalizaci… A ovšem také v souvislosti se 
změnami, které se odehrávají v církvích samotných.

V následujícím textu se pokusíme k debatám o funkcích církve v naší společnosti přispět 
prostřednictvím reflexe potřebnosti a funkcí církví v naší zemi očima reprezentativních vzorků 
dospělých lidí – občanů této země. A někdy i ve srovnání s jinými zeměmi. Nejde samozřejmě 
o pohled jediný možný, ani o pohled vyčerpávající. To, že se k těmto otázkám vyjadřuje repre-
zentativní vzorek dotazovaných – a že lze tedy rozpoznat směřování postojů a hodnocení větši-
ny lidí v naší společnosti – neznamená, že jde o jediný zdroj poznání. Ale nejde také o pohled, 
který by bylo možné přejít mávnutím ruky.
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Jde ovšem o zjištění vypovídající o charakteristice funkcí církví v naší zemi jako o sociálním 
fenomenu. Tedy o fenomenu, po jehož sociálním zasazení a konotacích se právem můžeme ptát. 
A jehož sociální souvislosti bychom měli brát v úvahu, když bychom uvažovali o případných 
posunech ve funkcích církví v naší zemi. Reflexe funkcí církví společností je ovšem třeba také 
do jisté míry chápat jako zpětnou vazbu občanů této země vůči působení církví. Včetně např. 
součásti odpovědí na míru vlivů a oblastí vlivů, v nichž církve působí či mají působit. Jde proto 
zároveň i o důležitou souvislost při úvahách o budoucnosti a strategických krocích rozvoje cír-
kevních aktivit v České republice na počátku třetího tisíciletí.

Analyzované výzkumy nabízejí k problematice funkcí církví a náboženskosti několik indi-
kátorů. Jako u ostatních aspektů zkoumané problematiky je pro možnosti interpretací důležité 
snažit se pochopit možné souvislosti mezi jednotlivými indikátory uvnitř výzkumů a především 
mezi výzkumy. Navíc ve vztahu k časovému vývoji témat.

Posouzení věcného zaměření jednotlivých otázek vedlo k rozdělení tématiky do tří okruhů. 
První (podkapitola 2.2) zahrnuje odpovědi na otázky týkající se obecně funkcí náboženskosti 
a církví v naší zemi i jinde. Druhý okruh (v části 2.3 této kapitoly) je jádrem sdělení a týká 
se porovnání okruhů, v nichž mají (nebo nemají) mít církve určitou úlohu v naší společnosti. 
Konečně třetí okruh témat (čili část 2.4) se ptá detailněji na některá témata a míru podílu církví 
na jejich řešení v (naší) společnosti. Je samozřejmé, že je nutné posuzovat tyto tři okruhy samy 
o sobě i ve vzájemných souvislostech.

Pokud možno jsme u zpracovávání jednotlivých témat zachovávali shodný postup. U více-
znakových otázek šlo vždy o využití mnoharozměrné analýzy (faktorové analýzy a vícerozměr-
né analýzy škál ALSCALE – když bylo možné porovnávat alespoň 4 ordinální znaky), vesměs 
byly využity možnosti vycházející z testování pořadí (a vztahů mezi jednotlivými pořadími) 
a z testování statistické významnosti párových vztahů. Občas byla využita analýza clustrů.

Prezentujeme výsledky těchto analýz v základním přehledu, ale někdy i v poměrně detail-
ním pohledu. To prvé, aby mohl být založen ucelenější pohled, to druhé proto, aby bylo možné 
porovnávat možné vlivy na podobné jevy a tak potvrzovat či vyvracet platnost obecnějších 
poznatků. Proto, aby byla dostatečná dokumentace zjišťovaných poznatků, je takové poměrně 
detailní prezentování nezbytné.

Postupujeme většinou tak, že uvádíme samostatně výsledky rozhodujících výzkumů k dané 
tématice.

Obecné postavení církví a náboženskosti v naší společnosti bylo předmětem zkoumání nej-
prve ve výzkumu Biblické společnosti v roce 1991, dále ve výzkumu Bůh po komunismu v ro-
ce 1997 (v některých zemích až v roce 1998) a ve výzkumu řady ISSP věnovaných religiozitě 
z roku 1999. Některých témat se dotkla i další šetření. Přímá kompatibilita mezi výzkumy není 
dost dobře možná. Nelze proto konstruovat časovou řadu či přímou srovnávací analýzu. I tak 
jde ale o poznatky, které v mnohém zpřesňují pohled na postavení církví v naší zemi.
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Výzkum Biblické společnosti byl v roce 1991 realizován na velkém souboru dotazovaných 
s hlavním zaměřením vlastně marketingovým: jádro otázek bylo orientováno na ochotu a vlivy 
na pořízení Bible. Nicméně bylo 1950 respondentů dotazováno i na to, jaký význam mají círk-
ve.

Otázka byla položena s tím, že dotazovaní měli vybrat jeden z deseti stupínků, kde 1 = círk-
ve nemají žádný význam a 10 = církve mají velký význam.

Strukturu odpovědí podává následující tabulka.

Tabulka č. 5: Míra významu církví – Výzkum Biblické společnosti 1991 (v %)
Míra významu % Kumulovaná % 
1 = nemají význam 18,1
2 8,0
3 8,2
     (nevýznamné) 34,3
4 6,4
5 18,4
6 6,4
7 6,3
    (střední význam) 37,4
8 7,2
9 4,3
10 = mají velký význam 11,0
   (velký význam) 22,5
Průměr 4,93
Neví 5,7
Neodpovědělo 0,1
   (nezahrnuto) 5,8
CELKEM 100,0 100,0

Kumulace naznačuje základní proporce hodnocení významu církví tak, jak je uskutečnil 
reprezentativní vzorek české dospělé populace  roce 1991. Slovní označení může být předmě-
tem diskuse. To, že jde o skupiny vyjadřující podíly nejmenšího významu, významu středního 
a největšího významu církví však platí.

Lze usuzovat, že na počátku devadesátých let na tuto obecnou, dále nekonkretizovanou otáz-
ku po významu církví odpověděla přibližně třetina populace, že je jejich význam malý, o něco 
víc než třetina, že je význam církví ani velký ani malý a konečně skoro jedna čtvrtina populace 
konstatovala, že církve mají velký význam. Necelých 6 % si s tímto hodnocením nevědělo rady. 
Průměr všech odpovědí byl 4,93, tedy těsně pod polovinou stupnice. Medián dosáhl hodnotu 5. 
Lze z toho usuzovat, že přiklonění se k významnému postavení církví bylo o něco menší než 
přiklonění se k nevýznamnému postavení církví u nás. Lze ovšem také říci, že jen 18 % popu-
lace konstatovalo, že církve nemají žádný význam a tedy přibližně tři čtvrtiny populace připus-
tilo, že církve význam mají. Přitom 11 % dospělých konstatuje, že význam církví je velký.

Ať se pokoušíme o interpretaci z různých konců a hledisek, jedno je z tohoto výzkumu na-
prosto zřejmé. Že totiž význam církví – a nejen náboženskosti a náboženství – byl v roce 1991 
v naší veřejnosti nesporný. Rozdíly jsou především v míře tohoto významu.

Statistická analýza vztahů k hodnocení významu církví vycházela z třídění druhého stup-
ně (a propočty statisticky významných diferencí v pořadí) s celkem 19 indikátory. Mezi nimi 
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bylo 16 statisticky významných. Jako statisticky nevýznamné ve vztahu k posuzování významu 
církví vystoupila velikost trvalého bydliště (velikost obce), dále zařazení do sociálně-ekono-
mické vrstvy a konečně počet dětí v domácnosti.

Jako statisticky významné indikátory ve vztahu k hodnocení významu církví vystoupily ná-
sledující:

- pohlaví: ženy přikládají církvím zásadně vyšší význam než muži;
-  věk: jde o zřetelný vztah přímé úměry – s rostoucím věkem roste význam přikládaný círk-

vím. Rozdíly jsou patrné zvláště mezi kategoriemi do padesáti a nad padesát let s tím, že 
nejsilnější je váha významu církví u šedesátiletých a starších;

-  podle krajů jsou zaznamenány rovněž zajímavé rozdíly. Není překvapivé, že dotazovaní 
z jižní Moravy jasně pozitivněji hodnotí význam církví. K nim se blíží - a to tak, že vytvá-
řejí společné pořadí, statisticky významné od zbývajících krajů – dotazovaní z krajů Seve-
romoravského, Jihočeského, Východočeského, Prahy, ale také ze západu Čech. Do druhé 
skupiny – tedy do skupiny preferující menší význam církví – patří dotazovaní tradičně ze 
severu Čech a ze Středočeského kraje a také z Prahy, západních a východních Čech. Toto 
rozdělení upozorňuje na odlišné pojetí krajních krajů než jsme se s ním setkali v předcho-
zím textu: do skupiny těch, které se přiklánějí k pozitivnímu hodnocení místa církví patří 
kromě jižní Moravy i sever Moravy a jih Čech. Naopak do skupiny přiklánějící se spíš 
k názoru o malém významu církví patří severočeši a středočeši. Připomínáme, že jde o 
hodnocení církví a ne náboženství a že jde o údaje z roku 1991 a ne z konce devadesátých 
let dvacátého století.

-  Podle rodinného stavu byly postoje charakteristické především u ovdovělých, a to jas-
ně konstatující význam církví. Všechny ostatní skupiny byly spíš nakloněny k preferenci 
menšího významu církví, zvláště to platilo o ženatých či vdaných a svobodných.

-  Výsledky se lišily i podle dosaženého vzdělání. Nešlo však o žádný jasný trend. Lidé 
s nejnižším vzděláním (tedy jen se základním) se výrazněji podíleli na těch, kteří hodnotí 
význam církví výš. Hned pro další kategorii, tedy pro lidi bez maturity (s vyučením či 
s nižším odborným vzděláním) byl příznačný jasný příklon k pojetí církví jako méně vý-
znamných či nevýznamných institucí.

-  Podle ekonomické aktivity byl vztah k hodnocení významu církví především rozpoznatel-
ný u důchodců. Ti patří jasně ke skupině charakterizující význam církví ve společnosti jako 
velký. Zaměstnanci představují opačný pól: preferují malý význam církví. K nim se blíží 
ve svých postojích i „ostatní“, většinou ekonomicky neaktivní.

-  Na sedmistupňové škále došlo k označení, zda jsou dotazovaní chudí či bohatí. (1 = nej-
chudší, 7 = nejbohatší). Ukázalo se, že i toto hodnocení je ve statisticky významném vztahu 
k hodnocení významu církví. Jde však o poměrně složitou strukturu vztahů. Především se 
ukázalo, že mezi nejchudšími převažují ti, kteří hodnotí význam církví jako malý, naopak 
mezi nejbohatšími je to naopak. Při analýze pořadí se ukázalo, že jsou ovšem rozdíly mezi 
jednotlivými kategoriemi „bohatství“ (či „chudoby“), ale nejde o jasný trend. Nejvíce po-
stojů vyjadřujících malý význam církví byl u dotazovaných na 4. stupínku, avšak největší 
podíl těch, kteří hodnotí církve jako velmi významné byl u dotazovaných na 5. stupni „bo-
hatství“. V žádném případě nejde o jednosměrný a jednoznačně vyložitelný vztah.

-  Ve výzkumu Biblické společnosti byly jako třídící znaky využity i celkové postoje k životu 
v této společnosti. Ukázalo se, že jsou v úzkém vztahu k hodnocení významu církví. Tak 
především se ukázalo, že je jasná souvislost mezi hodnocením podmínek pro spokojený 
život v naší zemi a hodnocením významu církví: s růstem pozitivních hodnocení podmínek 
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pro spokojený život roste i váha významu církví v naší zemi a opačně.
-  Podobně je tomu i při hodnocení atmosféry ve společnosti. Na tu se ptala otázka po hodno-

cení toho, co převažuje ve vztazích mezi lidmi u nás, zda vzájemné porozumění či naopak 
neporozumění. I tady platí, že s růstem přesvědčení o převaze vztahů vzájemného porozu-
mění v naší zemi roste význam církví. Zdá se, že lze předpokládat úzké propojení celko-
vého hodnocení situace v naší zemi (tedy: podmínek pro spokojený život a podmínek pro 
vzájemné porozumění mezi lidmi) s hodnocením významu církví u nás. Tento předpoklad 
bude z mnoha hledisek podroben analýze v dalším textu.

-  Ostatní statisticky významné charakteristiky se týkaly náboženskosti a víry v Boha dota-
zovaných. Celkem jich ve výzkumu Biblické společnosti bylo využito 6. Všechny byly ve 
statisticky významném vztahu k hodnocení významů církví v naší zemi. Vesměs šlo o vzta-
hy související, tedy o vztahy mezi mírou náboženskosti a víry v Boha a mírou hodnocení 
významu církví ve společnosti.Týkalo se to samotné víry v Boha, náboženského vyznání 
(tentokrát jak římských katolíků, tak lidí hlásících se k ostatním církvím), víry v Boha jako 
osobu a také víry otce a matky. Zlom v postojích byl od kategorie lhostejných, ne tedy až 
od kategorie odmítajících či nevěřících.

Srovnání obecného hodnocení církví v pozdějších letech nejsou bohužel k dispozici za poz-
dější období. Nicméně v konkrétnější podobě budou poznatky z výzkumu Biblické společnosti 
z roku 1991 konfrontovány v následujícím textu často.

Výzkum ISSP Religiozita z léta 1999 pracoval se dvěma kritérii, která jsou využitelná při 
obecné charakteristice funkcí náboženství a církví u nás.

Prvním byly odpovědi na jednoduchou otázku: „Jaký význam má podle vašeho názoru 
náboženství pro život lidí u nás?“

Struktura odpovědí byla následující:

Jasná převaha kladných postojů nad zápornými je výmluvná: lze s jistotou říci, že tři čtvrtiny 
populace v konci devadesátých let v ČR vyjádřily přesvědčení o kladném významu nábožen-
ství pro život lidí v této zemi.

Tabulka č. 6: Struktura odpovědí na otázku po významu náboženství pro život lidí v ČR – 
Výzkum ISSP Religiozita 1999 (v %)
Míra významu % Kumulativní % 
Rozhodně kladný 13,8
Spíše kladný 60,8
(kladné hodnocení) 74,6
Spíše záporný 20,3
Rozhodně záporný 2,3
(záporné hodnocení) 22,6
Celkem 97.2 97,2
Poznámka: Šlo celkem o 1224 dotazovaných, z toho 2,8 % neodpovědělo či nevědělo.
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Velmi podstatné je, že z 22 indikátorů sociální a demografické situace všech 22 se ukázalo 
být statisticky významnými ve vztahu k významu náboženství. Znamená to, že ve všech rele-
vantních diferenciačních charakteristikách byl zaznamenán rozdíl v hodnocení významu ná-
boženství pro život lidí u nás. (Vztahy jsme zkoumali nejen za pomoci párových propočtů, ale 
i podle rozdílů v pořadí. Tam, kde je to vhodné uvádíme proto výsledky obou propočtů.)

Konkrétní náplně těchto diferenci byly následující:
-  jasně pozitivněji hodnotí vliv náboženství ženy než muži. Lze říci dokonce, že jde téměř 

o protichůdné způsoby hodnocení;
-  tendence vlivu věku je rovněž zřetelná: s rostoucím věkem roste pozitivní hodnocení vlivu 

náboženství. Zvláště markantní je toto pozitivní hodnocení u lidí nad 60 let i u dotazova-
ných mezi 50 až 59 roky;

-  podle jednotlivých krajů vystoupily rozdíly v hodnocení významu náboženství u nás také. 
Především se ukázalo, že nejvyšší kladné hodnocení je příznačné pro lidi z jižní Moravy. 
K jižní Moravě se nejvíce přibližuje Praha, severní Morava, dále jižní Čechy i Čechy vý-
chodní. Na druhém místě (z hlediska skupin pořadí, statisticky se odlišující od první sku-
piny) je ale současně Praha, severní Morava, jižní Čechy, východní Čechy a střední Čechy. 
Na třetím místě byly společně kraje Severomoravský, Jihočeský, Východočeský, Středo-
český a Západočeský. Konečně čtvrté pořadí – statisticky odlišné od předchozího - obsa-
dily společně kraje Středočeský, Západočeský a Severočeský. Z tohoto srovnání vystupuje 
především odlišné místo krajností, tedy krajů, které se vyskytují samostatně jen v jednom 
pořadí. Konkrétně jde na jedné straně o Jihomoravský kraj, na straně druhé o kraj Severo-
český. Tato polarita se ukazuje v tomto šetření podobně jako v řadě dalších případů.

-  Významnou roli hraje také velikost obce bydliště. Jasně pozitivnější postoje jsou příznačné 
pro obce do 5 tisíc obyvatel (obce nejmenší), dále mezi 5 až 10 tisíci obyvatel i pro Prahu. 
Proti nim stojí především obce mezi 10 až 50 tis. obyvateli, dále obce nad 100 tis. obyvatel 
i obce mezi 50 až 100 tis. obyvateli;

-  Shodně vystoupily vlivy nejvyššího ukončeného vzdělání a délky doby návštěvy školy. 
Ostatně – jde o aspekty téže skutečnosti. Ukázalo se, že nejvýznamnější je podíl kladných 
hodnocení u lidí se základním vzděláním a pak hned (i když s odstupem) u dotazovaných 
s vysokoškolským vzděláním. Nejméně příznivé postoje prezentovali lidé vyučení a ma-
turanti;

-  Postoje podle ekonomického postavení se shlukly do tvou skupinek. První, s jasně pozitiv-
nějšími hodnoceními, tvoří důchodci, druhou ostatní zaměstnanecké skupin, nejvýraznější 
podíl na negativních postojích mají zaměstnanci;

Graf č. 3: Podíly kladného a záporného hodnocení významu náboženství pro život lidí 
v naší zemi (Výzkum ISSP religiozita, rok 1999, v%)

kladný

zá po rný
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-  Struktura postojů k náboženství v naší zemi ve vztahu k součtu osobních příjmů neměla po-
dobu jasně definovatelného vztahu. Ukázalo se, že nejvíce pozitivní hodnocení vycházela 
od lidí s osobním příjmem mezi 5 až 6 tisíci Kč a také v pásmu mezi 4 až 5 tisíci, mírně po-
zitivnější hodnocení však pocházelo i od lidí s příjmem mezi 8 až 10 tis. Kč. Jasně nejméně 
příznivé hodnocení pak projevovali dotazovaní, kteří neuvedli výši svých příjmů.

-  Příjmy domácnosti byly také ve vztahu k hodnocení náboženství pro naši společnost ne-
jednoznačné. Nejvyšší podíl na kladných postojích projevovali dotazovaní z domácností 
s příjmy mezi 8 až 11 tisíci korunami měsíčně. Tato kategorie vytvořila samostatné pořa-
dí, statisticky významně odlišné od ostatních. Další pořadí pak tvořily příjmy domácnosti 
mezi 11 až 13 tisíci, spolu s příjmy do 8 tisíc, tedy nejnižšími. Naopak nejméně pozitivní 
hodnocení vycházelo od rodin, jejichž členové neuvedli výši celkového příjmu a od rodin 
s nejvyššími příjmy. Tady se zdá, že negativní postoje se rekrutují především od nejvyšších 
příjmových skupin domácností;

-  Konečně v šetření religiozity bylo použito i kritéria „přináležitosti ke společenské třídě“. 
I toto hledisko vyšlo jako statisticky významné při propočtu vztahů k hodnocení nábožen-
ství. Nejvíce pozitivní byly postoje vycházející od dělníků a od nejnižší třídy, nejméně po-
zitivní od příslušníků střední třídy a také od vyšší střední a vyšší třídy. Nejde ale o rozdíly 
příliš markantní.

-  Podle rodinného stavu se ukázalo, že nejvíce pozitivních hodnocení vycházelo od ženatých/
vdaných a ovdovělých. Naopak svobodní (to hlavně) a rozvedení se výrazněji podíleli na 
postojích negativních;

-  Nejvíce pozitivní postoje vycházely z domácností, které už nemají žádné závislé děti a z do-
mácností, kde jsou 3 či více závislých dětí do 18 let. Nejméně pozitivní honocení pak šla 
z domácností s jedním závislým dítětem.

-  Tomu také odpovídá zjištění, že nejvíce pozitivní postoje jsou u domácností dvou či jedno-
členných, nejméně pozitivní u domácností tříčlenných;

-  Tazatelé ve výzkumu Religiozita 1999 posuzovali i míru vybavenosti domácností a na 
základě toho dělili domácnosti respondentů na chudé, bohaté a středové. I tato indikace vy-
stoupila jako statisticky významný vliv na míru hodnocení náboženství pro život lidí u nás. 
Nejvíce kladných postojů bylo mezi dotazovanými z chudých domácností, téměř stejně 
kladné byly postoje lidí z domácností spíše bohatých, zatímco negativní postoje převažo-
valy u lidí z domácností středových a z domácností zařazených mezi nejbohatší. Ani tady 
tedy nejde o jednosměrný vztah.

-  Sebezařazení dotazovaných na ose politické orientace „levice – střed – pravice“ bylo také 
statisticky významné ve vztahu k posuzování působení náboženství pro naší společnost. 
Jde zřejmě o jeden z indikátorů právě takové orientace: pro pravicově se hodnotící respon-
denty byl příznačný příznivý postoj k náboženství, pro levicově orientované ale ne tak 
jasně postoj protichůdný, i když tendence k negativnějšímu hodnocení byla zřetelná. Lidé 
hlásící se k politickému středu jsou charakterizovatelní spíš kladným postojem: je pro ně 
příznačná statisticky významná větší váha výběru varianty, že pro život lidí má náboženství 
„spíše kladný“ význam.

-  Náboženské založení, vyznání, víra v Boha, tyto skutečnosti byly ve výzkumu Religiozita 
1999 předmětem zájmu sedmi otázek. Ve všech se jasně potvrdil vztah mezi náboženskou 
orientací dotazovaných a hodnocením významu náboženství pro život lidí u nás. Vždy šlo 
o vztah stejnosměrný: s růstem náboženskosti roste i pozitivní postoj k významu nábožen-
ství ve společnosti. Jde o vztahy velmi silné, které byly potvrzeny jak statistickou analýzou 
párových srovnávání, tak porovnáváním míry shody mezi pořadími. Právě proto, že jde 
o vztahy velmi silné, průkazné, je pozoruhodné zabývat se rozdíly i detailnějšími pohledy.
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-  Důležité je, že pro náboženské „mezipostoje“ - tedy postoje charakterizované výroky jako 
jsou „nemohu říci, zda jsem či nejsem nábožensky založený“, nebo výrokem „někdy věřím 
v Boha, někdy ne“, či přiznáním, že „něco jako vyšší moc musí existovat“ - tedy pro tyto 
středové postoje je příznačné, že vesměs výrazněji častěji volí spíše příznivý postoj k místu 
náboženství ve společnosti. Lze říci, že tito váhající lidé (či lidé nerozhodnutí, pro sebe 
sice neodmítající víru a náboženskost, ale také ji nepřijímající) jsou spíš příznivě nakloněni 
k respektu vůči místu náboženství a náboženskosti v naší společnosti. Jde tedy spíš o lidí 
otevřené, lze dokonce říci, že připravené pro případné oslovení náboženskostí.

-  Naproti tomu nejvíce se na odmítavých postojích vůči významu náboženství pro život lidí 
podílejí spíš ti, kteří ani tak neodmítají víru, jako spíš že jsou jim otázky víry a nábožen-
skosti lhostejné. Rozhodnutí ateisté sice také nehodnotí místo náboženskosti ve společnosti 
kladně, ale nejde o tak příkré hodnocení jako je u lhostejných.

-  Příznačný je také rozdíl mezi těmi, kteří „neví, zda věří a je jim to jedno“ a těmi, kteří 
„neví, zda věří, ale chtěli by se dovědět o co jde“. První patří k jasně odmítajícím místo 
náboženství ve společnosti, druzí spíš k těm, kteří hodnotí místo náboženství pro život lidí 
„spíše kladně“.

-  Z jednotlivých náboženských vyznání bylo možné porovnávat jen agregované údaje, tedy 
údaje za dotazované hlásící se k římským katolíkům a údaje za „ostatní“ souhrnně. Ukáza-
lo se, že vztah římských katolíků k místu náboženství ve společnosti je výrazně pozitivněj-
ší než je tomu u lidí hlásících se k jiným náboženským vyznáním či církvím. (Víme, že jde 
především o evangelíky a příslušníky Českobratrské církve).

-  Vliv vyznání otce i vyznání matky byl jednoznačný: nejsilnější pozitivní vztah k místu 
náboženství v životě lidí u nás měli ti, jejichž otec a matka byli/jsou římskými katolíky. 
Dotazovaní ostatních vyznání nebyli v tomto směru tak jasně vyhranění, ale i u nich pře-
važovaly kladné postoje. Jasně se potvrdilo, že výchova a rodinné zázemí má v našich 
podmínkách podstatný vliv na míru náboženských postojů. Zvláště u římských katolíků.

-  Intenzita víry v Boha se rovněž promítla do postojů k náboženství ve společnosti. Do jed-
noho pořadí se sice společně zařadili dotazovaní, kteří „věří bez pochyb v Boha“ s dotazo-
vanými, kteří „věří, avšak pochybují“, ale postoje prvních byly markantněji víc pozitivní 
k místu náboženství ve společnosti.

Bohatost vlivů na postoj k místu náboženství v životě lidí v naší zemi je pozoruhodná sama 
o sobě, protože představuje velmi podstatný příspěvek k poznávání charakteristik lidí dispo-
novaných pro přijímání duchovních podnětů v této zemi. Jde o další z pohledů na strukturu 
nábožensky orientované části naší společnosti.

Pozoruhodné je ovšem i srovnání s výsledky jiných analýz, protože znamená další krůček ve 
zpřesňování toho, co vlastně náboženskost v naší společnosti znamená. Přinejmenším jde o dal-
ší doklad o obrovském diferenciačním významu religiozity v naší zemi. To, co vyšlo z mno-
ha předchozích analýz se znovu potvrzuje: náboženská orientace v naší zemi není především 
podstatná sama o sobě – podíl takto orientovaných lidí na celku společnosti není zdaleka tak 
velký jako např. v sousedních státech – je však zásadní jako diferencující kritérium pokud jde 
o přístup ke světu, k životu, ke společnosti, k jiným lidem a také k hodnotovým orientacím 
a normám chování platným a uznávaným v této zemi.
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O místu a funkcích církví a náboženství pojednává výzkum Bůh po komunismu – pracovně 
o něm někdy pojednáváme jako o výzkumu „Aufbruch“ (s eufemistickým překladem do češtiny 
jako „probuzení“) - v mnoha souvislostech. Zde si všimneme tří baterií vztahujících se k tomu-
to tématu. První se týká míry platnosti výroků o náboženství, tedy vlastně funkcí náboženství 
a církví ve společnosti v základních obrysech (šlo o otázku č. 95), druhá skýtá bohaté možnos-
ti posouzení funkcí církví na základě míry shody s krajními a protichůdnými výroky (otázka 
č. 14) a konečně třetí se bezprostředně ptala na to, na jaké otázky umí dát odpovědi římskoka-
tolická církev (otázka č. 21) lidem v současném světě.

Každé z těchto kritérií se zabývá naší problematikou z poněkud odlišného úhlu, každé je 
také srovnatelné s odlišnými prameny analyzovanými dříve a konečně – je z části možné srov-
návat charakteristiky, které jsou příznačné pro jednotlivé postoje v rámci tohoto výzkumu, pro-
tože jde stále o tentýž soubor dotazovaných, charakterizujících situaci v naší zemi na přelomu 
roku 1997 a 1998.

a. Funkce náboženství v naší společnosti

Otázka po funkcích náboženství (č. 95) předložila respondentům následující text: „Sesbírali 
jsme z novin různé výroky o náboženství. Prosím uveďte ke každému výroku nakolik s ním 
souhlasíte nebo nesouhlasíte“. Dotazovaní mohli u každého výroku využít pětistupňové hodno-
cení, kde 1 = naprosto nesouhlasím, 2 = spíše nesouhlasím, 3 = ani nesouhlasím, ani souhlasím, 
4 = spíše souhlasím, 5 = naprosto souhlasím.

Pořadí míry souhlasu s jednotlivými výroky je nejlépe patrné z průměrů – čím blíže pětce, 
tím vyšší míra souhlasu, při čemž hodnoty nad 3 vyjadřují jasnou převahu míry souhlasu nad 
nesouhlasem.

Pro zjednodušení použijeme grafické vyjádření míry souhlasu s atributy funkcí nábožen-
skosti a církví v naší společnosti.

Tabulka č. 7: Míra souhlasu s výroky o  náboženství. Výzkum „Bůh po komunismu“, 
Česká republika, 1997 (v %)

Míra souhlasuFunkce 1 2 3 4 5 neví průměr medián

Náboženské přesvědčení je důležité pro
osobní štěstí (a) 32,3 22,8 18,5 10,8 6,8 8,8 2,31 2

Pro stabilní manželství je důležité, aby měli
oba partneři stejné náboženské vyznání (b) 29,3 20,5 12,9 20,2 8,1 9,1 2,53 2

Pro uplatnění demokracie je důležité, aby
byla zajištěna role církve (c ) 23,1 17,7 19,2 18,9 9,0 12,2 2,69 3

Pro hospodářský vývoj naší země je 
důležité, aby se ctily morální principy
náboženství (d) 

26,1 19,7 18,5 16,3 8,6 10,8 2,57 2

Pro budoucnost světa je důležité, aby byl
zachován vliv náboženství (e) 19,7 16,6 21,1 19,6 11,3 11,7 2,84 3
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Graf č. 4: Náboženství je v naší společnosti důležité ... (v %). Výzkum Bůh po
komunismu, 1997 
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Všimněme si nejprve podílu hlasů, které se vzdaly hodnocení, protože „neví“:
u vztahu církví k demokracii a k budoucnosti světa jsou podíly těch, kteří si s hodnocením ne-
věděli rady nejvyšší. Také pro posouzení vztahu náboženské morálky a hospodářského vývoje 
naší země nenašlo více než 10 % dotazovaných taková kritéria, která by je vedla k možnosti za-
ujmout nějaký postoj. Tyto údaje mj. upozorňují na dluhy v objasňování možností a šancí, které 
mohou naplňovat církve a náboženskost ve společnosti. Dluhy, které jsou především na straně 
církví samotných, ale i institucí a osob zabezpečujících míru vzdělanosti ve společnosti.

Nejvyšší míra souhlasu je s výrokem posledním, tedy s výrokem vážícím se na vztah mezi 
budoucností světa a vlivem náboženství. Přes 30 % dotazovaných vyjadřuje s tímto výrokem 
souhlas, zatímco jen něco přes 35 % nesouhlas. Druhý nejvyšší souhlas je s výrokem vyjadřují-
cím vztah mezi upevněním demokracie a zajištěním podmínek pro naplnění rolí církve. Souhlas 
vyjádřilo přes 27 % respondentů, nesouhlas ale už přes 40 % dotazovaných.

Vůči dalším výrokům je míra nesouhlasu ještě markantnější. S výrokem o významu mo-
rálních principů náboženství pro hospodářský vývoj u nás souhlasila asi jedna čtvrtina dota-
zovaných, nesouhlasilo skoro 46 % respondentů. Míra souhlasu s výrokem o vztahu stability 
manželství a shodě náboženského vyznání partnerů vyjádřilo souhlas přes 28 % dotazovaných, 
avšak nesouhlas téměř 50 % respondentů (středová kategorie byla sycena mnohem méně než 
v předchozích postojích) a konečně poslední co do souhlasu byl výrok dávající do souvislosti 
náboženské přesvědčení a osobní štěstí. S ním souhlasilo něco přes 17 % dotazovaných, zatím-
co víc než 56 % ne. Zdá se, že čím blíž je náboženství osobním postojům a problémům, tím 
menší váhu mu dotazovaní přikládají. To ale nemusí znamenat, že náboženskost je chápána 
jako vzdálená osobním dimenzím existence lidí u nás. Upozorňuje to, jak se domníváme, spíš 
na fakt přikládání malé váhy církvím a možná i náboženskosti v naší společnosti vůbec. Je důle-
žité v této souvislosti připomenout jinde prokázanou skutečnost, že náboženskost, přináležitost 
k církvím a otázka spojené s vírou v Boha se v naší zemi týkají v mnoha směrech disjunktních 
souborů lidí.

Vztahy mezi jednotlivými postoji se ukázaly jako poměrně pevné – faktorová analýza v pří-
mém propočtu ukázala, že jsou postoje soustředěny v jednom faktoru, tedy že jsou si velmi 
blízké. Teprve příkaz na propočet na dva faktory ukázal, že se od ostatních odděluje postoj 
k váze shodného náboženského přesvědčení pro stabilitu manželství.

Vícerozměrná analýza škál (alscale) přinesla přehled, který do značné míry svébytné  po-
stavení tohoto stanoviska potvrzuje a dodává, že i vztah náboženství a osobního štěstí se od 
ostatních odděluje.

Statisticky významné vztahy k jednotlivým výrokům ukazují na charakteristiky nositelů jed-
notlivých postojů:



30

Mezi charakteristiky těch, kteří souhlasí s výrokem o důležitosti zachování vlivu na budouc-
nost světa, patří z celkového počtu 26 analyzovaných proměnných celkem 11 skutečností:

-  jde častěji o dotazované z krajů Jihomoravského, Jihočeského, Severomoravského a čás-
tečně i Východočeského (naopak: dotazovaní ze středu a severu Čech i ze západočeského 
kraje, mírně i z Prahy patří k těm, kteří s uvedeným výrokem častěji nesouhlasí);

-  jde častěji o dotazované se 3 či čtyřmi dětmi (výrazně méně je souhlas s tímto výrokem 
mezi dotazovanými se dvěma dětmi, nebo bez dětí);

-  jde o dotazované, kteří jsou s životem v naší zemi po roce 1989 spíš spokojeni (naopak 
nespokojení či spíš nespokojení vyjadřují nesouhlas s tímto výrokem);

-  vesměs jde o dotazované, kteří ve všech osmi indikátorech jasně prezentují náboženskost, 
víru v Boha a značnou hloubku víry, kteří jsou také z rodin, kde otec i matka byli římskými 
katolíky a oni sami se hlásí k římskokatolické církvi, méně intenzivní je příklon k pozitiv-
ním postojům u lidí z ostatních církví;

-  jako nevýznamné vlivy se ukázaly být: pohlaví, věk, velikost obce, vzdělání, včetně vzdě-
lání otce, čistý měsíční příjem, zdravotní stav, rodinný stav, dřívější finanční situace, vlast-
nictví osobního auta, ústředního topení, automatické pračky, míra zájmu o politiku a ani to, 
zda byl dosavadní život respondenta šťastný či ne.

Pro souhlasící s výrokem „pro upevnění demokracie je důležité, aby byla zajištěna role 
církve“ je příznačné, že z celku 26 analyzovaných vztahů jich bylo statisticky významných 12, 
tedy o jeden více než v předchozím případě.

Konkrétně mezi charakteristiky nositelů souhlasu s uvedeným výrokem patří:
-  to, že jde o lidi ze severu Moravy a jihu Čech (méně významně pak z krajů Jihomoravského, 

Východočeského a z Prahy), naopak středočeši, severočeši a západočeši spíš nesouhlasí;
-  i tady je důležité, že jde o dotazované se 3, či více dětmi. Jako jinde i tady jde o indikátor, 

který se úzce váže k charakteristikám víry a náboženskosti;
-  byl zaznamenán i mírný vliv porovnání finanční situace rodiny před několika lety: ti, kteří 

říkají, že jejich situace je dnes o něco horší, souhlasili s daným výrokem o něco častěji, spíš 
proti byli ale ti, kteří konstatovali, že je jejich finanční situace dnes v podstatě stejná jako 
před 7 – 8 lety (šetření, připomínáme, bylo v roce 1997);

-  i vztah k hodnocení života v uplynulých 7 – 8 letech se prokázal: dotazovaní spíše spoko-
jeni s tímto životem souhlasili statisticky významně častěji s uvedeným výrokem, naopak 
dotazovaní zcela i spíše nespokojeni vyjadřovali častěji s tímto výrokem nesouhlas;

-  i tady platí, že největší a nejjasnější byl vztah mezi souhlasem s daným výrokem a mí-
rou náboženskosti, víry a přináležitosti k jednotlivým náboženským vyznáním. Významný 
a stejným směrem orientovaný tu byl i vztah s přináležitostí rodičů především k římskoka-
tolickému vyznání. Vesměs šlo o vztah „přímé úměry“: čím intenzivnější a hlubší projev 
víry či náboženskosti, tím větší souhlas s tím, že pro naši demokracii je nezbytné, aby byla 
zajištěna role církve. A naopak;

-  ostatní vlivy se neprokázaly. Znamená to, že ani tady nehraje roli pohlaví, věk, velikost 
bydliště, vzdělání, příjem vybavení domácnosti, míra zájmu o politiku ani hodnocení toho, 
do jaké míry byl dosavadní život dotazovaných šťastný.

Bylo řečeno, že míra souhlasu s výrokem vztahujícím stabilitu manželství na shodu v ná-
boženské orientaci byla poněkud vzdálená ostatním postojům. Analýza statisticky významných 
vztahů velký rozdíl neukazuje (celkem bylo 12 vztahů z 26 statisticky významných):

-  struktura podle krajů vyšla podobně jako u jiných: pro byli spíš dotazovaní z jihu a severu 
Moravy, z jihu Čech a z Prahy, proti tradičně středo, západo a severočeši;



31

-  ukázal se však jasně vliv velikost obce trvalého bydliště: dotazovaní ze vsí a středních měst 
(z obcí do 1000 obyvatel, mezi 1000 až 5 000 obyvateli a také z obcí mezi 20 až 100 tis. 
obyvateli) i z Prahy s daným výrokem spíš souhlasili, proti byli výrazněji dotazovaní z ma-
lých měst (mezi 5 až 20 tis. obyvateli) a z velkoměst mimo Prahu;

-  vztah ke spokojenosti se životem v posledních 7-8 letech byl obdobný jako v předchozích 
případech, tedy: lidé spíše spokojení (mírně i ti, kteří jsou spokojeni zcela) častěji souhla-
sili než ti, kteří se pohybují na druhém pólu, tedy zcela i spíše nespokojeni s životem u nás 
v letech po roce 1989;

-  jasně se potvrdil přímý vztah mezi mírou náboženskosti a víry v Boha a souhlasem s uve-
deným výrokem. Stejně jako dřív i včetně vlivu rodičů (především z římskokatolických 
rodin) a především současných římských katolíků. Zajímavé je, že nerozhodní ve víře a ná-
boženskosti se spíš přikláněli k nesouhlasu s tímto výrokem;

-  znamená to, že až na vliv velikosti bydliště i zde byla sada skutečností, které nemají vliv na 
uvedený postoj, stejná jako v předchozích případech.

Míra souhlasu s vztahem hospodářského vývoje u nás a dodržování morálních principů ná-
boženství byla diferencovaná také ve 12 z 26 analyzovaných vztahů.  Jak se ukazuje, na konci 
roku 1997 nebyl chápán vztah mezi morálními principy a hospodářským vývojem v naší zemi 
jako příliš diferencovaný a ani jako příliš intenzivní. Dnes (v roce 2004) by zřejmě šlo o vztah 
intenzivnější. Jistěže může také jít o projev chápání vztahu mezi náboženstvím a morálními 
principy v naší společnosti jako spíš vlažného, nebo dokonce málo souvisejícího.

Jako statisticky významné vztahy zde vystoupily:
-  diference podle krajů, kde se ukázal výrazně víc pozitivní vztah mezi vývojem hospo-

dářství a s náboženstvím spojenou morálkou u jihočechů, severomoravanů a také (méně 
intenzivně) jihomoravanů. Naopak nejméně příznivý vztah vyjádřili dotazovaní z ostatních 
krajů, tedy ze severu Čech, středočeši, západočeši, východočeši i (méně) dotazovaní z Prahy;

-  u tohoto vztahu diferencovalo vzdělání, konkrétně v pozitivním směru vysokoškoláci i ma-
turanti, naopak bez vlivu dotazovaní bez maturity a i jen se základním vzděláním;

-  také počet dětí se ukázal ve statisticky závislém vztahu k postoji vyjadřujícím vztah mezi 
hospodářstvím a náboženstvím. Dotazovaní z rodin se 3 a více dětmi jasně potvrzují plat-
nost tohoto vztahu, dotazovaní bezdětní či s jedním dítětem naopak;

-  i tady platí, že příznivý postoj k uvedenému vztahu mají hlavně ti, kteří jsou spíše spoko-
jeni s vývojem v naší zemi po roce 1989 a také (méně), kteří jsou s tímto vývoje spokojeni 
zcela. Naopak zcela i spíš nespokojeni nevidí žádný vztah mezi vývojem hospodářství 
a náboženskou morálkou;

-  všech 8 indikátorů týkajících se náboženskosti a víry v Boha dotazovaných bylo v jasně 
rozpoznatelném vztahu k míře souhlasu s výrokem o vztahu mezi hospodářským vývojem 
v naší zemi a tím, aby se ctily zásady náboženské morálky. Vesměs jde o vztahy, kde s růs-
tem víry roste i míra souhlasu s uvedeným výrokem. A naopak. Tedy vztahy, které znovu 
jasně potvrzují vztah mezi mírou víry a postoji ke skutečnostem, které se jí týkají. Z jednot-
livých vyznání je i zde patrnější výraznější postoj římských katolíků než lidí hlásících se 
k „ostatním“ vyznáním. Platí to nejen u aktuálního vyznání, ale i u vyznání otce a matky;

-  tedy ani u tohoto postoje nebyly zjištěny vztahy k diferencím podle pohlaví, věku, velikosti 
obce, vzdělání otce, k žádnému z ukazatelů sociálněekonomického postavení jedince a do-
mácnosti, k vybavenosti domácnosti, ani pokud jde o vztah ke zdravotnímu stavu, ale ani 
ke stavu rodinnému, ani k míře zájmu o politiku.

Konečně analýza vztahů k míře souhlasu s výrokem, že „náboženské přesvědčení je důleži-
té pro osobní štěstí“ přinesla následující poznatky.
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-  ukázalo se, že i k tomuto výroku z celkového počtu 26 možných vztahů bylo 12 statisticky 
významných;

-  šlo však přece jen o poněkud odlišnou strukturu vlivů. Tak se jasně prokázal vztah mezi 
věkem a mírou souhlasu s uvedeným výrokem: čím vyšší věk, tím vyšší míra souhlasu;

-  vztahy mezi příjmovou strukturou a mírou souhlasu s výrokem o váze náboženskosti pro 
osobní štěstí nevyjadřují jednoznačnou tendenci. Míra souhlasu je nejvyšší u nejvyšší pří-
jmové kategorie (tedy nad 10 tis. čistého měsíčního příjmu), ale také u kategorie mezi 6 až 
8 tisíci. Naopak nejvyšší míra nesouhlasu je u kategorie mezi 5 až 6 tisíci čistého měsíčně 
a pak (o poznání méně) u kategorie mezi 4 až 5 tisíci korun měsíčního příjmu;

-  vztahy mezi počtem děti rozpoznatelné jsou: čím větší počet dětí, tím více souhlasu s uve-
deným postojem a naopak. Soubor se jasně rozdělil na dotazované se 3 nebo více dětmi, 
kteří se statisticky významně častěji přiklánějí k souhlasu s výrokem o vlivu náboženskosti 
na osobní štěstí a na dotazované bezdětné či s jedním nebo 2 dětmi, kteří se spíše přiklánějí 
k nesouhlasu s uvedeným postojem;

-  stejně jako v jiných případech i tady se ti, kteří jsou spíše spokojeni i „zcela spokojeni“ 
s vývojem v naší zemi po roce 1989, přiklánějí k souhlasu s uvedeným výrokem a naopak: 
nespokojení a spíše nespokojení s tímto vývojem statisticky významně častěji volili nesou-
hlas s vlivem náboženství na osobní štěstí;

-  bylo by překvapivé, kdyby tady nebyl výrazný a zřetelný vztah mezi mírou náboženskosti 
a víry dotazovaných a souhlasem s vahou náboženskosti pro osobní štěstí lidí. Ukazuje 
se jednoznačně, že víra a náboženskost pro věřící jako zdroj osobního štěstí fungují, že 
jde o intenzivní vztah. Protože jde o jasný a intenzivní vztah, všimneme si blíže detailů, 
které mohou mít významnou vypovídací hodnotu. Jednak je i zde vztah římských katolíků 
jasnější a jednoznačnější než u lidí hlásících se k „ostatním“ náboženstvím. I tady ovšem 
může jít o projev nesourodosti skupiny „ostatní“ a především toho, že jde o skupinu poměr-
ně malou. Ukázalo se, že velmi intenzivní a stejně silná je volba souhlasných stanovisek 
k tomu, zda dotazovaní „věří podle požadavků své církve“, nebo „podle svých představ“. 
Velmi zajímavým zjištěním je, že váhající ve víře a náboženskosti (tedy lidé hlásící se ke 
kategorii „nevím“, nebo ke kategorii „někdy věřím, někdy nevěřím“) se spíš přiklánějí 
k souhlasu s výrokem o vlivu náboženství na osobní štěstí, že tedy i své pochyby a svou 
cestu k víře spojují s hledáním osobního štěstí, nebo naopak – prostřednictvím hledání 
osobního štěstí se dostávají k otázkám víry;

-  uvedené diference platí bez ohledu na pohlaví respondentů, na kraj odkud pochází, na ve-
likost bydliště, na jejich vzdělání či na vzdělání jejich otce, na zdravotní stav, na rodinný 
stav, na ostatní charakteristiky ekonomické situace rodiny, na vybavenost domácnosti, ani 
nehraje roli to, zda jejich život byl dosud šťastný nebo ne, ani to, zda se zajímají o politiku.

Vidíme, že u všech postojů nacházíme některé společné vztahy a tedy i vlivy na jejich for-
mulování. I tady docházíme k jasně rozlišitelnému vztahu mezi mírou osobní víry a nábožen-
skosti a postoji k funkcím náboženství a církví ve společnosti.

b. Konkretizace funkcí církví na základě porovnávání krajních výroků – otázka č.14

V obecnější rovině podává zřejmě nejplastičtější informaci o funkcích církví v naší společ-
nosti struktura odpovědí na otázku porovnávající v podstatě protichůdné charakteristiky mož-
ných funkcí církví u nás. A to zajímavým pohledem, protože opřeným o zkušenost dotazova-
ných: vyjadřují se totiž jen ti, kteří byli schopni identifikovat svou výchozí církev. Jde vlastně 
o projekční otázku – typ otázky, na niž bývají odpovědi považovány za velmi cenné, protože 
umožňuje přesněji a s menšími obavami dotazovaných ukázat skutečné postoje.
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Konkrétně šlo o otázku č.14, ve které bylo respondentům předloženo jedenáct dvojic výro-
ků, (vždy napsaných nad sebou) s možností využít pětistupňovou škálu při jejich posuzování.

Tabulka č. 8: Výroky o funkcích církve, ke které náležela (náleží) matka respondenta, či ve 
které on sám byl vychováván- ot. č.14, Aufbruch, 1997. 
(1 = souhlas s výrokem nahoře; 5 = souhlas s výrokem dole; Uvedeny souhlasy s jednotlivými výroky na 
stupnici 1+2, na druhé straně pak na stupnici 5+4. Rozdíly do 100 % tvoří odpovědi neutrální – tedy vyjadřující
„shodnou správnost“ obou výroků. Odpovídali jen ti, jejichž matka náležela k nějaké církvi či oni sami byli
v nějaké církvi vychováváni.)

Výrok nahoře %
1+2 Výrok dole %

5+4 Medián Průměr

Církev poskytuje mnohým lidem
duševní pomoc /a/ 52,5 Církev mnoho lidí duševně

spoutává 20,7 2,00 2,506

Církev se zajímá především o 
pozemskou moc /b/ 24,3 Církev se zajímá především

o spasení na onom světě 37.5 3,00 3,212

Církev neumí říct, jak se člověk
v tomto životě může stát šťastným
/c/

28,1 Církev umí říct, jak se v tomto
světě máme stát šťastnými 34,9 3,00 3,109

Církev je přirozený spojenec 
chudých a bezmocných /d/ 40,1 Církev je přirozený spojenec 

bohatých a mocných 20,1 3,00 2,682

Církev má respekt před každým
upřímným přesvědčením /e/ 36,5 Církev nemá žádný respekt před

jiným přesvědčením 25,0 3,00 2,841

Církev je tu proto, aby sloužila
bohoslužby /f/ 26,1 Církev je tu proto, aby pomáhala

lidem 42,8 3,00 3,279

Církev je přežitek z minulosti /g/ 16,7 Církev je instituce pro každou 
dobu 63,1 4,00 3,834

Církev je v naší zemi bohatá /h/ 31,0 Církev je v naší zemi chudá 24,4 3,00 2,869

Církev je společenstvím věřících /i/ 60,8 Církev je organizace, kde vládnou 
biskupové a kněží 18,7 2,00 2,286

Církev hlásá pravdu /j/ 41,4 Církev klame lidi různými omyly 23,5 3,00 2,709
Církev vychovává k lásce k bližnímu
/k/ 33,5 Církev vychovává k lásce k Bohu 21,6 3,00 2,790

Pokud bychom se pokusili o „pořadí“, lze vyjít jednak z výše procent souhlasu, jednak z in-
terpretace výroků a průměrů.
Podle procent souhlasu je pořadí výroků následující:

1. Církev je instituce pro každou dobu (63,1 %)
2. Církev je společenstvím věřících (60,8 %)
3. Církev poskytuje mnohým lidem duševní pomoc (52,5 %)
4. Církev je tu proto, aby pomáhala lidem (42,8 %)
5. Církev hlásá pravdu (41,4 %)
6. Církev je přirozený spojenec chudých a bezmocných (40,1 %)
Naopak výroky, s nimiž dotazovaní vyjádřili nejmenší souhlas, byly hlavně ty, které byly 

jako protiváha výrokům nejsilněji podpořeným. Šlo o následující:
1. Církev je přežitek z minulosti (jen 16,7 %)
2. Církev je organizace, kde vládnou biskupové a kněží (18,7 %)
3. Církev je přirozený spojenec bohatých a mocných (20,1 %)
4. Církev mnoho lidí duševně spoutává (20,7 %)
5.  Církev vychovává k lásce k Bohu (21,6 %. Tady však jde o nízký podíl u obou krajností, 

protože přes 45 % dotazovaných vybralo středovou hodnotu. Vyjádřili tak, že platí výrok  
„Církev vychovává k lásce k Bohu“ stejně jako výrok „Církev vychovává k lásce k bližní-
mu“. Z podobných důvodů jsou nízké podíly souhlasu i u výroků, že je u nás církev bohatá 
či že je chudá – i zda skoro 45 % dotazovaných uvedlo, že oba výroky jsou rovnocenné.)
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Podle průměrů – když se pokusíme porovnat dvojice výroků tak, aby byly „ve stejném smě-
ru“, tedy tak, že obrátíme hodnoty průměrů za dvojice výroků v pořadí, jak jsou uvedeny, tj. 
u druhého, třetího, šestého, sedmého a  osmého – vypadá pořadí následovně:

1. Církev je instituce pro každou dobu (versus: Církev je přežitek minulosti) 2,166
2.  Církev je společenstvím věřících (versus: Církev je organizace, které vládnou biskupové 

a kněží) 2,286
3.  Církev poskytuje mnohým lidem duševní pomoc (versus: Církev mnoho lidí duševně 

spoutává) 2,506
4.  Církev je přirozený spojenec chudých a bezmocných (versus: Církev je přirozený spoje-

nec bohatých a mocných) 2,682
5. Církev hlásá pravdu (versus: Církev klame lidi různými omyly) 2,709
6.  Církev je tu proto, aby pomáhala lidem (versus: Církev je tu proto, aby sloužila bohosluž-

by) 2,721
7.  Církev se zajímá především o spasení na onom světě (versus: Církev se zajímá především 

o pozemskou moc) 2,788
8. Církev vychovává k lásce k bližnímu (versus: Církev vychovává k lásce k Bohu) 2,790
9.  Církev má respekt před každým upřímným přesvědčením (versus: Církev nemá žádný 

respekt před jiným přesvědčením) 2,841
10.  Církev umí říct, jak se v tomto životě máme stát šťastnými (versus: Církev neumí říct, 

jak se člověk v tomto životě může stát šťastným) 2,891
11. V České republice je církev chudá (versus: V České republice je církev bohatá) 3,131
Porovnání rozdílů v průměrech (statistická významnost rozdílů v pořadí voleb) ukazuje, že 

dvojice nejvíce vychýlených výroků patří do téhož pořadí, tedy, že spolu úzce souvisí výroky 
o věčnosti církví a o jejich převážném zaměření na společenství věřících. V jejich blízkosti, ale 
samostatně (i vůči dalším výrokům) je výrok o církvích jako poskytovateli duševní pomoci. 
Ostatní výroky jsou mnohem méně rozlišitelné. Samostatné postavení má dvojice vyjadřující 
se k tomu, že je církev u nás chudá (to víc) či bohatá, čili k majetnosti církví. Tento výrok je 
samostatně na posledním pořadovém místě, statisticky významně odlišný od ostatních.
Co lze z prezentovaných údajů vyvodit?

Především, že se ukazuje, že církve u nás jsou vnímány jako vícefunkční instituce či spole-
čenství. 

Nejvýznamnější je fakt, že jsou církve chápány jako instituce potřebné pro každou dobu, 
tedy instituce vlastně věčné. Toto konstatování představuje velmi vhodné východisko pro čin-
nost církví v naší zemi. Potřebnost církví je sice nejsilněji pociťována jako potřebnost přede-
vším pro věřící, ale stejně významné je působení církví navenek, především pokud jde o po-
skytování duševní pomoci a pomoci lidem vůbec. Zvláště jsou důležité pomoci církví  chudým 
a bezmocným. Jako významná je brána i funkce církví jako hlasatelů pravdy, jako vychovatelů 
k lásce k bližnímu i k lásce k Bohu, možná že je přesnější říci: vychovávající k lásce. Připo-
meňme, že jde o soubor vyjádření od lidí, kteří prošli náboženskou výchovou a většinou i dnes 
se k náboženskosti hlásí.

Tento pokus o souhrnnější interpretaci zjištění z odpovědí na tuto otázku ukazuje na něko-
lik souvislostí, možná významných i při úvahách obecnějších než jen ty, které bezprostředně 
vycházejí z analýz výsledků empirických sociologických šetření. Opakujeme: jde o stanoviska 
převážně nábožensky orientovaných lidí.

-  I nábožensky orientovaní lidé jsou jednoznačně přesvědčeni, že církve nesmějí být jedno-
dimenzionálními institucemi, ale mnohorozměrnými, tedy i diferencovanými a k otevře-
nosti směřujícími společenstvími. Už proto, že mezi prvořadé funkce církví patří pomáhat 
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lidem, pomáhat a duševně uvolňovat lidi, poněvadž je mají vychovávat k lásce k bližnímu 
i k Bohu.

-  I nábožensky orientovaní lidé jsou přesvědčeni, že církve nejsou jen (ba dokonce ani pře-
vážně) institucemi zaměřenými dovnitř sebe sama, na věřící a péči o ně, ale že jde o insti-
tuce či společenství nutně otevřená vůči požadavkům a potřebám lidí i mimo církve.

-  K požadavku otevřenosti církví přistupuje i převaha přesvědčení o tom, že církve mají 
respekt před každým upřímným přesvědčením než o opaku tohoto tvrzení. Výzva k eku-
menismu je naprosto zřetelná. A nejen to – výzva k naslouchání i jiných než církevně za-
barvených duchovních otázek, názorů a postojů církvemi.

-  I nábožensky orientovaní lidé jsou přesvědčeni, že církve nejsou organizacemi pod nad-
vládou kněží a biskupů, že tedy církve nejsou pro svou hierarchii. Lze z toho vyvozovat, 
že hierarchie je pro své církve? Že tedy kněží i biskupové by měli být především těmi, kdo 
naslouchají jednak laikům, jednak i necírkevní veřejnosti v jejích duchovních i duševních 
i sociálních potřebách? Podle těchto poznatků spíš ano.

-  I nábožensky orientovaní lidé neodkazují převahu působnosti církví na péči o sebe sama, 
ani o majetek církve, byť jsou církve u nás chápány spíš jako chudé než bohaté. Ale to je, 
zdá se, situace, kterou většina naší populace považuje za patřičnou.

-  I nábožensky orientovaní lidé vyžadují od církví orientaci na pravdu, na usilování o prav-
du, na setrvávání v pravdě, čili na etické otázky života. Proto i požadavky na odklon od 
licoměrnosti, odklon od mlžení a nejednoznačnosti, přísnost nad nedodržováním pravidel 
pravdy církvemi ve veřejnosti.

-  Při tom všem je samozřejmé, že působení církví ve společnosti není zastaralé, ani konjunk-
turální, nýbrž nadčasové, nejde o instituce přežilé, ale užitečné v každé době. Toto přesvěd-
čení v sobě skrývá požadavek na kombinaci věčnosti a aktuálnosti v činnosti církví, právě 
a hlavně v okruzích, o kterých byla řeč. A cestami, které vyžadují otevřenost vůči potřebám 
a požadavkům lidí. V tomto směru jsou církve součástí společnosti a doby, v níž působí.

Vícerozměrná analýza (tedy faktorová analýza a analýza vícerozměrného škálování  
(ALSCALE) ukazuje především na složitost sledovaných vlivů, nebo možná také na jejich 
vzájemnou propojenost.

Faktorová analýza přinesla spontánně rozdělení do dvou faktorů. Do jednoho se soustředilo 
7 ze sledovaných dvojic (konkrétně pod písmeny j, d, e, i, a, b, k) a do druhého 4, a to: f (církev 
je tu pro bohoslužby proti církev je tu pro pomoc lidem – s převahou k druhému pólu), g (církev 
je přežitek minulosti proti církev je instituce pro každou dobu, s jasnou převahou k druhému 
pólu), c („církev neumí“ proti „církev umí říci jak se člověk v životě může stát šťastným“ opět 
s převahou k druhému pólu) a konečně h (v ČR je církev bohatá proti církev u nás je chudá, 
s převahou opět k druhému pólu). Složení druhého faktoru upozorňuje na možnou zastupitel-
nost jednotlivých jeho položek, tedy i na vzájemnou podobnost souborů a indikací těch, kteří 
vybrali u uvedených dvojic shodné odpovědi. Tedy – jistá provázanost postojů k církvi jako 
pomocníku lidem, k církvi jako trvale užitečné instituci, k církvi jako zdroji šťastného života 
a k církvi jako spíš chudé instituci. A ovšem i opačně.

Nejde však o propojení jednoznačné, protože analýza na základě shody ve škálách ukázala 
i na jiné souvislosti mezi indikátory. Lokalizace jednotlivých proměnných vycházející z analý-
zy na základě shody škál upozorňuje na odlišné souvislosti než faktorová analýza. Především 
se ukazuje, že hledisko týkající se funkcí církví k bohoslužbám či k službě lidem je osamocené 
– týká se přece jen odlišných motivů a druhů voleb. Podobně, ale v jiném kvadrantu, a velmi 
vzdálen od předchozí dvojice výroků, je i nejjasněji profilovaný postoj, tedy postoj s převahou 
mínění o církví jako instituci vhodné pro každou dobu proti církvi jako instituci minulosti (pod 
písmenem g).
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Kromě vícerozměrné analýzy může pochopení váhy a blízkosti jednotlivých postojů pro-
spět přirozeně i analýza statisticky významných vztahů k jednotlivým postojům. Jde především 
o výsledky vycházející ze statistické analýza vztahů. K analýze vycházející z diferencí mezi 
pořadími se obrátíme jen zřídka.

Měli jsme k dispozici 27 párových analýz. Počty statisticky významných vztahů byly pod-
statně nižší než v předchozích rozborech.

Především se ukázalo, že celkem 14 vztahů nebylo v párové analýza statisticky významných 
k žádné z jedenácti analyzovaných polarit. Konstatování, že při formulování takto složitých 
a diferencovaných postojů k církvím nehraje tolik z demografických a sociálních charakteristik 
žádnou roli je důležité. Upozorňuje to na malou diferenciaci v postojích, tedy na velkou míru 
shody v jejich formulaci. Zároveň tato skutečnost vyzdvihuje váhu těch indikátorů, které nao-
pak jako statisticky významné vystoupily.

Konkrétně ty charakteristiky, které se ukázaly jako statisticky nevýznamné ve všech páro-
vých analýzách byly: pohlaví; věk; vzdělání; vzdělání otce; měsíční příjem; zdravotní stav; ro-
dinný stav; finanční situace rodiny před 5 roky; ani to, zda domácnost disponuje hospodářskou 
usedlostí, osobním autem, ústředním topením; míra spokojenosti s životem po r. 1989; míra 
důvěry k lidem; míra zájmu o politiku. Zdůrazňujeme: na ani jeden ze sledovaných postojů 
neměl žádný z těchto indikátorů statisticky zaznamenaný vliv. Čili – struktura postojů, které 
jsou vyjádřeny v Tabulce č. 8 není diferencovaná podle věku, pohlaví, vzdělání, stavu a podle 
dalších 9 uvedených indikátorů.

Pokud jde o jednotlivé dvojice protilehlých výroků, statisticky významné vztahy k nim byly 
následující (prezentujeme je v pořadí podle počtu diferencujících vztahů):

Výběr variant mezi krajnostmi „církev hlásá pravdu – církev klame lidi různými omyly“ 
(písmeno j. mezi postoji) vyjadřuje pravděpodobně nejhlouběji rozdíly mezi lidmi přijímají-
cími a odmítajícími církve. Není proto divu, že k těmto postojům bylo zaznamenáno celkem 
10 statisticky významných vztahů, tedy nejvíc ze všech. Ukázalo se, že na výběr postojů mezi 
uvedenými krajnostmi má vliv:

-  velikost obce: ve vesnicích a v malých obcích do 5 tisíc je převaha těch, kteří se přiklánějí 
k postoji, že „církev hlásá pravdu“. Naopak ve městech mezi 20 až 100 tisíci obyvateli 
a v Praze (tedy z jiného hlediska ve středních a velkých městech) jsou statisticky význam-
něji víc zastoupeni ti, kteří se přiklánějí k opačnému pólu;

-  Ostatní všechny indikátory se týkaly míry náboženskosti a víry dotazovaných. Šlo o 8 
charakteristik a téměř všechny prokázaly jasně přímou úměru mezi vírou a hloubkou víry 
a přikloněním se k výroku, že „církev hlásá pravdu“ a naopak: pro dotazované, kteří se vidí 
jako nevěřící je statisticky významně častější výběr postoje, že „církev klame lidi různými 
omyly“. Stejně jako v jiných případech se ukázalo i zde, že vazba na církev jako hlasatele 
pravdy je užší u těch, kteří sebe sama cítí jako osoby poměrně blízké Bohu než u těch, kte-
ří se cítí být velmi blízko Bohu. U tohoto indikátoru nešlo o plynulý, rovnoměrný vztah, 
v ostatních případech ano. To znamená, čím jasněji formulovaná náboženskost, čím hlubší 
víra v Boha, tím bližší jsou stanoviska k pojetí církví jako hlasatelů pravdy. Pokud jde 
o jednotlivá vyznání, váha římských katolíků i příslušníků ostatních církví je přibližně stej-
ná ve volbě církve jako hlasatele pravdy.

Vůči dvojici výroků „církev má respekt před každým upřímným přesvědčením proti církev 
nemá žádný respekt před jiným přesvědčením“ (výrok pod písmenem e.), tedy výroku, který 
se obrací k církví jako k otevřenému či uzavřenému myšlenkovému a náboženskému institutu, 
bylo celkem 9 statisticky významných vztahů:
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-  Mají tu vliv rozdíly v krajích bydliště dotazovaných. Tak mezi těmi, kteří se přiklánějí 
k církvi jako respektující i jiná upřímná přesvědčení, statisticky významně převažovali 
dotazovaní z východních Čech a (překvapivě) i z Čech severních. Opačné tendence jasně 
prokazovali dotazovaní z Prahy a mírně i lidé ze Středočeského a Západočeského kraje. 
Severní Čechy se prvně objevily jako diferencující vliv ve smyslu spíš pozitivních postojů 
k náboženskosti a církvím. Překvapivý je také vysoký podíl lidí s opačným postojem mezi 
dotazovanými z Prahy. Může jít o projevy řady skutečností, ale možná i rozdílné „hladiny 
požadavků na otevřenost“. U obyvatel metropole z jiných šetření vychází, že je jejich ori-
entace na otevřenost a ekumenismus vyšší než u severočechů.

-  Regionální diference jsou zdůrazněny i rozdíly mezi postoji podle velikosti obcí bydliš-
tě. Tak se statisticky významně větší podíl těch, kteří charakterizují církve jako otevřené 
vůči jiným přesvědčením, ukázal u lidí z obcí do 1 tisíce obyvatel, ale také ze středních 
měst (v kategorii mezi 20 až 100 tisíci obyvatel). Naopak Pražané a dotazovaní z měst nad 
100 tis. obyvatel se významně víc přikláněli k názoru vyjadřujícím uzavřenost církví proti 
jiným přesvědčením. I další indikátor velikosti místa bydliště potvrdil shodnou orientaci 
lidí z vesnic a i středních měst (na otevřenost církví) a velkých měst – spíš na uzavřenost. 
Na to, že ve velkých městech budou požadavky na míru otevřenosti církví vyšší než v ma-
lých obcích, lze z uvedených diferencí usuzovat.

-  Ostatních šest zaznamenaných statisticky významných vztahů se týká víry a náboženskosti. 
Nepotvrdily se jen vztahy mezi náboženským vyznáním otce a matky a diferencemi ve 
sledované typologii, jinak jde znovu o stejnosměrný vztah: čím hlubší a jasně vymezená 
víra a náboženskost, tím větší příchylnost k názoru, že církve jsou otevřené vůči každému 
upřímnému přesvědčení. A opačně – nevěřící jsou významně víc zastoupeni mezi těmi, kdo 
vidí církve jako nerespektující odlišná přesvědčení. I tady byl pocit otevřenosti církví pří-
značný víc pro ty, kteří se cítí „poměrně blízko Bohu“ než pro ty, kteří se cítí „velmi blízko 
Bohu“. Lze říci, že i zde se buďto potvrzuje, že zkušenost s církvemi podněcuje posto-
je odpovídající modernějšímu pojetí náboženskosti a funkce církví, zatímco nezkušenost 
s církvemi a nenáboženskost setrvává na představách o církvích jako o uzavřených, možná 
dokonce společenství nevěřících odmítajících institucích. Může ovšem také jít o projev 
důvěry k církvím u věřících, ať je skutečnost jaká chce. Tedy o projev postojů ovlivně-
ných a vyvěrajících z víry, bez přímějšího vztahu ke skutečnosti. Lze se ale domnívat, že 
výhradně tento druhý typ interpretace nebude převažovat. Vždy totiž jde o interakci, tedy 
o vzájemné ovlivňování těch skutečností, které se ukáží ve statisticky významném vztahu.

U dvojice „církev je přežitek z minulosti“ proti „církev je instituce pro každou dobu“ (vý-
rok pod písmenem g.) byl nejvyšší přesah k jednomu z pólu ze všech dvojic. Konkrétně šlo 
o to, že skoro dvě třetiny dotazovaných se vyjádřily, že církev je institucí pro každou dobu. Sta-
tisticky významné diference jsou zde důležité také proto, že se vztahují vlastně k nejobecněji 
vyjádřenému hodnocení funkcí církví v naší současné společnosti. Ukázalo se, že i tady bylo 
9 statisticky významných vztahů.

-  Regionální rozdíly byly zastoupeny jen diferencemi podle krajů. Jako přežitek chápali sta-
tisticky významně častěji církve dotazovaní ze středních Čech a mírně i z Prahy. Naopak 
diference mezi kraji ve vztahu k chápání církví jako trvale užitečných diferencí byly jen 
obtížně rozpoznatelné. Snad se víc projevily jen u dotazovaných ze severních Čech – opět 
překvapivé zjištění, i když ne příliš zřetelné. U ostatních krajů jsme nenašli jasnější orien-
taci. Důležité je, že se vůbec neprojevila diference Moravy vůči ostatním. Uvedené sku-
tečnosti lze interpretovat tak, že kromě středních Čech a z části i Prahy je pro dotazované 
z ostatních krajů spíš příznačné, že chápou církve jako nadčasové instituce. (Přiklánějí se 
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k převažujícím postojům.) Upozornění na to, že především pro pražskou arcidiecézi jsou 
požadavky na církve a jejich funkce odlišné než pro ostatní, je - zdá se - zřetelné.

-  Ostatních 8 statisticky významných vztahů se vesměs týkalo náboženskosti a víry v Boha. 
I tady jsou jasné tendence mezi mírou a hloubkou náboženskosti a přijímáním církví jako 
nadčasových institucí. Je to příznačné zvláště pro dotazované římské katolíky, ne tak výraz-
ně pro lidi hlásící se k „ostatním“ vyznáním. Tentokrát je intenzita tohoto postoje shodná 
jak pro ty, kteří se cítí „poněkud blízko Bohu“, tak pro ty, kteří se cítí „velmi blízko Bohu“: 
u obou jde o velmi intenzivní vztah k chápání církví jako vždy užitečných institucí.

Diference mezi krajnostmi hodnotícími církev jako „přirozeného spojence chudých a bez-
mocných“ či naopak jako „přirozeného spojence bohatých a mocných“ (pár označený písme-
nem d.) byly zaznamenány u 8 indikátorů. Je vhodné připomenout, že těch, kteří chápali církev 
jako spojence chudých a bezmocných bylo dvakrát víc než těch, kteří ji chápali jako součást 
bohatého a mocného světa.

-  Jako příznivce chudých spíš chápali církve dotazovaní z jižní Moravy (poprvé se tu přímo 
ukazuje vztah k nejvíce religióznímu regionu u nás) a také z východních a z části i sever-
ních Čech. Naproti tomu pro dotazované ze všech ostatních krajů (hlavně z Prahy a severu 
Moravy) bylo příznačné statisticky významně patrnější zastoupení na chápání církví spíš 
jako spojenců bohatých a mocných. Jde o poměrně překvapivé zjištění, protože – jak bylo 
řečeno – byl podíl těch, kteří chápu církve jako přirozené příznivce chudých a bezmocných 
jasně převažující. Na základě statisticky významného vztahu k regionům se zdá, že tento 
názor je sycen především ze tří krajů, zatímco dotazovaní z ostatních krajů se zdají blížit 
k opačnému názoru.

-  Jako u jediného postoje ze všech zde vystoupil statisticky významný vztah k vybavení 
domácnosti. Ukázalo se totiž, že dotazovaní, kteří vlastnili automatickou pračku, se statis-
ticky významně  častěji klonili k názoru, že jsou církve spojenci bohatých a mocných. Pro 
ty, kteří v konci roku 1997 v domácnosti automatickou pračku neměli pak byl příznačný 
příklon k opačnému názoru. Jde o náznak rozdílů ve vybavenosti domácností, což je jeden 
z indikátorů sociálně-ekonomického postavení dotazovaných. U ostatních z této skupiny 
indikátorů ale žádné diference nebyly zjištěny.

-  Dalších 6 statisticky významných vztahů se týkalo hloubky náboženskosti a víry v Boha. 
Opět v obvyklých vztazích. Čím hlubší a jasnější vyjádření víry a náboženskosti, tím těsněj-
ší spojení s pojetím církví jako přívržence chudých a bezmocných a opačně. Intenzivnější 
vztah byl i tady u těch, kteří se cítí „poměrně blízko k Bohu“ než u těch, kteří se cítí „velmi 
blízko Bohu“. Diference mezi římskými katolíky a přívrženci „ostatních“ náboženství byly 
znatelné v tom smyslu, že vztah římských katolíků k pojetí církví jako zastánce chudých 
byl výrazně intenzivnější. Neprojevil se vliv podoby náboženského vyznání rodičů.

Vůči dvojici výroků „církev poskytuje mnohým lidem duševní pomoc“ a „církev mno-
ho lidí duševně spoutává“ (výrok označený písmenem a.) se také objevilo 8 statisticky vý-
znamných vztahů. Připomeňme, že jde o další důležitý aspekt chápání církví jako otevřených, 
současných, živých a vstřícných společenství či jako k uzavření, nehybnosti, autoritativnosti 
směřujících institucí

-  Kromě indikátorů spojených s vírou a náboženskostí se ve statisticky významném vztahu 
k tomuto výroku objevil jen jeden další, a to počet dětí. Zatímco pro dotazované bezdětné 
či s jedním dítětem bylo příznačné statisticky významné přichýlení se k názoru, že církve 
působí jako svazující, pro dotazované se 3 či více dětmi šlo o statisticky významně častěji 
se objevující názor opačný. Jde o jeden z obvyklých indikátorů spojených s mírou nábo-
ženskosti. Připomeňme ale, že nejde o záležitost jednoznačnou, protože vztah k věku,  ro-
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dinnému stavu, kraji, velikosti obce i k dalším indikátorům, které vystupují většinou v trsu,  
se nepotvrdil.

-  Z charakteristik náboženskosti a hloubky víry se neobjevuje jako statisticky významný jen 
vztah k církvi matky. (To je zajímavé především pro metodické úvahy. Připomeňme, že 
na analyzovanou otázku odpovídali jen ti, kteří konstatovali určitou církevní přináležitost 
své matky či vědomí církve, v níž byli vychováni. Autoři výzkumu zjevně předpokládali, 
že právě církevní přináležitost matky byla pro vývoj k náboženskosti a církevnímu začle-
nění dotazovaných rozhodující. Už poněkolikáté se ale ukazuje, že v podmínkách České 
republiky by asi bylo vhodnější použít jako výběrový indikátor církev či náboženskou 
přináležitost otce. Protože právě „náboženské vyznání otce“ vystupuje jako výraznější di-
ferenciační činitel než totéž u matky.) Stejně jako jinde i tady je zřetelná tendence spojující 
sílu a hloubku víry s pojetím církví jako duchovního pomocníka lidem a naopak nenábo-
ženské či dokonce protináboženské postoje jsou výrazně víc vlastní těm, kteří se přiklánějí 
k názoru, že  „církve mnoho lidí duševně spoutávají“.

Zaznamenali jsme celkem 7 statisticky významných vztahů vůči dvojici výroků „Církev je 
společenstvím věřících“ proti „Církev je organizace, kde vládnou biskupové a kněží“ (výrok 
pod písmenem i.) Právě v tomto páru se možná jevíce projevují rozdíly v pojetí církví jako spo-
lečenství či spíš jako institucí. I když nejde o jednoznačně zařaditelné výroky, protože jde také 
o projev toho, do jaké míry je církev chápána jako demokratická či autokratická organizace.

Všechny statisticky významné vztahy se týkaly víry a náboženskosti – z 8 možných bylo 
7 statisticky významných. Mimo zůstalo opět náboženské vyznání matky. Trend je velmi po-
dobný předchozím: se vzdálením se náboženskosti a víře (čili: se vzdálením se církvi a nábo-
ženskému životu, zkušenosti s církví a náboženskostí) roste představa o tom, že církve jsou 
„organizace, kde vládnou biskupové a kněží“. Jsou tu však určité rozdíly proti předchozím i ná-
sledujícím vztahům. Přesvědčení o tom, že církve jsou především společenstvím věřících jsou 
vlastní hlavně těm, kteří „věří podle učení církve“ či „ví, že Bůh existuje“, tedy těm, kteří patří 
k nejdisciplinovanějším a nejvíce s církví a náboženskostí spojeným lidem. Jsou důležité rozdí-
ly proti jejich postojům a postojům téměř všech ostatních. Viditelné je to na diferencích u těch, 
kteří „věří, podle svých představ“ – na rozdíl od těch, kteří „věří podle představ a požadavků 
církve“ je jejich přesvědčení o církvích jako společenstvích věřících méně jisté. Spíš nejedno-
značné. To platí i o těch, kteří o své víře pochybují. Jde o zdánlivý paradox – ti nejukázněnější 
a nejjasněji se řadící k církvi jsou přesvědčení, že je církev především společenstvím věřících. 
Ti, kteří pochybují o své víře a dávají přednost své cestě k náboženskosti, se s tímto názorem 
ztotožňují podstatně méně často. Může jít o projev toho, že ta podoba společenství věřících, 
která je spojena s církvemi u nás, je odpovídající představou o společenství věřících pro „ukáz-
něné a nepochybující vojáky církve“, zatímco pochybující, avšak stále jasně se k víře hlásící 
jedinci by si pod „společenstvím věřících“ přece jen představovali něco jiného. Připomeňme, 
že oněch pochybujících a ověřujících své postoje a víru je výrazně víc než oněch jednoznačně 
určených věřících.

Výrok „církev vychovává k lásce k bližnímu“ proti výroku „církev vychovává k lásce k Bo-
hu“ (pod písmenem k.) se vlastně vymykal většině ostatních. Problém je v tom, že v zásadě 
nejde o dichotomii, tedy nemůže jít ani o polaritu: výchova k lásce k Bohu není možná bez 
lásky k bližnímu, láska k bližnímu není pro věřící možná bez lásky k Bohu. Zdá se, že tímto 
výrokem mohli autoři výzkumu Aufbruch sledovat míru tíhnutí k církvím jako pozemským či 
transcendentálně orientovaným institucím, k institucím zabývajícím se více lidskými či více 
teologickými problémy. Potíž je v tom, že i moderní teologie nerozpojuje lidské a božské: láska 
je nejpodstatnější, láska jako zdroj evangelia a také jeho výsledek. (Proto jsme si výše dovolili 
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z části chápat tento výrok jako souřadný a ne protichůdný a tedy jako výrok, o němž lze vypo-
vídat nejen na základě rozdílů v míře volby jednotlivých krajností, ale také na základě shody 
mezi těmito krajnostmi.)

Statisticky významné vztahy k tomuto výroku byly zaznamenány v 7 z 27 vztahů. Jde už 
o poměrně málo diferencí. Až na jednu šlo o diference vycházející z rozdílů v náboženskosti 
a víře.

-  Ukázalo se, že jsou rozdíly podle velikosti obce bydliště. Jako vychovávající k lásce k bliž-
nímu chápou významněji víc církve ti dotazovaní, kteří jsou z nejmenších a největších obcí 
(tedy do 1000 obyvatel a nad 100 tisíc). Naopak spíš jako „vychovávající k lásce k Bohu“ 
chápou církve víc dotazovaní z malých měst (mezi 5 až 20 tisíci obyvatel). Tuto skutečnost 
pouze konstatujeme, vysvětlení pro ni neumíme z dostupných údajů poskytnout.

-  Jak z hlediska způsobu víry, tak z hlediska hloubky víry a náboženskosti i pokud jde o míru 
blízkosti Bohu šlo o vztahy jednoznačné: s růstem víry a náboženskosti roste váha postoje 
„církev vychovává k lásce k bližnímu“ nad postojem o výchově církve k lásce k Bohu. 
I tady je zřetelná souvislost zkušenosti s vírou, náboženskostí a církví a růstem váhy církve 
jako součásti pozemského života, jako jedné z podmínek respektu a lásky k lidem. Z ná-
boženských vyznání je v tomto směru zřetelnější vztah u římských katolíků. Pokud jde 
o míru blízkosti Bohu, tak zase byl vztah těch, kteří se cítí „poměrně blízko“ intenzivnější 
než těch, kteří se cítí být „velmi blízko Bohu“.

To, zda „církev umí či neumí říct, jak se člověk v tomto životě může stát šťastným“ (dvojice 
pod písmenem c.) je už vysloveně otázka po míře „pozemskosti“ církve, po váze toho, jak je 
církev užitečná v každodenním životě člověka. Podíl těch, kteří jsou přesvědčeni, že církev do-
káže napovědět jak se v lidském pozemském životě dobrat štěstí, je o něco víc než jedna třetina; 
proti tomu je o něco víc než jedna čtvrtina dotázaných spíš přesvědčená, že nic takového církev 
nedokáže. Největší je podíl nerozhodných, těch, kteří si s tímto názorem nevěděli rady.

Statisticky významných vlivů bylo pouze 6, všechny se týkaly variant náboženskosti a víry 
v Boha. (Připomeňme, že ani z tohoto hlediska – tedy z hlediska chápání církví jako možného 
zdroje lidského štěstí – nejsou žádné rozdíly mezi kraji (ani jižní Morava není jiná), věkovými 
skupinami, pohlavími, velikostí obcí, typu obcí, vzděláním lidí, jejich sociální a ekonomickou 
situací ani dalšími užívanými indikátory. Pozoruhodná mozaika postojů (chápání církví) např. 
podle krajů může být podstatným souborem charakteristik toho, jak je vlastně církev chápána 
v místech s nejvyšší či nejnižší religiozitou a případně v místech nejvíce a nejméně urbanizo-
vaných.)

Platí, že čím hlubší je víra, čím větší je náboženskost, tím výraznější je přesvědčení o mož-
nosti církve napovědět jak na to, aby byl člověk šťasten. Znovu potvrzený vztah o zkušenosti 
s církví a náboženskostí jako zdroji chápání církve jako víc „pozemské“ je tu. Výraznější je toto 
přesvědčení zase u římských katolíků, původní náboženskost rodičů ale nehraje roli. Zajímavé 
je, že přesvědčení o možnosti církve napovědět jak se dobrat štěstí, je zvláště u těch, jejichž 
„náboženské cítění odpovídá požadavkům církve“, zatímco ti, kteří se spíš přiklánějí k názo-
ru, že je jejich náboženskost spíš řízena jimi samotnými, jsou v tomto směru znatelně méně 
ochotni přiznat církvi schopnost napovědět jim cestu ke štěstí. I tady je zřetelně vyšší příklon 
k tomuto názoru u těch, kteří se cítí „poměrně blízko Bohu“ než u těch, kteří se cítí být „velmi 
blízko Bohu“.

Předposlední z dvojic se týkala vztahu mezi zaměřením církví na pozemskost a „onen svět“ 
z jiného konce, protože se ptala na to, zda se „církev zajímá především o pozemskou moc, nebo 
především o spasení na onom světě“ (výrok pod písmenem b.). Tady  dotazovaní jasně vyjád-
řili převahu péče církví o spasení nad péčí církví o pozemskou moc. Nicméně – skoro čtvrtina 
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dotázaných si myslí, že církve preferují spíš pozemskou moc, zatímco něco přes 37 % respon-
dentů se přiklonilo k postoji, že církvi jde o spasení lidí. Nerozhodných je znovu většina. Ani 
tady ale nelze říci, že by převažoval odsudek či negativní postoj k církvím. I z tohoto hlediska 
je možné říci, že církve mohou při komunikaci s veřejností vycházet spíš z očekávání, která 
jsou vůči nim spíš přívětivá či neutrální než odmítavá.

Statisticky významných vztahů bylo rovněž jen 6. A všechny mezi osmi týkajícími se víry 
a náboženskosti. Pouze náboženská orientace otce a matky nebyla v tomto vztahu statisticky 
významná. A znovu jde o vztah se zřetelnou tendencí: čím hlubší vztah k náboženskosti, tím 
jasnější převaha postoje o orientaci církví na spasení lidí a ne na pozemskou moc. Je tady ale 
jeden dílčí poznatek, který stojí za zaznamenání: ukázalo se, že o orientaci církví především 
na spasení jsou jednoznačně přesvědčeni ti dotazovaní, kteří jsou výrazně ztotožnění ve své 
náboženské orientaci s požadavky a představami církví. Ti věřící, kteří hovoří spíš o tom, že 
se ve své náboženskosti spíš vážou na vlastní svědomí a přesvědčení než na požadavky církve, 
se k postoji, že církve především „usilují o spasení“ přiklánějí podstatně méně. Ba lze říci, že 
je jejich postoj skoro v tomto směru neidentifikovatelný. Není jasné, zda jde o projev zkuše-
nosti s církví či odlišných východisek při chápání toho, co může a co nemůže být usilováním 
o pozemskou moc. Ze známých indikátorů není ani možné usoudit na to, zda může jít o projev 
neochoty se ztotožnit s církví jako institucí nebo neschopnosti takového ztotožnění. A samo-
zřejmě, že nelze rozpoznat ani to, do jaké míry může jít o konzervativnější či současnější pří-
stup k církvím a náboženskosti. Jen můžeme konstatovat zřetelnou distanci v postojích k církvi 
jako instituci usilující o pozemskou moc či o spasení podle míry ztotožnění se náboženskosti 
a církevních požadavků u nás.

Postoj s nejnižším počtem zjištění o statistické diferenci vztahů byl pod písmenem f. a týkal 
se (zjednodušeně a nepřesně řečeno) zaměření církve na sebe sama či na službu lidem. Konkrét-
ně šlo o dvojici výroků „církev je tu proto, aby sloužila bohoslužby“ proti „církev je tu proto, 
aby pomáhala lidem“.

Jasně převážil názor o poslání církví ke službě lidem, tedy k pastorační a sociálně oriento-
vané činnosti, nad zaměřením církví na vlastní rituály a liturgii. Skoro 43 % dotazovaných se 
přiklání k funkci církví ve službě lidem, jen něco přes jednu čtvrtinu dotazovaných najdeme 
mezi těmi, kdo si myslí, že církve jsou především proto, aby sloužily bohoslužby. Ostatně i fakt, 
že jen 5 vztahů vystoupilo jako statisticky významné k tomuto výroku ukazuje na výraznou 
převahu takto zaměřených postojů v celé společnosti.

Všechny statisticky významné vztahy se týkaly atributů náboženskosti a víry. Náboženské 
vyznání (diference na římské katolíky a „ostatní“ u dotazovaných ani u rodičů) nehraje žádnou 
diferencující roli. Pokud jde o hloubku víry, víru v osobního Boha, blízkost Bohu a způsob víry, 
ukazuje se znovu jasný trend: s růstem víry roste i podíl na postoji, že církve jsou pro pomoc 
lidem. Důležitým poznatkem je, že přiklonění se k tomuto názoru je patrné i u těch, kteří si 
nejsou jisti, zda věří či nevěří v Boha, zda jsou či nejsou nábožensky orientovaní. Zdá se, že 
prostřednictvím služby lidem lze, aby církve nabídly náboženskost a víru i váhajícím. Nebo 
– střídměji – nabídly duchovní pomoc i váhajícím a ta by nemusela být přijímána s nedůvěrou 
či odmítáním. Významné také je, že pro dotazované, kteří sami sebe označují jako „hluboce 
věřící“ je přiklonění se k postoji, že církve jsou zaměřeny především na službu lidem méně 
výrazné. Jako by atributem hluboce věřících byla něco jako rovnováha ve službě církví lidem 
a liturgii.

Rozsáhlé poznatky o odpovědích na otázku č. 14 výzkumu Bůh po komunismu (Probuzení) 
mohou sloužit jako jádro sdělení o funkcích církví v naší společnosti.
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Tabulka č. 9: Míra souhlasu s konkretizací funkcí náboženskosti ve společnosti – Výzkum 
ISSP Religiozita 1999 

a. Náboženství přináší
konflikty

b. Věřící jsou
netolerantní

c. ČR bez náboženství by byla
lepší

1  rozhodně souhlasím Počet 194 150 42
% 16,80 13,20 3,80

2  souhlasím Počet 467 462 141
% 40,30 40,70 12,80

3  ani souhlas, ani
    nesouhlas Počet 243 247 343

% 21,00 21,80 31,10
4  nesouhlasím Počet 223 241 469

% 19,20 21,20 42,50
5 rozhodně
nesouhlasím Počet 31 35 109

% 2,70 3,10 9,90
Celkem Počet 1157 1134 1103

% 100,00 100,00 100,00
Průměr 2,51 2,60 3,42

Poznámka k Tabulce č. 9: v součtech nejsou zahrnuty odpovědi, které konstatovaly, že neví 
jak tuto skutečnost hodnotit, ani odpovědi neuvedené. Celkem šlo o 1224 dotazovaných. 

I když pohled na náboženskost ve světě vyvolává spíše odmítavé postoje a když také hod-
nocení lidí velmi silně prodchnutých náboženskou vírou (fundamentalistů?) vede v naší spo-
lečnosti spíš k odmítnutí takové orientace, nelze z těchto poznatků usuzovat na to, že by v naší 
zemi převažovalo přesvědčení o ČR jako o ne-náboženské zemi.

Tento pohled na postavení církví představuje jen malý posun proti pohledu předchozímu. Často 
se i prolínají. Nicméně – z výzkumů ISSP Religiozita z roku 1999, Probuzení (Bůh po ko-
munismu) z roku 1997 a Modernizace z roku 1995 jsme vybrali indikátory, které konkretizují 
působení církví a také představují první pohled přímé reflexe působení církví. Do těchto kritérií 
jasně vstupují hodnocení aktivit a působení a obrazu církví v naší společnosti.

Výzkum ISSP Religiozita z léta 1999 pracoval se dvěma kritérii, která jsou využitelná při 
obecné charakteristice funkcí náboženství a církví u nás. Jedno bylo zmíněno v části 2.2.2., 
další se týkalo posouzení zkušeností a představ o konkretizací obecných funkcí nábožen-
skosti, a to nejen v naší zemi.

Konkrétní otázka zněla takto: „A souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?“ Do-
tazovaní měli vyjádřit míru souhlasu prostřednictvím výběru jedné z variant odpovědí (kde 
1 = rozhodně souhlasím; 2 = souhlasím; 3 = ani souhlas, ani nesouhlas; 4 = nesouhlasím; 
5 = rozhodně nesouhlasím) u každého z následujících výroků:

a. Podíváme-li se po světě, náboženství přináší více konfliktů než míru
b. Lidé s velmi silnou náboženskou vírou jsou často příliš netolerantní k druhým
c. Česká republika by byla lepší zemí, kdyby zde náboženství mělo menší vliv

Strukturu souhlasu s uvedenými výroky prezentuje následující tabulka.
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Konkrétně lze hovořit o tom, že s výrokem o funkci náboženskosti v současném světě jako 
spíš zdroji konfliktu než míru, souhlasí v této zemi přes 57 % lidí, zatímco s opačným hodno-
cením náboženskosti v současném světě souhlasí jen něco přes 22 % obyvatel ČR. Pokud jde 
o charakteristiku silně nábožensky orientovaných lidí, konstatuje víc než polovina dospělých 
u nás, že jsou často netolerantní, naopak jen asi 24 % říká, že tomu tak není.7 Konečně souhlas 
s výrokem, že „ČR by byla lepší zemí, kdyby v ní mělo náboženství menší vliv“ projevilo jen 
asi 16 % populace, zatímco nesouhlas přes 52 % respondentů.

Diferenciace vlivů na uvedené postoje je znovu vysoká. Propočty se týkaly jak párových 
vztahů (a tedy hledání statisticky významných diferencí), tak porovnávání míry homogenity 
pořadí. Zpracování bylo po jednotlivých výrocích.

Z celkového počtu 21 možných vztahů vystoupilo vůči výroku „Podíváme-li se po světě, 
náboženství přináší více konfliktů než míru“ celkem 10 statisticky významných vlivů:

-  Ukázalo se, že dotazovaní nad 60 let statisticky významně víc nesouhlasí s uvedeným 
výrokem. Tendence, že s rostoucím věkem míra nesouhlasu s tímto výrokem roste je nevý-
razná, ale patrná.

-  Podle krajů (opět v členění vzniklém v počátku 60. let dvacátého století) byla míra nesou-
hlasu patrná jasně u dotazovaných z jihu Moravy a také (slabší) z Prahy. Naopak středočeši 
se statisticky významně víc podíleli na souhlasu s tímto výrokem. Tendence u ostatních 
krajů byly proměnlivé.

-  Dotazovaní z nejmenších obcí (do 5 tisíc obyvatel) a obcí mezi 5 až 10 tis. obyvateli, 
mírně i z Prahy, patřili výrazněji k těm, kteří nesouhlasí s uvedeným výrokem. Naopak 
lidé z měst mezi 10 až 50 tisíci obyvatel i z měst mezi 50 až 100 tisíci lidí byli výrazněji 
zastoupeni mezi těmi, kteří souhlasí s názorem, že je v současném světě náboženství spíš 
zdrojem konfliktů než míru.

-  Dotazovaní hodnotící sebe sama jako pravicově politicky orientované výrazně víc nesou-
hlasili s uvedeným výrokem. Naopak levicově orientovaní spíš projevovali s tímto výro-
kem souhlas. „Středově“ politicky orientovaní se přiklání spíš k souhlasu než nesouhlasu 
s tím, že jsou náboženství v současném světě spíš zdrojem konfliktu než míru.

-  Všechny ostatní diferenciační charakteristiky se týkaly náboženskosti a víry v Boha. Šlo 
celkem o 7 indikátorů. Vesměs se ukázalo, že míra nesouhlasu s uvedeným výrokem je tím 
větší, čím větší je váha víry v Boha a náboženskosti v životě dotazovaných. Tento poznatek 
nepřekvapuje – jde o další podporu poznatku, že osobní vztah k víře je stěžejní pro vztahy 
k jejím atributům  a projevům, a to nejen v individuální, ale i společenské rovině.

-  Zvláště markantní je nesouhlas s uvedeným výrokem u dotazovaných římských katolíků 
(u lidí hlásících se k ostatním náboženským vyznáním je souhlas i nesouhlas skoro v rov-
nováze), u dotazovaných věřících bez pochybností, věřících v Boha jako osobu, u dotazo-
vaných s matkou i otcem římskokatolického vyznání.

-  Největší souhlas s výrokem o náboženství jako zdroji konfliktů projevovali ti dotazovaní, 
kterým je vztah k Bohu a náboženskosti lhostejný, hned za nimi ti, kteří jasně traktují, že 
jsou nevěřící z vlastního rozhodnutí.

Důležité je připomenout, které charakteristiky nebyly ve statisticky významném vztahu 
k výroku o náboženství jako zdroji konfliktů – tedy: které skutečnosti nemají na postoj k tomu-
to výroku vliv. Jedná se o pohlaví, všechny charakteristiky příjmové (suma osobních příjmů, 

7 Jde o údaje z roku 1999. Jak by se asi změnily po 11. září 2001?
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příjmy na domácnost, hodnocení „bohatství“ domácnosti a zařazení podle sociálního a ekono-
mického statusu) a také charakteristiky úrovně dosaženého vzdělání. Ani počet nezaopatřených 
dětí, ani počet členů domácnosti, ale ani rodinný stav tu nehrají roli. Zvláště zajímavé je, že 
zde nebyl zaznamenán žádný vztah s ekonomickými a sociálními charakteristikami. Ukazuje se 
– stejně jako i v některých dalších vztazích – že o tom, že struktura postojů a vztahů je určována 
podstatně bohatšími vlivy než „jen“ vlivy ekonomickými a vlivy sociálního postavení, hovoří 
nejen všeobecná zkušenost, ale také výsledky empirických šetření na souborech reprezentují-
cích populaci této země.

I k výroku „Lidé s velmi silnou náboženskou vírou jsou často příliš netolerantní k dru-
hým“ byly propočteny vztahy s 21 indikátory. Statisticky významných jich bylo o jeden méně 
než v předchozím případě – tedy 10. (Často šlo o vztahy sice statisticky významné, ale nejed-
noznačné, ne příliš výrazné.)

-  Jasně nesouhlasný názor s uvedeným výrokem vyjádřili především dotazovaní z jižní Mo-
ravy. Respondenti s bydlišti ve všech ostatních krajích nebyli ve svých postojích jedno-
značnější. Nebylo mezi nimi možné rozpoznat žádnou další tendenci.

-  Pokud jde o velikost obce, projevil se významně jen vztah u dotazovaných z obcí mezi 
50 až 100 tisíci obyvateli (ve vyšším nesouhlasu s uvedeným výrokem) a z obcí nad 100 tis. 
obyvatel – kromě Prahy- ve vyšším souhlasu s tímto výrokem. Snad lze zaznamenat i vyšší 
nesouhlas u dotazovaných z nejmenších obcí.

-  Vztah součtu osobních příjmů k míře souhlasu s uvedeným výrokem sice vystoupil jako 
statisticky významný, nelze však jasněji v tomto vztahu odhalit nějaký trend. Ukázalo se, 
že vyšší nesouhlas je u lidí s celkovým osobním měsíčním příjmem mezi 6 až 8 tisíci ko-
runami, naopak vyšší souhlas u těch, kteří neuvedli svůj příjem a u těch, kteří měli osobní 
příjmy nad 10 tis. Kč měsíčně.

-  Podobně je sice zaznamenán statisticky významný vztah mezi sledovaným postojem a ro-
dinným stavem respondentů, ale jeho vymezení je obtížné: snad platí jen v tom smyslu, že 
u ovdovělých je patrnější mírně vyšší odmítavý postoj než u ostatních skupin.

-  Ani vztah mezi politickým sebezařazením a mírou souhlasu s výrokem o netoleranci silně 
věřících není příliš znatelný. Lze však rozpoznat mírný příklon k souhlasu s tímto výrokem 
u levicově orientovaných respondentů. Opak u pravicových je ještě méně znatelný.

-  Všechny ostatní statisticky významné vztahy se týkají míry náboženskosti či víry v Boha. 
Chybí mezi nimi vztah náboženského vyznání matky – ten se ukázal jako statisticky nevý-
znamný.

-  Jednoznačnější vztahy vystoupily především mezi indikátory vyjadřujícími osobní víru 
a názor na Boha. Tady jde o jednoznačné vztahy, kdy s růstem intenzity víry roste i odmí-
tání uvedeného výroku. Ne tak silné, ale výrazné jsou i vztahy mezi růstem náboženskosti 
a růstem odmítání výroku o netoleranci silně věřících. Tedy: silně věřící nesouhlasí s neto-
lerancí silně věřících. Může ovšem jít jak o projev zkušenosti s mírou vlastní tolerance, tak 
o projev této netolerance samotné. Vztah je tu ovšem zaznamenán určitě.

-  I zde lze rozpoznat, že nejvíce souhlasných postojů vyjadřují ti dotazovaní, kteří nevěří 
v Boha (nejsou nábožensky založení) a při tom je víra ani náboženské založení nezajímají. 
Lhostejnost k víře a náboženskosti i zde vystupuje jako zdroj nejvíce odmítavých postojů 
k chápání náboženskosti ve společnosti. Programoví ateisté vyjadřují souhlas s protinábo-
ženskými hodnoceními, avšak s větším odstupem, chtělo by se říci s větším respektem vůči 
věřícím a tématům víry než ti, kterým je tato problematika lhostejná. Nevíme ovšem, zda 
lze tyto náznaky rozšířit i dál, tedy rozšířit na váhu lhostejnosti v tvorbě radikálních posto-
jů vůbec. Na základě těchto zjištění lze však zformulovat takovou hypotézu.
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I tady na závěr sociálních a ekonomických charakteristik uvedeme ty, které se ukázaly jako 
statisticky nevýznamné vůči souhlasu s výrokem o netoleranci silně nábožensky věřících lidí. 
I tady jsme nezaznamenali vliv pohlaví, ani věku, ani vzdělání. Z pěti charakteristik sociálně-eko-
nomického postavení jen jedna byla statisticky významná – všechny ostatní stojí mimo. I zde 
byl počet nezaopatřených dětí i počet členů domácnosti bez vztahu k hodnocenému postoji. Již 
jsme uvedli, že překvapivě zůstala mimo vliv náboženská orientace matky dotazovaného.

Poslední z hodnocených výroků se týkal konkrétní situace v České republice. Totiž – zda 
dotazovaní souhlasí s výrokem, že „Česká republika by byla lepší zemí, kdyby zde náboženství 
mělo menší vliv“

Tento výrok má ovšem jiné souvislosti a ukázaly se také v jeho posuzování odlišné proporce 
než tomu bylo při míře souhlasu s dvěma předchozími výroky. Především jde o projev poža-
davku, aby ČR nebyla sekularizovaná. Otázkou je, co to vlastně je „větší“ či naopak „menší“ 
vliv: vůči čemu?

Struktura statisticky významných vlivů na formulování stanoviska k tomuto postoji ukázala, 
že z celkového počtu 21 indikátorů bylo statisticky významných dvanáct, tedy nejvíc ze všech 
tří sledovaných postojů.

Jako statisticky nevýznamné vůči míře souhlasu s výrokem o ČR ve vztahu k náboženství 
u nás vystoupily tyto indikátory: velikost obce, doba vzdělávání, nejvyšší dosažené vzdělá-
ní, suma osobních příjmů, rodinný stav, počet nezaopatřených dětí, příjem domácnosti, dojem 
z bohatství domácnosti a (znovu) náboženství matky. Vidíme, že nejde o zcela totožný soubor 
vlivů jako u předchozích dvou postojů.

Dvanáct charakteristik naopak bylo ve statisticky významném vztahu k míře souhlasu s vý-
rokem, že „ČR by bez náboženství byla lepší zemí“. Konkrétně šlo o následující vztahy:

- Muži s tímto výrokem souhlasí podstatně častěji než ženy. Jde o protichůdné reakce.
-  Mezi věkem a souhlasem je zaznamenatelná nepřímá úměra: dotazovaní nad 60 let jasně 

víc nesouhlasí s daným výrokem, k nim se blíží dotazovaní mezi 50 až 60 roky života. 
Testování pořadí ukázalo, že se věkové skupiny dělí do dvou statisticky významně odli-
šených pořadí. Do první skupiny (výrazně víc odsuzující daný výrok) patří právě nejstarší 
dotazovaní i dotazovaní mezi 50 až 60 roky. Ti ale zároveň patří i do druhé skupiny, spolu 
se všemi ostatními věkovými kohortami.

-  Regionální rozložení má význam i zde: dotazovaní z jihu Moravy se odlišují od ostatních 
i v tomto postoji – jasně výrazněji nesouhlasí s daným výrokem. K nim se blíží dotazovaní 
z Prahy. Naopak západočeši jsou statisticky významně častěji pro platnost daného výroku.

-  V korespondenci s vahou věku platí i to, že jasně proti tomuto výroku jsou důchodci. Nao-
pak soukromí podnikatelé jsou mírně víc zastoupeni mezi těmi, kteří schvalují daný výrok.

-  Vliv byl zaznamenán i u začlenění dotazovaných do společenských tříd: dělníci a lidé za-
řaditelní do nižší třídy jsou výrazně proti platnosti daného výroku. Pro jsou spíš dotazovaní 
ze střední třídy i dotazovaní z nejvyšších kategorií (vyšší střední a vyšší).

-  I tady se ukázal vztah k sebezařazení na škále politických orientací. Levicově orientovaní 
dotazovaní výrazně víc podporovali platnost daného výroku, naopak pravicoví byli jasně 
proti.

-  Ostatní statisticky významné indikátory se vztahovaly k náboženství, náboženskému vy-
znání a víře v Boha dotazovaných. I tady byly všechny ze sledovaných statisticky význam-
né až na náboženské vyznání matky. Znovu se tak potvrdila menší váha tohoto vlivu na 
tvorbu postojů k otázkám náboženství a církví, tedy zřejmě i menší váha tohoto vlivu ve 
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vývoji osobností k náboženské orientaci.
-  Ve většině indikátorů spojených s náboženskostí dotazovaných se potvrdil vztah mezi růs-

tem náboženskosti a odmítavým stanoviskem k danému výroku. To platí pro náboženské 
založení, pro víru v Boha, výrazněji ještě pro víru v osobního Boha, pro názor na Boha, pro 
náboženskost a její místo v životě dotazovaných.

-  Z náboženských vyznání vystupuje jasně římskokatolické jako související s odmítnutím 
daného výroku. Dotazovaní z „ostatních“ náboženských vyznání nejsou v hodnocení plat-
nosti daného výroku tak jednoznační. Naopak zcela pro platnost tohoto výroku jsou dota-
zovaní bez náboženského vyznání.

-  Lhostejnost vůči náboženským otázkám je zde stejně „silná“ v míře souhlasu s daným vý-
rokem jako odmítání víry a náboženskosti.

-  Vztah náboženského vyznání otce k hodnocení daného výroku je sice statisticky význam-
ný, ale komplikovanější. Ukazuje se, že u dotazovaných, jejichž otec byl římskokatolické-
ho vyznání, je sice výrazněji než u jiných odmítavý vztah k danému výroku. Nejde však 
o zcela jednoznačnou tendenci. Jde však o jediný trend tohoto druhu. Protože u dotazova-
ných, jejichž otec byl jiného vyznání než římskokatolického, jde o spíš o  trend opačný: 
převažují mezi nimi ti, kteří s daným výrokem spíš souhlasí než nesouhlasí. Totéž, ale 
méně intenzivně, je možné zaznamenat u dotazovaných, jejichž otec nebyl náboženského 
vyznání. Zdá se, že ve vztahu k tomuto výroku je obecně vliv rodinných náboženských 
dispozic menší. Do formulování tohoto postoje nevstupují pouze náboženské dispozice, 
ale i další aspekty vztahu k vlastní zemi. O tom ostatně svědčí i přece jen větší vliv dalších 
indikátorů než jen náboženských.

Zdá se, že místo náboženství v naší společnosti je nezpochybnitelné. Nejde jen o význam-
né podíly lidí, kteří s místem náboženskosti v životě této země počítají, ale také (a možná jde 
o indikátor podstatnější než první) o znovu a znovu prokazovaný fakt, že míra náboženskosti 
představuje jeden z nejvíce diferencujících vlivů na strukturu společnosti. V diferenciačních 
procesech na cestě k pluralitní existenci míst, regionů, možná i států a společenství např. v inte-
gračních evropských procesech i v procesech globalizujících, jde o poznatek velmi podstatný.

Nepochybně se do takových postojů prolínají historická i současná hlediska a představy. 
Nepochybně jde mj. i o projev faktu, že vývoj náboženství a náboženskosti patří ke konstitu-
tivním prvkům vývoje naší kultury i naší společenské, politické, občanské i národní existence. 
Jde tedy nepochybně o jeden ze stavebních kamenů identity obyvatel České republiky i jejích 
částí a různých vrstev společnosti v naší zemi. Čili – bez vymezení vztahu k náboženskosti ne-
lze spoludefinovat identifikační či naopak rozvolňující procesy v naší zemi. Proto ani bez nich 
nelze vymezovat jednotlivé druhy identity – od národní, až po občanskou.

Další skupina indikátorů charakterizujících konkretizaci funkcí církve v naší společnosti  
vychází z výzkumu Aufbruch (či jak ho překládáme do češtiny: “probuzení“) a zachycuje tudíž 
situaci u nás na konci roku 1997. Tentokrát jde o otázku, která nabízela 5 variant na to, na co 
může dát odpovědi katolická církev. Nejde o jakoukoliv církev, ale přímo o církev římskokato-
lickou. Jde o explicitní dotaz na katolickou církev. Bude zajímavé srovnávat získané poznatky 
už proto, že přihlášení se k římskokatolické církvi je v naší zemi jasně převažující. Víme že 
z celkového počtu lidí hlásících se k nějaké církvi se k římskokatolické církvi hlásí asi 88 %. 
Zároveň ve vědomí populace u nás je často slovo církev přímo spojováno s církví katolickou: 
největší podíl katolíků, nejvýraznější viditelnost katolické církve, tradice, výchova a řada dal-
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ších vlivů u nás vede k převaze tohoto spojování. Lze předpokládat, že vlastně ve všech posto-
jích týkajících se funkce církví ve společnosti měla převažující část odpovídajících na mysli 
své postoje k funkcím římskokatolické církve. Tuto skutečnost nelze z existujících dat jasně 
prokázat, je ale potřeba na ni upozornit a mít ji na zřeteli při interpretaci výsledků odpovědí i na 
přímou otázku po funkcích katolické církve v naší společnosti.

Konkrétní podoba otázky (č. 21) zněla:
„Myslíte si, že může dát katolická církev obecnou odpověď na…“  A následovalo 5 možnos-

tí, na každou z nich měli dotazovaní možnost odpovědět buďto „ano“- č. 2 -, nebo „ne“ – č. 1 - , 
nebo „nevím“.

Přehled odpovědí, spolu se zněním variant, uvádí následující tabulka.

Tabulka č. 10: Možnosti odpovědí katolické církve na následující problémy života u nás v %
(Bůh po komunismu, 1997; odpovědi na otázku č. 21 v %)
Druh problémů 1 = ne 2 = ano 0 = neví Průměr
Morální problémy a potřeby jednotlivce (a) 57,8 39,8 2,4 1,41
Problémy v rodinném životě (b) 63,6 34,2 2,3 1,35
Otázky o smyslu života (c) 46,3 51,4 2,3 1,53
Aktuální, naléhavé sociální problémy naší země (d) 77,3 20,4 2,3 1,21
Otázky znovunastolení veřejného řádu (e) 74,5 22,7 2,8 1,23

Graf č. 5: Katolická církev může poskytnout odpovědi na otázky spojené s 
 (Výzkum Bůh po komunismu, 1997, v %)

40

34

51

20

23

0 10 20 30 40 50 60

morálními problémy

rodinnými problémy

otázkami o smyslu života

sociálními problémy země

znovunastolením veřejného řádu

ano

Ukazuje se, že
-  populace v naší zemi v roce 1997 byla výrazně víc přesvědčena o tom, že katolická církev 

má výrazné možnosti v odpovědích na významné otázky života lidí a společnosti. Nejde 
o možnosti, které by katolickou církev mohly pasovat do role rozhodujícího vlivu při řeše-
ní takových problémových okruhů. Jde však o vyjádření tak výrazných přesvědčení o mož-
nostech katolické církve, že řešení uvedených problémů bez její spoluúčasti není zřejmě 
v naší společnosti možné;

-  že tyto možnosti nejsou chápány jako možnosti jednostranné, jednosměrné či nějak téma-
ticky omezené, nýbrž že jde o strukturované, pestré možnosti, tedy i očekávání společnosti 
vůči katolické církvi jsou pestrá a významně strukturovaná;

-  že však jsou v těchto možnostech rozdíly, při čemž největší možnosti katolické církve u nás 
jsou v odpovědích po smyslu života (tuto možnost u katolické církve připouští víc než po-
lovina populace, zamítá ji ale víc než 45 % lidí), dále v odpovědích na morální problémy 
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a potřeby lidí (tady jde skoro o 40 % lidí, kteří tuto možnost katolické církvi přisuzují, ale 
skoro 58 % ji odmítá), v pomoci při řešení problémů rodinného života (víc než třetina po-
pulace si myslí, že katolická církev v tomto směru má možnosti, skoro 64 % ale naopak, že 
tyto možnosti nemá), ještě menší možnosti katolické církvi přisuzuje populace v naší zemi 
při odpovědích spojených se „znovunastolením veřejného řádu“ (jen necelých 23 %, nao-
pak skoro tři čtvrtiny v tomto směru nevidí možnosti pro katolickou církev) a konečně při 
řešení aktuálních sociálních problémů naší země má katolická církev jen malé možnosti: 
jen asi jedna pětina dotazovaných si myslí, že takové možnosti má, naopak přes 77 %, že ne.

Analýza rozdílů v pořadí ukazuje, že zjištěné rozdíly nejsou zásadní. Že lze spíš hovořit 
o blízkosti posouzení možností odpovědí na jednotlivé otázky katolickou církví. Na prvém mís-
tě jsou spolu možnosti odpovědí katolické církve na otázky o smyslu života (druh problémů pod 
písmenem c.) a na otázky morálních problémů a potřeb jednotlivce (pod písmenem a.). Naopak 
na druhém konci stupnice vystupují jako statisticky významně oddělená od ostatních dvojice 
problémů, na které může katolická církev odpovídat nejméně – tedy „aktuální sociální otázky“ 
(ad d.) a „znovunastolení veřejného řádu“ (ad e.).

Faktorová analýza přinesla v prvém kole nediferencované výsledky: všech pět druhů problé-
mů se „vešlo“ do jednoho faktoru. Čili diference mezi nimi jsou nevelké, nebo naopak možnost 
zastupitelnosti jednotlivých druhů problémů navzájem je značná. Po příkazu na rozdělení do 
dvou faktorů se znovu „oddělily“ oblasti pod body d, e, tedy: možnosti při řešení aktuálních 
sociálních problémů a při znovunastolení řádu. To ukazuje na vyšší přináležitost přesvědčení 
o možnostech katolické církve při řešení rodinných problémů (druh pod písmenem b.) k mož-
nostem katolické církve při řešení morálních problémů a otázek smyslu života. Čili – problémy 
rodiny jsou spíš spojovány s etickými otázkami a existenciálními otázkami než s otázkami so-
ciálními a „řádu“ ve společnosti. Také ovšem opačně: katolická církev je – podle mínění popu-
lace – spíš disponovaná pomáhat při řešení morálních, existenciálních a rodinných problémů 
než při řešení problémů sociálních a problémů řádu, jistot a snad i bezpečnosti ve společnosti.

Analýza vícerozměrného škálování přinesla diference ukazující na úzkou souvislost mezi 
možnostmi katolické církvi při řešení rodinných a morálních problémů, znovu se potvrdila 
návaznost možností řešení sociálních problémů v zemi a problémů „veřejného řádu“. Možnosti 
odpovědí na existenciální a transcendentální otázky (na otázky smyslu existence) stojí podle 
této analýzy přece jen  samostatně.

Stejně jako u ostatních otázek i při analýze vztahů působících na možnosti katolické círk-
ve v naší společnosti využijeme výsledků třídění statistické významnosti vztahů 28 indikátorů 
k těmto možnostem. Získáme tak přehled o potenciálních vlivech na určení a váhu funkcí, které 
katolická církev v naší společnosti může naplňovat. Připomínáme, že jde o zachycení situace 
reprezentující naši společnost na konci roku 1997.

Z dvacetiosmi indikátorů bylo celkem 14, které nevystoupily jako statisticky významné 
k žádnému z postojů k možnostem katolické církve. Jako statisticky nevýznamné, čili nedife-
rencující, se ukázaly v této souvislosti u všech sledovaných funkcí katolické církve v naší spo-
lečnosti:

- pohlaví; - velikost obce trvalého bydliště podle počtu obyvatel; - vzdělání dotazovaného; 
vzdělání otce dotazovaného; - čistý měsíční příjem dotazovaného; - zdravotní stav dotazova-
ného; - rodinný stav dotazovaného; - finanční situace domácnosti v minulosti; - vlastnění auta 
v domácnosti; - vybavenost domácnosti ústředním topením či automatickou pračkou; - míra 
spokojenosti s dosavadním životem (to, zda hodnotí svůj dosavadní život jako šťastný či ne); 
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- míra důvěry k lidem. Tyto skutečnosti nemají vliv na utváření postojů k možnostem funkcí 
katolické církve v naší zemi.

Zároveň 5 indikátorů vystoupilo ve statisticky významném vztahu k jen jednomu z analy-
zovaných pěti postojů. Konkrétně věková struktura (vůči otázkám po smyslu života); to, že je 
součástí domácnosti hospodářství (rovněž ve vztahu k této funkci); zájem o politiku se ukázal 
ve statisticky významném vztahu k hodnocení možností katolické církve v oblasti morálních 
problémů a potřeb. K téže funkci vystoupily jako statisticky významné i diference podle krajů. 
Konečně ve vztahu k možnostem katolické církve při řešení problémů rodinného života vystou-
pily statisticky významné diference podle toho, o jaký typ bydliště u dotazovaného jde – zda 
o vesnici, či malé, střední, velké město. Počet dětí dotazovaných byl ve statisticky významném 
vztahu jen dvakrát – vůči otázkám po smyslu života a znovuzavedení řádu. (Kupodivu ne vůči 
možnostem řešit rodinné problémy.)

Takže skoro všechny diference v postojích vyjadřujících možnosti katolické církve v naší 
společnosti jsou vázány na zbývající indikátory, tj. především na indikátory týkající se ná-
boženskosti a intenzity vztahu k víře v Boha. Z ostatních všech hraje významnou roli jediný 
– míra spokojenosti s životem církví v posledních 7 – 8 letech, tedy míra spokojenosti s chová-
ním církve v naší společnosti po roce 1989.

Toto spojení skupiny indikátorů náboženskosti a stěžejní charakteristiky vztahu k transfor-
mačnímu procesu je pozoruhodné. A víme už, že jde o spojení, které se objevuje i u dalších 
charakteristik. Nejpodstatnější na tomto konstatování je ale to, že existuje vlastně shodný směr 
těchto vztahů: s růstem víry a náboženskosti roste i hodnocení možností katolické církve. Avšak 
také s růstem míry spokojenosti s vývojem v letech po roce 1989 roste hodnocení možností 
katolické církve – až na ty, kteří jsou s tímto vývojem zcela spokojeni. Ukazuje se, že existuje 
velmi úzký vztah mezi intenzitou náboženské víry a mírou spokojenosti s vývojem v naší spo-
lečnosti v letech po r. 1989. Jde o naznačení trendu, který je jedním z charakteristických trendů 
průběhu transformace naší společnosti: věřící významně víc patří k té části společnosti, která 
transformaci uvítala a je s ní spíš spokojena. Lze usuzovat že proto, že oceňuje na transformaci 
právě ty změny, které se týkají možností pro svobodné projevy náboženského vyznání a víry. 
A je to pro ně tak výrazná hodnota, že ovlivní a převáží další činitele vlivu na postoje k trans-
formaci. Na druhé straně ale nejde zřejmě o ty, kteří ze změn po roce 1989 nejvíce vytěžili: 
podpora je spíš u těch, kteří se přiklánějí ke spokojenosti a méně (či dokonce vůbec) u těch, 
kteří jsou s tímto vývojem spokojeni zcela.

Pokud jde o detailní pohled na statisticky významné vztahy k jednotlivým možnostem kato-
lické církve, uvádíme následující charakteristiky. Podotýkáme, že neuvádíme samostatně u jed-
notlivých funkcí ty indikátory, které nejsou statisticky významné u všech vztahů, nýbrž jen ty, 
které jsou u dané funkce nevýznamné a někde u jiné funkce jsou statisticky významné.

Největší možnosti jsou s katolickou církví spojeny při odpovídání na otázky po smyslu ži-
vota (postoj pod písmenem c.). Vůči této funkci také vystoupilo nejvíc statisticky významných 
vztahů – celkem 12 z dvacetiosmi testovaných vztahů. Znamená to, že chápání výrazných mož-
ností katolické církve při objasňování otázek po smyslu života je nejvíce ze všech sledovaných 
funkcí v naší společnosti diferencované. Kromě obecně nediferencujících vůči této funkce vy-
stoupily jako statisticky nevýznamné vztahy kraje bydliště dotazovaných, míra zájmu o politiku 
a typ bydliště.

Naopak statisticky významné byly vztahy následující:
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-  Věková struktura: nejvýrazněji podporují váhu této funkce katolické církve lidé mezi 50 až 
59 roky života, méně lidé nejstarší (nad 60 let) a lidé mezi 30 až 39 roky. Naopak statistic-
ky významně méně souhlasí s možnostmi katolické církve při odpovědích na existenciální 
otázky lidé nejmladší (do 30 let) a také lidé mezi 40 až 50 roky života.

-  Počet dětí vystoupil ve vztahu k podpoře dané funkce katolické církve zcela jednoznačně: 
čím menší počet dětí, tím menší podpora této funkci katolické církvi (nejnižší u bezdět-
ných, nejvyšší u těch, kteří mají 4 a víc dětí). Postoje se „lámou“ u domácností se dvěma 
dětmi.

-  Ukázalo se, že sice velikost ani typ bydliště nehrají roli, ale to, zda je součástí domácnosti 
hospodářství. Konkrétně se ukázal velmi intenzivní vztah k možnostem katolické církve 
odpovídat na otázky smyslu existence a tím, že dotazovaní mají doma hospodářství. Když 
mají usedlost s hospodářstvím včetně polností atp., jde sice také o vztah pozitivní, avšak 
méně intenzivní. Jasně slabší je podpora této funkce katolické církve u těch, kteří žádné 
hospodářství doma nemají.

-  Vztah míry spokojenosti s dosavadním vývojem v naší společnosti po roce 1989 a možnost-
mi katolické církve odpovídat na otázky po smyslu existence vystoupil zajímavě. Nejsil-
nější je u těch, kteří jsou s vývoje dosud spíše spokojeni. Podobně je zaznamenatelný trend 
ve prospěch této funkce u katolické církve u těch, kteří jsou nerozhodní v tomto hodnocení. 
Naopak ti, kteří jsou zcela spokojeni se spíš spojují s nepodporou této funkce katolické 
církve a jasně proti podpoře těchto možností jsou ti, kteří jsou spíše a zcela nespokojeni se 
životem v posledních 7 – 8 letech.

-  Všechny ostatní statisticky významné indikátory jsou spojeny s mírou náboženskosti a ví-
ry v Boha. Většinou jde o vlastně „rovnoměrný“ vztah: s hloubkou víry roste přesvědčení 
o možnostech katolické církve odpovídat na otázky po smyslu existence. Stojí za to za-
stavit se u některých detailnějších pohledů. Tak se ukázalo, že tato podpora je znatelně 
silnější právě u lidí, kteří se hlásí k římskokatolickému náboženství než u těch, kteří se 
hlásí k „ostatním“ náboženstvím. A to – i když slaběji – i pokud jde o vyznání otce a matky. 
Pozoruhodné je, že intenzivnější souhlas s možnostmi katolické církve v tomto směru vy-
jadřují ti, kteří sama sebe chápou jako „spíše věřící“ či „poměrně blízko Bohu“ než ti, kteří 
sami sebe zařadili do kategorie „hluboce věřící“ či „velmi blízko Bohu“. Nejzajímavější je, 
že se ukázalo, že ze všech variant míry blízkosti Bohu se jasně skepticky vůči možnostem 
katolické církve v odpovědích na otázky po smyslu existence vyjádřili jen a jen ti, kteří se 
jasně zařadili mezi nevěřící. Jinak všechny ostatní charakteristiky (včetně těch, kteří se ne-
cítí „vůbec blízko Bohu“, či „nemohou říci jak to s nimi v tomto směru je“) vystoupily jako 
podporující souhlas s tím, že katolická funkce může odpovídat na otázky po smyslu života. 
Zdá se, že prostřednictvím právě odpovědí na otázky po smyslu existence může katolická 
církev oslovovat podstatně větší podíl populace než jsou nábožensky věřící.

Vůči možnostem katolické církve poskytovat odpovědi na otázky spojené s morálními pro-
blémy a potřebami lidí (postoj pod písmenem a.) vystoupilo jako statisticky významných cel-
kem 11 vztahů. To je druhý největší počet. U postoje, který vyvolal druhý nejvyšší souhlas. 
Jako statisticky nevýznamné vztahy – kromě těch, které byly statisticky nevýznamné vždy – zde 
vystoupily indikátory věku, počtu dětí, typu bydliště dotazovaného a míry vybavenosti hospo-
dářstvím.

Statisticky významnými vztahy zde byly následující:
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-  kraj bydliště dotazovaných: zřetelně intenzivněji podporovali možnosti katolické církve při 
řešení morálních problémů dotazovaní ze severu Moravy, také z východních a jižních Čech 
i z Čech západních. Jasně proti této podpoře se stavěli respondenti ze Severočeského kraje, 
méně (ale znatelně) z Prahy a západu Čech a dokonce i z jižní Moravy. Nevýraznost posto-
jů jihomoravanů je zarážející. Nejen v této souvislosti. (Navíc – jde o jediný zaznamenaný 
vztah krajů k možnostem katolické církve. A při tom jihomoravský kraj je jasně krajem, 
který nejvíce sytí kategorii římských katolíků ze všech krajů.)

-  Míra zájmu o politiku se ukázala jako statisticky významný indikátor vůči „morální“ funkci 
katolické církve rovněž: dotazovaní projevující tento zájem jasně víc podporují možnosti 
katolické církve v odpovědích na morální otázky. Naopak ti, kteří se o politiku nezajímají 
projevují zaznamenatelně menší podporu možnostem katolické církve v této oblasti a nej-
více proti těmto možnostem jsou ti, kteří se o politiku ani nezajímají, ani zajímají, jsou 
nerozhodní v tomto směru.

-  To, jak dotazovaní hodnotí svůj život po roce 1989 bylo statisticky významné vůči mož-
nostem katolické církve starat se o problémy morálky podobně jako v předchozím případě: 
posilují možnost katolické církve v tomto směru ti, kteří jsou s životem po roce 1989 spíše 
spokojeni. Naopak ti, kteří jsou velmi spokojeni, stejně jako spíše nespokojeni a nerozhod-
ní, vyjadřují skepsi vůči možnostem katolické církve odpovídat na otázky morálky.

-  Ostatní statisticky významné vztahy byly vůči indikátorům mapujícím míru náboženskosti 
a víry v Boha. I tady byly vztahy většinou „stejnosměrné“: s růstem víry roste i důvěra 
v možnosti katolické církve. I zde se ukázalo, že to zcela neplatí pro naprosto krajní kate-
gorie věřících: „spíše věřící“ i „cítící se poměrně blízko Bohu“ jsou ve vyjádření souhlasu 
s možnostmi katolické církve pečovat o morálku optimističtější než ti, kteří sami sebe hod-
notí jako „hluboce věřící“ či „velmi blízko Bohu“.

Možnosti katolické církve při hledání odpovědí na problémy rodinného života (postoj pod 
písmenem b.) byly podporovány víc než 34 % dotazovaných a v tomto smyslu byly na třetím 
místě mezi pěti sledovanými. Statisticky nevýznamné vztahy zde byly navíc vztahy k věkové 
struktuře, počtu dětí, kraji bydliště dotazovaného, míře zájmu o politiku a také vůči tomu, zda 
má či nemá rodina hospodářství.

Statisticky významných bylo celkem 10 z 28 sledovaných vztahů.
-  Podporu této funkci katolické církve jasně vyjádřili dotazovaní z vesnic a z velkých měst, 

naopak proti ní byli dotazovaní z míst středních (ti hlavně) i z měst menších. Tedy – takový 
byl zaznamenaný vliv druhu bydliště dotazovaných.

-  Kromě kategorie „spíše spokojen s životem po roce 1989“, všechny ostatní kategorie hod-
nocení života po roce 1989 vykazovaly pokles souhlasu s možnostmi katolické církve po-
moci při řešení rodinných problémů. Nejsilnější byla tato nepodpora u dotazovaných zcela 
nespokojených s vývojem po roce 1989.

-  Ostatních osm statisticky významných indikátorů se týkalo náboženskosti či víry v Boha. 
Šlo téměř výhradně o zřetelný vztah, kdy s růstem náboženskosti roste i podpora možností 
katolické církve. Výjimku tvoří míra blízkosti Bohu: nejvyšší podpora je u těch, kteří se cítí 
„poměrně blízko Bohu“, zatímco ti, kteří sebe sama lokalizují „velmi blízko Bohu“ jsou 
v této podpoře o něco slabší.

I ve vztahu k možnostem katolické církve odpovídat na otázky znovunastolení veřejného 
zájmu (postoj pod písmenem e.) bylo z 28 možných 10 indikátorů ve statisticky významném 
vztahu. Statisticky nevýznamné zde také byly vztahy k věkové struktuře, ke struktuře podle 
krajů, k typu místa bydliště, k tomu, že v domácnosti je či není hospodářství i k míře zájmu 
o politiku.

Naopak jako statisticky významné vztahy se ukázaly být vztahy k:
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-  počtu dětí: významně méně častěji podporují možnosti katolické církve ve znovunastolení 
řádu dotazovaní bezdětní a z rodin se dvěma dětmi, naopak lidé se 4 a více dětmi zřetelně 
podporují možnosti katolické církve v tomto směru. Pozitivní podpora je zřetelná i u dota-
zovaných s jedním či 3 dětmi.

-  Dotazovaní spíše spokojeni se životem po roce 1989 byli i zde jedinou kategorií, která pod-
poruje možnosti katolické církve ve znovunastolení řádu. Všichni ostatní se staví proti této 
podpoře, nejintenzivněji ti, kteří jsou s životem po roce 1989 zcela nespokojeni.

-  Vztahy vůči náboženskosti a víře jsou ty, které vystoupily i zde všechny jako statisticky 
významné k možnostem katolické církve pomoci při „znovunastolení řádu“. Jde zřetelně 
o vztahy, kdy s růstem víry a náboženskosti roste i přiznání šancí katolické církvi. Až na 
jeden z osmi indikátorů této skupiny jde o jasně související vztah. Jedinou výjimku tvoří 
vztah míry blízkosti k Bohu a hodnocení těchto možností katolické církve: nejsilnější je 
podpora od těch, kteří se chápou jako „poměrně blízko Bohu“. Je to podpora intenzivnější 
než od těch, kteří sami se berou jako velmi blízké Bohu. I tady platí úzký vztah mezi pod-
porou možností katolické církve a přináležitostí k římskokatolickému vyznání. Jak u dota-
zovaných (tam především), tak u jejich otce a matky.

Možnosti katolické církve odpovídat na aktuální sociální problémy (postoj pod písmenem 
d.) byl nejméně podporován. K němu bylo z 28 možných celkem jen 9 statisticky významných 
vztahů. Znamená to, že k obvyklým statisticky nevýznamným vztahům zde přistoupily ještě 
věková struktura, struktura podle krajů, počet dětí, typ bydliště, fakt hospodářství v domácnosti 
a míra zájmu o politiku.

Jako statisticky významné vztahy – kromě „obvyklých“ vztahů k indikátorům náboženskosti 
a víry – se ukázaly jen vztahy k míře hodnocení života po roce 1989. I tady je, jako v před-
chozích případech, jediným postojem který posiluje tendenci k možnostem katolické církve 
odpovídat na sociální problémy ten, který je vyjádřen výrokem „spíš spokojen“ s životem po 
roce 1989. Všechny ostatní se naopak vztahují k nedůvěře vůči možnostem katolické církve 
v této oblasti.

Vztahy k náboženskosti a víře v Boha jsou shodné jako u předchozích postojů: s nárůstem 
víry a náboženskosti roste i podpora souhlasu s možnostmi katolické církve odpovídat na otáz-
ky aktuálních sociálních problémů v naší zemi. A stejně jako dřív je zaznamenatelná výjimka 
u míry blízkosti Bohu.
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S výzkumem zaměřeným na Modernizaci se potkáváme poprvé. Výzkum proběhl v roce 
1995. Indikátor, který budeme v souvislosti s obecným vyjádřením pozice církví v naší společ-
nosti rozebírat, vycházel z odpovědí na následující otázku (ot. č. 43):

Kdybyste potřeboval/a pomoc při řešení závažných životních problémů týkajících se Vás 
nebo Vaší rodiny, mohl/a byste se spolehnout na:

A dotazovaní se vyjadřovali k pěti předepsaným skutečnostem (s doplněním „něčeho jiné-
ho“), které mohou být brány jako zdroj pomoci.

Možnosti spolehnout se na někoho ve svízelné osobní či rodinné situaci jsou významným 
indikátorem vztahu k možným zdrojům pomoci. Samozřejmě, že se do nich promítá řada vlivů: 
od faktu, že něco takového není na dosah nebo není v dosahu mých směřování, potřeb a dosa-
vadních zkušeností, až po skutečné vyjádření nedůvěry či důvěry v daný zdroj možné pomoci. 
Jde také o to, jakými možnostmi ta která z institucí disponuje. V každém případě ale může jít 
o důležité symbolické vyjádření váhy daného zdroje či zdrojů ve společnosti. Pro zpřesnění 
charakteristiky postavení daného zdroje pomoci ve společnosti jde o významný doplněk. Záro-
veň jde o projev rozdělení očekávání mezi možné instituce, které přicházejí v úvahu při řešení 
svízelných osobních či rodinných situacích.

V těchto souvislostech je zaznamenatelné, že místo církve je mezi potenciálními pomocníky 
ve svízelných situacích nejméně důležité mezi všemi sledovanými zdroji pomoci. A rozdíl je 
markantní.

Nejvíce se dá spoléhat na pomoc v rodině. S velkým odstupem je pomoc státní sociální 
pomoci (s ní počítá něco přes 30 % populace), pak zase s velkým odstupem zaměstnavatelé 
a seskupení nejrůznějších zdrojů z kategorie „někdo jiný“. Předpoklad pomoci u odborů a spo-
lečenských organizací (asi tady bychom mohli hledat i místo pro občanské iniciativy, pokud 
nejsou z části mezi „někým jiným“) je u necelé desetiny lidí. Od církví očekává možnou pomoc 
– myslí si, že je možné spolehnout se na ně v případě svízelů – jen něco přes 5 % respondentů.

Tento signál o postavení církve ve společnosti je významný. Jestliže bychom chtěli hledat 
kritéria pro to, do jaké míry jsou církve v naší společnosti „živé“, asi bychom nemohli přehléd-
nout právě hledisko opřené o to, jaký je podíl těch, kteří se na církve obracejí o pomoc. Protože 
péče o bližní, pomoc ve svízelných situací a pomoc ducha, to jsou jedny z nepochybných funkcí 
církví v každé společnosti.

Detailnější analýza přinesla řadu poznatků. První se týkaly porovnání pořadí mezi šesti sle-
dovanými zdroji pomoci. Ukázalo se, že církev je společně s odbory na jednom stupínku, čili, 
že mezi mírou pomoci očekávanou od církví a odborů není rozdíl, avšak mezi touto dvojící 
a dalšími pořadími rozdíly jsou.

Tabulka č. 11: Na koho lze spoléhat při řešení problémů – výzkum Modernizace 1995 
Spoléhat se na Ano, lze (v %) Ne, nelze (%) 
(a) příbuzné 73,8 26,1
(b) zaměstnavatele 19,3 78,7
(c) církev 5,3 94,7
(d) odbory a společenské organizace 9,9 90,1
(e) státní sociální pomoc 30,8 69,2
(f) někoho jiného 17,9 76,1
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Faktorová analýza ukázala, že se zdroje pomoci shlukují do tří faktorů. První soustřeďuje 
pomoc odborů a společenských organizací a pomoc státu. Obě tyto pomoci volí podobné spo-
lečenství. Druhý faktor tvoří pomoc očekávaná od příbuzných  a někoho jiného. Konečně třetí 
faktor zahrnuje pomoc církve a zaměstnavatele. Pomoc zaměstnavatele je však také navázána 
na první i druhý faktor.

To, že je pomoc očekávaná od církve blízká těm, kteří zároveň volili pomoc státu, odborů 
a „někoho jiného“ – tedy spíš mimo rodinu a zaměstnání – potvrdil i výsledek vícerozměrného 
škálování.

Z propočtu statistické významnosti vztahů k tomu, zda se dá spolehnout na církev, vyšlo, že 
rozpoznatelných vlivů zde není mnoho.

Především z 21 indikátorů bylo statisticky významných jen 6. Je proto vlastně zajímavější 
a pro charakteristiku těch, kteří na církev spoléhají příznačnější, jaké to jsou vztahy, které se 
ukázaly jako nevýznamné.

Patří mezi ně pohlaví, věk, velikost obce bydliště, vzdělání respondenta, vzdělání otce, vzdě-
lání matky, čistý příjem, rodinný stav, počet dětí, vybavenost (či nevybavenost) domácnosti sa-
telitem, mikrovlnkou, počítačem, automatickou pračkou a telefonem, také to, jak se dotazovaní 
zařazují na ose politické orientace.

Jako statisticky významné vlivy se ukázaly být pouze:
-  zařazení do společenské vrstvy: konkretizace ukazuje, že vyšší spoléhání se na církev je 

vlastní krajním pozicím na společenském žebříčku – větší podíly mezi těmi, kteří se spolé-
hají na církev v osobní či rodinné svízelné situaci jsou mezi dotazovanými z dolní vrstvy 
a z horní a vyšší střední vrstvy. Zastoupení střední vrstvy a nižší střední vrstvy je naopak 
statisticky významně menší.

-  Zaměstnanecké začlenění. Konkrétně jde o významně vyšší podíl důchodců na těch, kteří 
spoléhají na církev. Ostatní zaměstnanecké skupiny jsou naopak významně víc zastoupeny 
mezi těmi, kteří se o pomoc církve neopírají.

-  Z vybavenosti domácnosti (která byla ve výzkumu Modernizace bohatě sledována) se jako 
jediný statisticky významný indikátor ukázalo vlastnictví videorekordéru. Domácnosti 
s videorekordérem se výrazně řidčeji podílely na těch, kteří hledají spolehnutí u církve. 
Naopak – pokud domácnost videorekordér nevlastní, je míra spolehnutí se na církev vyšší. 
Z uvedeného vztahu však nelze skoro na nic usuzovat. Už proto, že míra vlastnictví jiných 
spotřebičů (s hodnotovým obsahem blízkým videorekordéru a jeho místu v životu domác-
nosti – mohlo by jít např. o satelit) jako významná ve vztahu k orientaci na spolehnutí se 
na církve nevystoupila.

-  Pozoruhodné je, že se ukázal jasný vztah k míře zájmu o politiku. Ti, kteří se „určitě za-
jímají“ o politiku jsou významně víc zastoupeni mezi těmi, kteří se spoléhají na církev. 
A opačně – lidé bez zájmu o politiku jsou častěji mimo orientaci na očekávání pomoci od 
církve. Jde o vztah zcela průkazný.

-  Konečně nejsilnější vztah vystoupil mezi očekáváním pomoci od církve a náboženským 
vyznáním dotazovaných. Ukázalo se, že jak římští katolíci, tak (a především) lidé hlásící 
se k ostatním náboženským vyznáním jsou zásadně víc zastoupeni mezi těmi, kteří se spo-
léhají na pomoc církve. Zdá se, že zvláště u nábožensky orientovaných lidí přináležejících 
k menším církvím je tendence obracet se ke své církvi o pomoc výraznější než u římských 
katolíků a ovšem než u lidí nábožensky neorientovaných. Zdá se, že věřící nejen, že přijí-
mají své církve jako potřebné, ale také, že přece jen počítají s tím, že jim církve pomohou 
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v nouzi. I když je toto očekávání podstatně menší než míra přijímání církví a míra souhlasu 
s jejich významem ve společnosti. Chtělo by se shrnout, že osobní vztahy k církvím jsou méně 
časté a méně intenzivní než vztahy k církvi jako instituci. Nebo také může jít o projev zkuše-
nosti s církví spíše jako s málo osobní, lidem vzdálenou institucí.

Detailní analýza výsledků jednotlivých výzkumů či jejich částí vztahujících se k funkcím 
církví je rozsáhlá a také chtě nechtě poměrně složitá. Může vyvolávat dojem, že pohledem na 
jednotlivé „stromy“ není vidět „les“. V této části proto shrneme některé poznatky, které z údajů 
uvedených v dosavadních částech 2. kapitoly vyplývají. Nejde o vyčerpávající shrnutí, ale jen 
o naznačení dílčích závěrů, které považujeme za nezbytné připomenout. Jde zároveň – logicky 
– o pokus o interpretaci na obecnější úrovni, tedy i o možná riskantní pokus o nadhled. Čím 
obecnější pokus, tím větší riziko mýlky. Ale také, snad, větší výzva pro další čtenáře k diskusi 
či k pokusům o odlišné, zpřesňující, možná i odmítající interpretace.

Především ze všech analyzovaných výzkumů a jejich částí vystoupilo jasně, že v naší spo-
lečnosti jsou funkce církví chápány jako nezbytné, platné i pro naši společnost a časové a pro-
storové souvislosti. Církve v žádném případě nejsou považovány za přežitek. Náboženská té-
mata a otázky rovněž ne.

Při tom jde o funkce mnoharozměrné. Církve nejsou chápány jako jednodimenzionální, vůči 
společnosti vlastně „paralelní“ či „uzavírající“ se instituce. Spíš – protože jde o vícefunkční en-
tity – ne na prvním místě jako instituce, ale jako společenství, jako součást širšího společenství 
v této zemi. Tato vícerozměrnost, neuzavřenost, přijímanost možností církví má nepochybně 
v sobě i sdělení označitelné jako výzva. Posouzení možností církví je vždy z části vyjádřením 
i očekávání, která vůči církvím populace klade.

Při tom lze v základních oblastech, na které mohou církve podávat odpovědi (kde tedy jsou 
tyto odpovědi od církví společenstvím očekávány, byť církve nepochybně nejsou jediné, kte-
ré se na těchto odpovědích podílejí), rozpoznat v devadesátých letech určité trendy. Srovnání 
podobných indikátorů ve výzkumech Evropské hodnoty 1991 a 1999 a ve výzkumu Aufbruch 
z roku 1997 právě na určité trendy ukazují. (A to přes to, že ve výzkumu Aufbruch šlo o otázku 
týkající se katolické církve a ne církví vůbec. Ostatně to, že ve většině společnosti je zřejmě ob-
raz církví spojován především s nejmohutnější z nich v našich podmínkách, tedy s katolickou 
církví, slouží na podporu možností srovnávání dat z výzkumu Aufbruch s výzkumy EH 1991, 
1999):

-  Zdá se, že v naší společnosti v letech 1991 až 1999 obecně narostly představy o možnos-
tech církví odpovídat na významné problémy v životě lidí, v životě společnosti. (Nárůsty 
odpovědí na otázky týkající se indikátorů funkcí církví mezi roky 1991 a 1997 i 1999 jsou 
patrné.)

-  V těchto posunech jsou ale rozdíly. Jasně narostly představy o možnostech církví odpovídat 
na otázky týkající se smyslu existence, duchovní dimenze života. Nárůst možností církví 
v odpovědích na otázky duchovního života je nesporný a markantní. Rostou také představy 
o možnostech církví odpovídat na morální problémy. Naopak spíš klesají představy o mož-
nostech církví pomáhat při odpovědích na sociální problémy života společnosti. Možnosti 
církví v odpovědích na otázky rodinného života jsou oceňovány v podstatě stejně jak v po-
čátku tak v konci devadesátých let.
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-  Lze předpokládat, že v těchto trendech se odráží nejen růst poznání o církvích a jejich 
možnostech v naší společnosti (zřejmě tedy o projev faktu, že jde o jedno z témat, která se 
volně objevují v médiích a v životě společnosti), ale také vývoj míry aktuálnosti jednotli-
vých druhů otázek. Není možné vyloučit interpretaci nárůstu možností odpovědí církví na 
duchovní otázky toho druhu, že jde zároveň o projev růstu potřeby takových otázek a tedy 
pocitu růstu aktuálnosti témat duchovního života v naší společnosti. Tato interpretace by 
nebyla možná, kdyby náznaky možnosti právě takového výkladu nevycházely i z jiných 
pramenů a analýz. Totéž je možné říci i o nárůstu témat etiky a naopak vlastně o poklesu 
aktuálnosti sociálních problémů v naší zemi – alespoň proti očekáváním v roce 1991.

-  Z uvedených rozdílných trendů také vyplývá, že se rozvírá vějíř možností, které veřejnost 
přikládá církvím, avšak jeho základní součásti zůstávají: akcent na duchovní dimenzi pů-
sobení církví je zřetelný, pokles váhy požadavku na církve jako na sociálně-charitativní 
společenství či instituce rovněž.

Velmi důležité je, že požadavky a představy o možnostech církví, o jejich funkcích ve spo-
lečnosti, nejsou vlastně v žádném vztahu se sociálně-ekonomickými podmínkami života lidí. 
Nehrají tu roli příjmové diference, rozdíly ve vybavenosti domácnosti, ale ani rozdíly ve vzdě-
lání. Jen nepatrný vliv tu má věk, pohlaví (a tento vliv je proměnlivý), velikost obce bydliště, 
typ obce (čili diference na venkov a města), míra zájmu o politiku, velikost domácnosti, zdra-
votní i rodinný stav, ale ani pocity štěstí z dosavadního života či to, zda dotazovaní důvěřují či 
nedůvěřují lidem.

Jasně diferencujícími charakteristikami jsou všechny, které se vztahují k náboženskosti a ví-
ře dotazovaných: obecně platí, že prakticky ve všech analyzovaných vztazích se prokázal jasný 
vztah mezi růstem náboženskosti a hloubkou víry a odhadem možností církví napomáhat při 
odpovědích a řešeních problémů společnosti a života lidí. Jde o znovupotvrzení faktu, že nábo-
ženskost a víra jsou v naší společnosti velmi významným diferenciačním vlivem. Zároveň se 
zcela jasně ukázalo, že

-  míra očekávání vůči církvím roste s mírou zkušenosti s církvemi a naopak (tedy: nulová 
zkušenost či odmítání církví a náboženskosti se jasně promítá do představ o snižování 
možností církví pomoci);

-  jsou tato očekávání občas vlastní i váhajícím ve víře a chápání vlastní náboženskosti, že 
tedy pro případné větší možnosti naslouchat a prohlubovat vlastní náboženskost je možné 
předpokládat určitou otevřenost těch, kteří si se svou vírou či nevírou nevědí rady vůči 
otázkám týkajícím se ne přímo náboženskosti, ale duchovního života, otázek morálky, ro-
dinných problémů, smyslu života apod. I tyto poznatky posilují nezbytnost co největší 
otevřenosti církví vůči těmto druhům otázek. A vůči tázajícím se i mimo „tělo církve“.

Detaily, v nichž se liší míra diferencí vůči možnostem církví u jednotlivých „kategorií“ věří-
cích, zde neuvádíme, i když jde o zajímavé a možná i určující charakteristiky právě pro odlišné 
druhy náboženskosti u nás. Odkazujeme na analýzu u jednotlivých proměnných. Jen jednu 
poznámku: ti, kteří sami sebe chápou jako nejhorlivější ve víře, jako nejhlouběji zakořeněné 
v náboženskosti, nepatří většinou k těm, kteří by zároveň nejvíc důvěřovali v možnosti církví 
v jejich působení ve společnosti. Zdá se, že jde o určitou souvislost mezi takovými krajními 
postoji a zaměřením spíš dovnitř církví než zaměřením na působení církví ve společnosti.

Důležité je, že z ostatních indikátorů – tedy těch, které jsou mimo okruh náboženskosti a ví-
ry - jasně vystoupil jako diferencující vztah jen vlastně jediný. A to vztah k míře spokoje-
nosti s průběhem transformace naší společnosti. Ať už tento postoj byl měřen prostřednictvím 
„hodnocením života po roce 1989“, nebo srovnáváním finanční situace rodiny nyní a právě asi 
tak před rokem 1989. Důležité je, že nejde o vztahy jednosměrné: pozitivní možnosti církvím 
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přiznávali statisticky významně častěji ti z dotazovaných, kteří byli vždy „spíše spokojeni“ 
s vývojem po roce 1989. Ne ti, kteří byli „velmi spokojeni“ a ani ti, kteří si vybrali jednu z va-
riant nespokojenosti s vývojem v naší zemi v devadesátých letech. Vzniká tak velmi zajímavé 
spojení věřících a přístupu k transformaci společnosti: věřící mají tendenci být spokojenější 
s vývojem po roce 1989. Při tom ale, připomeňme, nevyšel žádný statisticky významný vztah 
mezi hodnocením možností církví a mírou pocitu štěstí v dosavadním životě. Neznamená to 
tedy, že by věřící byli obecně šťastnější. (Ostatně i váha náboženskosti a církví pro osobní štěstí 
nevyšla jako příliš významná.) Patří však markantně častěji mezi ty, kteří jsou „spíše spokoje-
ni“ s vývojem u nás po r. 1989. Toto téma by zajisté stálo za detailnější analýzu. Ať bude osud 
této další analýzy jakýkoliv, je možné brát uvedený vztah za prokázaný.

Rozdíly podle regionů nevystoupily tak výrazně, jak by snad bylo možné – podle dřívějších 
poznatků o vztahu regionů a míry religiozity – očekávat. Ukázalo se, že sice Morava a zvláště 
jih Moravy, jsou blíž k pozitivním přijímáním možností působení církví, ale zdaleka ne u všech 
vztahů. Lze říci, že vliv Moravy byl mnohem menší než u všech dosavadních charakteristik víry 
a náboženskosti. A už vůbec nebyly vztahy krajů bydliště dotazovaných v tak jasném vztahu 
vůči těmto možnostem, podle míry religiozity v nich. Tak např. dotazovaní ze severu Čech 
(jasně nejméně religiozního kraje) jednou byli jasně víc skeptičtí vůči možnostem církví, jindy 
naopak. Ukazuje to možná na fakt vnitřní diferenciace druhu religiozity uvnitř náboženské 
obce: vysoce religiózní jih Moravy je vlastně jen málo spojen s představami o tom, že církve 
mají významné postavení při řešení etických, existenciálních, sociálních i rodinných problémů 
lidí a společnosti. Lze to chápat jako příspěvek k pojetí lidové zbožnosti, tradičně opřené přede-
vším o stereotypy a rurální  životní styl, jako příznačné (především) pro jih Moravy? Snad.

Občas se „mihly“ i další indikátory. Např. sebehodnocení jako pravicově smýšlející bytosti 
jako podněcovatel míry důvěry v možnosti církví, levicovost opačně, politický střed jako spíš 
vzdalující se těmto postojům. Mihnul se i vliv věku (s přijatelností funkcí církví u nejstarších 
a starších, naopak odmítáním věkovou kategorií mezi 40 až 50 roky a nejmladšími), v této 
souvislosti i vliv ekonomické aktivity (s příznivými postoji důchodců a odmítavými hlavně 
u „zaměstnanců“), atd. Nejde však zdaleka o vlivy silné, ani jednoznačné.

Základní diference je dána vztahem k víře a náboženskosti. Jako by se do tohoto vztahu  
„vešlo“ u většiny populace i pozitivní očekávání vůči možnostem církví v jejich působení ve 
společnosti.
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Pro zkoumání stavu a vývoje míry důvěry k církvím v naší zemi v posledních letech mu-
síme využít především údaje z výsledků empirických šetření. Dokonce se budeme držet jen 
těchto údajů. Důvody jsou prosté: diskuse o míře důvěry k církvím probíhá v mnoha rovinách 
a souvislostech, je předmětem nejen analytických studií a postupů, ale také projevem osobních 
stanovisek a politických a ideologických orientací. Analýza těchto procesů je sice možná, ale 
dost dobře nemůže být předmětem zájmu této studie: přerostla by její hranice i zaměření. Nao-
pak – v těchto diskusích se zřídka argumentuje ucelenějšími podklady z empirických výzkumů. 
Nanejvýš se účelově připomene ten či onen dílčí poznatek. Prezentace ucelenějších pohledů na 
výsledky empirických výzkumů zaměřené na oblast důvěry k církvím tak může posloužit jako 
vážný argument i do dalších diskusí.

Důvěra k církvím ve společnosti je v dostupných datech zkoumána jednak sama o sobě, čas-
těji však ve vztahu k důvěře vůči jiným institucím. Onen druhý pohled je možné – i z dat, která 
máme k dispozici – porovnat s několika jinými zeměmi. Analýzu uvádíme údaji o vývoji k dů-
věře v církve v naší zemi v časové řadě na základě výsledků zkoumání CVVM (dříve IVVM).

Už od roku 1990 sleduje Institut pro výzkum veřejného mínění míru důvěry k církvím v na-
ší zemi. Jde o sledování, které se uskutečňuje spolu s výzkumem důvěry k dalším institucím, 
konkrétně k policii, armádě, soudům, sdělovacím prostředkům, odborům a bankám a peněžním 
ústavům. Jak uvidíme později, je možné srovnávat vývoj této důvěry i s vývojem důvěry ve vlá-
du, parlament, senát, prezidenta, obecní zastupitelstva. Zde se podíváme na vývoj míry důvěry 
k církvím samostatně.

Sledování probíhalo nejprve v ročních intervalech, od roku 1995 dvakrát do roka. Dotazova-
ný reprezentativní vzorek dospělých lidí se vyjadřoval prostřednictvím čtyřstupňové škály.

Výsledky prezentujeme v redukované podobě, kde „ano“ je shrnutím odpovědí „rozhodně 
důvěřuji“ a „spíše ano“, zatímco „ne“ shrnuje odpovědi na varianty „spíše ne“ a „rozhodně 
nedůvěřuji“. Zbytek do sta procent tvoří odpovědi „nevím“. (Ostatně v této redukované podobě 
jsou také údaje ve zprávách IVVM publikovány, takže nemáme možnost je zpětně identifikovat 
v detailní škále.)
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Bazické indexy charakterizující vývojové trendy celkem, jsou v tabulce použity dva. Jeden 
sleduje celou časovou řadu, druhý využívá možností metody vhodně zvoleného počátku – za 
začátek řady je zvolen rok 1995 a tím jsou eliminovány dramatické proměny počátku řady. Je to 
zároveň rok, od něhož jsou k dispozici vždy dva údaje za rok. Pro předchozí období je příznač-
ný dvouletý interval – tedy pohled podstatně hrubší a věcně i metodicky jen obtížně srovnatel-
ný. V letech 1995 až 2004 pracujeme vždy s údajem z počátku roku (obvykle šlo o únorová až 
dubnové šetření.)

Tabulka č. 12: Vývoj míry důvěry k církvím v ČR podle průzkumů IVVM/CVVM v %
Církvím 1990 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Důvěřuje 51 41 31 34 32 28 29 29 32 37 34 34 31
Baz. index 1,00 0,94 0,82 0,85 0,85 0,94 1,09 1,00 1,00 0,91
Nedůvěřuje 27 44 51 53 54 58 59 60 56 48 51 51 52
Baz. index 1,00 1,63 1,89 1,96 2,0 2,15 2,19 2,22 2,07 1,77 1,88 1,88 1,93

Graf č. 6: Vývoj míry důvěry k církvím (v %, za roky 1995 a dál vždy údaje za počátek roku)

0
10
20
30
40
50
60
70

1990 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

církvím důvěřuje církvím nedůvěřuje

Ze srovnání uvedeného v Tabulce č. 12 a v Grafu č. 6 vyplývá několik poznatků:
-  Posun v důvěře je nejmarkantnější na začátku sledovaného období: mezi rokem 1990 

a 1991 došlo k poklesu důvěry církvím o 10 bodů, naopak nedůvěra narostla o 17 bodů, 
tedy o 63 %.

-  Pokles důvěry pokračoval ještě do roku 1993 (stejně jako nárůst nedůvěry vůči církvím), 
aby se v tomto období zastavil a vlastně po celý zbytek časové řady osciloval kolem hodnot 
zjištěných v roce 1993.

-  V letech 1993 až 2001 nelze ve vývoji míry důvěry i nedůvěry v církve v naší zemi nalézt 
nějaký jednoznačný trend – jde o proměnlivý vývoj bez výkyvů takového druhu, aby je 
bylo možné interpretovat jako projevy momentálních událostí, ani jako projev určité změ-
ny trendu. Amplituda důvěry je 9 bodů, amplituda nedůvěry rovněž. Posuny v postojích 
mezi jednotlivými sledováními jsou interpretovatelné v podstatě v rámci výběrových chyb 
– nepřekračují 6 bodů, obvykle se pohybují v rozpětí kolem 3 bodů.

-  Snad od roku 1997 je možné zaznamenat určitý náznak trendu růstu důvěry v církve. Nic-
méně trvá, že kolem jedné třetiny obyvatel této země církvím důvěřuje, zatímco víc 
než polovina dospělých lidí v naší zemi církvím nedůvěřuje. A tato skutečnost je v po-
sledních osmi letech v podstatě stabilní.
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I zde můžeme vyjít ze srovnání časových řad z průzkumů IVVM. Dlouhodobě se sledují 
vztahy k ústavním institucím a k některým veřejným institucím, mezi nimi i k církvím. Prezen-
tace všech údajů za celé období by vyžadovala velmi rozsáhlý prostor.

Volba intervalů vychází především z toho, do jaké míry jsou data za sledovaná období k dis-
pozici za co největší počet institucí. Důležitý je počátek sledování (nejčastěji rok 1990), pak rok 
1996, kdy nastupuje nově sledování postojů ke sdělovacím prostředkům a bankám a pak závěr 
řady, tedy údaje nejnovější.

Tabulka č. 13: Vývoj důvěry k vybraným ústavním a veřejným institucím v ČR
(procento odpovědí „rozhodně důvěřuje „ a „spíše důvěřuje“).
Instituce 1990 X. 1996 II. 2001 III 2004 
Armáda 39 28 41 61
Policie 41 35 48 47
Soudy 28 34 33 42
Sdělovací prostředky - 63 64 (64/59)
Odbory (1991) 28 34 30 38
Banky - 19 19 -
Vláda 79 (I-1991) 45 34 (36)
Poslanecká sněmovna 71 (I-1991) 32 24 (22)
Senát - - 21 -
Prezident 90 (I-1991) 78 53 75
Církve 51 28 37 31
Poznámky k Tabulce č. 13:
Poslanecká sněmovna v roce 1991 zahrnuje jen Českou národní radu, postoj k vládě v témže
roce je postojem k vládě České republiky,  ne postojem k vládě federální.
Údaje byly k dispozici za ústavní instituce až za leden 1991, za odbory také až z roku 1991. 
Proškrtnutá políčka znamenají, že za daný rok údaje nejsou k dispozici. 
V roce 2004 šlo o důvěru v televizi (64 %) a noviny (59 %) a ne o míru důvěry ve sdělovací
prostředky.
V roce 2004 šlo o důvěru předsedovi vlády a ne vládě, dále o důvěru členům poslanecké 
sněmovny a ne poslanecké sněmovně.

I když nejsou prezentovány všechny roky, lze z Tabulky č. 13 usoudit na některé zajímavé 
poznatky:

-  Obecně dochází proti roku 1990/1991 k radikálnímu poklesu důvěry v ústavní instituce. 
Podobný trend vývoje je u postojů vůči veřejným institucím příznačný jen pro postoje 
k církvím.

-  Vývoj důvěry k armádě, konec konců i k policii a soudům od roku 1990 roste, k médiím 
a bankám (u každého na zcela odlišném konci škály důvěry) a odborům stagnuje. Čili 
vývoj postojů k ostatním veřejným institucím je proti postojům k církvím odlišný. Jakoby 
vlivy působící na tyto veřejné instituce a na církev byly odlišné. Zdá se – ale argumenty 
pro to nelze z dat IVVM ani získat, ani ztratit – že vývoj postojů k církvím je spíš ovliv-
ňován skutečnostmi, které spolupůsobí na postoje k ústavním institucím než k institucím 
„veřejného života“. Možná, že tato skutečnost upozorňuje na svéráznou pozici církví v naší 
společnosti: jako by šlo o „něco mezi ústavními a veřejnými institucemi“.
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-  Platí, že důvěra církvím po většinu sledovaného období nedosahuje úrovně nedůvěry 
k církvím. V celkovém pořadí z hlediska důvěry se církve pohybují kolem středu žebříčku 
mezi uvedenými jedenácti institucemi (v roce 1990 na  4. místě z 8 institucí, v roce 2001 na 
5. místě z 11 institucí). Nepatří k institucím, které jsou veskrze nedůvěryhodné, jako jsou 
např. banky či poslanecká sněmovna a senát.

Výzkumy Evropské hodnoty z roku 1991 a 1999 přinášejí také údaje o míře důvěry vůči 
různým institucím. Jde celkem o 15 institucí, z nichž postoje ke 13 jsou srovnatelné.

Tabulka č. 14: Srovnání míry důvěry a míry nedůvěry vůči vybraným institucím, včetně
církví podle výzkumů Evropské hodnoty 1991, 1999

Důvěra NedůvěraInstituce
1991 1999 Rozdíl 1991 1999 Rozdíl

Církev 27,7 19,6 -8,1 35,5 39,0 +3,5
Armáda 40,4 25,3 -15,2 11,4 12,8 +1,4
Školství 63,2 54,5 -8,7 2,7 2,2 -0,5
Soudy 45,1 23,3 -21,8 8,1 19,5 +11,4
Tisk 32,6 37,6 +5,0 10,1 9,3 -0,8
Odbory 24,4 22,0 -2,4 23,5 26,6 +3,1
Policie 40,0 33,0 -7,0 9,7 10,6 +0,9
Parlament 38,1 12,2 -25,4 12,6 31,7 +29,1
Státní správa 33,2 21,9 -11,3 10,9 13,7 +2,8
Velké podniky 24,3 19,6 -4,7 15,4 16,8 +1,4
Systém soc. zabezpečení 48,2 33,5 -14,7 8,2 9,7 +1,5
Evropské společenství 63,5 42,6 -20,9 8,2 18,2 +10,0
NATO 38,0 43,8 +5,8 20,6 21,8 +1,2
OSN - 48,3 - - 13,6 -
Systém zdravotní péče - 42,9 - - 6,6 -

Na první pohled je zřejmé, že mezi roky 1991 až 1999 se převrátila míra důvěry od pozitiv-
ního k negativnímu pólu především u tří skutečností: parlamentu, soudů a Evropského spole-
čenství.

Když zkombinujeme hledisko míry důvěry v roce 1999 a dynamiky důvěry a nedůvěry v le-
tech 1991 až 1999 získáme následující přehled:
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Tabulka č. 15: Rozdělení institucí podle váhy důvěry v roce 1999 a dynamiky důvěry a ne-
důvěry k nim v letech 1991 až 1999 (z výzkumů Evropské hodnoty 1991, 1999)

Míra důvěry v: Dynamika důvěry (první znaménko) a nedůvěry (druhé zna-
ménko) v letech 1991 až 1999 

% instituce                -               + -        - +     - +      +
50 a 
víc školství školství

40-50 Evropské společ.;
NATO Evrop. spol. (silné) NATO

30-40 tisk;policie; sociál. 
zabezp.

soc. zabezp. (střed); policie 
(slabé) Tisk

20-30 armáda, soudy, od-
bory, stát. správa 

soudy(silné); stát.správa (silný 
střed); armáda (střed); odbory 
(slabé)

Do 20 církve;velké
podniky; parlament

Parlament (silné); církve (slabý 
střed); velké podniky (slabé) 

Poznámky k Tabulce č. 15: Označení dynamiky za pomocí znamének je na tomto principu: 
první znaménko vyjadřuje  dynamiku důvěry v letech 1991 až 1999 (+ nárůst, - pokles); druhé 
znaménko totéž pokud jde o změny v procentech těch, kteří dané instituci nedůvěřují. Slovní 
označení znamená, že jde o změnu velmi rozsáhlou („silné“), středně rozsáhlou („střed“)
a málo rozsáhlou („slabé“). Kombinace vyjadřují mezistupně.

Důvěra k církvím byla na počátku devadesátých let i na jejich konci poměrně nízká. Stejně 
jako důvěra v parlament a ve velké podniky zaznamenala důvěra v církve během devadesátých 
let pokles. Pokles není tak silný jako u míry důvěry v parlament, nejde tedy o propad důvěry, 
jde však o trend vyjadřující pokles. Je třeba připomenout, že pokles důvěry nastal během deva-
desátých let podle výzkumu Evropské hodnoty u jedenácti ze třinácti sledovaných postojů.

Statistická analýza ukázala na řadu souvislostí.
V roce 1991 se míra důvěry v církve nejvíce blížila míře důvěry v odbory. Podle analýzy 

pořadí vytvořily tyto dva postoje společnou skupinku, která se statisticky významně odlišovala 
od ostatních.

Vícerozměrná analýza ukázala u obou užitých postupů poněkud odlišné výsledky.
Faktorová analýza shrnula sledované postoje do tří faktorů. První zahrnul celkem devět po-

stojů (k policii, soudům, státní správě, parlamentu, školství, odborům, sociálnímu zabezpečení, 
tisku a velkým podnikům), ve druhém se sdružily postoje k NATO a EU a konečně ve třetím 
(nejméně konzistentním) postoje k církvím a k armádě. Při tom se ukázalo, že postoj k církvi 
vykazuje určitou souvislost s postoji ve druhém faktoru (NATO a EU), postoje k armádě nao-
pak směřují také k faktoru prvnímu.

Vícerozměrné škálování přineslo rozložení odlišné především v tom, že postoje  církvím 
vystoupily jako samostatné, bez vázání na jiné postoje.

Z 20 indikátorů (sociálních a demografických charakteristik), u kterých byla testována statis-
tická významnost vůči míře důvěry k církvím, jako statisticky významných vystoupilo celkem 
17.  Jde o vysokou míru diferenciace, čili - na míru důvěry k církvím působí velké množství 
vlivů.
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V detailu jde o následující skutečnosti, které mají vztah k míře důvěry k církvím:
- pohlaví (ženy jasně častěji vyjadřují důvěru k církvím, zatímco muži opačně;);
-  věk (lze vysledovat vztah přímé úměry, především s vysokým růstem důvěry k církvím 

u dotazovaných nad 60 let);
- regionální rozdíly (jasně pozitivnější vztah dotazovaných z Moravy než z Čech či z Prahy);
-  vzdělání (pozitivnější postoje jsou markantně víc zastoupeny u lidí s nejvyšším  ukonče-

ným vzděláním základním, s velkým odstupem pak u dotazovaných s ukončeným vzdě-
láním vysokoškolským, zatímco u lidí s vyučením a středoškoláků jde o postoje s jasným 
příklonem k pólu vyjadřujícím nedůvěru);

- zaměstnání (jasná převaha důchodců mezit těmi, kteří vyjadřují postoje důvěry k církvím);
-  společensko-ekonomicky status: mezi dotazovanými vyjadřujícími důvěru k církvím pře-

važují lidé s nejnižším socioekonomickým postavením. Protiváhou jim jsou dotazovaní se 
středním a vyšším statusem, ne s nejvyšším;

-  mezi lidmi vyjadřujícími důvěru k církvím ovšem převažují ti, kteří jsou spokojeni se svou 
finanční situací. (Což ovšem nejsou ti s nejvyšším socioekonomickým postavením.);

-  zdravotní stav: důvěru k církvím vyjadřují především lidé se špatným zdravotním stavem, 
méně silněji dotazovaní, kteří hodnotí svůj zdravotní stav jako velmi špatný a ti, kteří říkají 
o svém zdravotním stavu, že „to jde“. (Nejde tedy o nepřímou úměru);

- rodinný stav: důvěra k církvím je vlastní především ovdovělým a také rozvedeným;
-  dotazovaní z domácností, kde už nejsou děti, patří k těm, kteří jasně častěji vyjadřují dů-

věru k církvím;
-  důvěru k církvím jasně vyjadřují lidé, kteří se cítí být velmi šťastní a hned za nimi ti, kteří 

se vůbec necítí být šťastní. (Jde o jasně polární rozložení – středové kategorie, tedy spíše 
šťastní či nešťastní, ani šťastní ani nešťastní, vyjadřují nedůvěru k církvím.);

-  důvěru k církvím vyjadřují statisticky významně častěji lidé, kteří konstatují, že často pře-
mýšlejí o smyslu života a také (s odstupem) naopak ti, kteří o smyslu života nepřemýšlejí 
nikdy (Jde o podobné rozložení jako u vztahu k pocitu štěstí.);

-  důvěru k církvím vyjadřují markantně častěji ti, kteří neprojevují vůbec žádný zájem o po-
litiku;

-  nejsilnější jsou vztahy k vyjadřování důvěry k církvím u dotazovaných, kteří se chápou 
jako nábožensky věřící. A to podle všech hledisek, která byla sledována – podle víry v Bo-
ha, podle víry v osobního Boha i podle náboženského vyznání;

-  z jednotlivých vyznání je nejmarkantnější vztah římských katolíků a důvěry v církve. Pro-
tipólem je vyjádření, že dotazovaný nemá žádné náboženské vyznání;

-  konečně byl zaznamenán silný vztah mezi výchovou k náboženskosti a mírou důvěry 
v církve: s rostoucím významem takové výchovy roste i míra důvěry k církvím.

Naproti tomu v roce 1991 se neukázal vztah mezi mírou důvěry k církvím a velikostí obce 
bydliště dotazovaného, dále mezi počtem dětí v rodině dotazovaného a také mezi důvěrou 
k církvím a mírou důvěry k lidem vůbec.

V tomto okamžiku neubudeme získané poznatky komentovat. Vrátíme se k nim až při srov-
nání s rokem 1999.

Statistická analýza dat z roku 1999 přinesla následující poznatky:
Analýza shody v pořadích jednotlivých postojů přinesla v roce 1999 změnu proti roku 1991: 

míra důvěry k církvím se spojila do jednoho „patra“ s mírou důvěry v parlament. Odbory se od 
církví odpoutaly do jiného pořadí. To ostatně je patrné i s rozdílů v trendech vývoje jednotli-
vých postojů.



64

Faktorová analýza ukázala, že v roce 1999 byly postoje diferencovanější. (Připomeňme, že 
přibyly dva další postoje – míra důvěry v systém zdravotní péče a míra důvěry v OSN) Postoje 
k jednotlivým institucím se shlukly do čtyř skupin.

V prvním faktoru se soustředily míra důvěry ve státní správu, parlament, policii, odbory 
a NATO (míra důvěry v NATO se „odtrhla“ od EU), a také ve zdravotní systém a OSN. Dru-
hý faktor spojil míru důvěry v systém sociálního zabezpečení, velké podniky a EU. Ve třetím 
faktoru (poměrně málo konzistentním, protože s přesahy do ostatních faktorů) se sdružily míry 
důvěry v tisk, školství, armádu a soudy a ve čtvrtém faktoru zůstala osamocená míra důvěry 
v církve.

Pozoruhodné výsledky ukázaly propočty faktorů s různými zadáními na počty faktorů. Uká-
zalo se totiž, že lze takto vysledovat různé úrovně agregátů – různé úrovně shody v postojích. 
Propočet na dva faktory ukázal, že z 15 postojů jsou čtyři sdruženy ve druhém faktoru a zbý-
vajících 11 v prvním. Do druhého faktoru patřily míra důvěry k NATO, EU, OSN a k církvím. 
Když došlo k propočtu na tři faktory, rozpadl se na dva první faktor, ale druhý zůstal zachován. 
Teprve v propočtu na 4 faktory se od hodnocení NATO, OSN a EU hodnocení důvěry k círk-
vím oddělilo a začalo fungovat jako samostatný faktor. Tento postup vyvolává otázku po tom, 
co může být blízké v posuzování důvěryhodnosti NATO, EU, OSN a církví. Ukázalo se, že je 
jen jedna skutečnost, která je těmto čtyřem institucím společná (a navíc není nijak obsažena 
v ostatních jedenácti skutečnostech): jde o instituce, které mají nadnárodní, univerzalistický 
charakter, působí i mimo naše hranice, nejsou jen „naše“, ale spíš jsou vůči ČR „vnější“. Tento 
výklad představuje, podle našich vědomostí, nový pohled na církve v naší zemi. Nový alespoň 
v souvislostech interpretací empirických sociologických výzkumů. Upozorňuje mj. na to, že 
v procesu globalizace jsou instituce, které nabývají globální povahy a – jako v případě monote-
istických církví – vždycky vlastně universalistický, tedy globální charakter měly. Tyto instituce 
proto mohou sloužit jako zárodky či zdroje poučení pro tvorbu nových globálních institucí 
– institucí, které budou schopny přispívat ke globální komunikaci i k rozvoji a obraně svobody, 
občanských a lidských práv i práv Země v současném multikulturním světě.

Párová analýza se týkala i zde dvaceti indikátorů. Z nich se jako statisticky významné vztahy 
ukázalo být celkem devatenáct třídění. Lze říci, že situace v roce 1999 byla ještě strukturova-
nější než v roce 1991, protože statisticky významných vztahů bylo na konci devadesátých let 
víc než na začátku. Jediný z možných vlivů, který nevystoupil vůči míře důvěry v církve jako 
statisticky významný, byla celková míra důvěry v lidi.

Jako statisticky významné vztahy vůči důvěře k církvím v roce 1999 vystoupily následující:
-  pohlaví respondentů: jasně víc důvěřují církvím ženy, muži se naopak jasně víc podílejí na 

kategoriích vyjadřujících nedůvěru k církvím v naší zemi;
-  věk: přímá úměra trvá – s přechodem zvláště do věkové kategorie nad 60 let je patrný ná-

růst míry důvěry k církvím;
-  regionální rozdíly (tentokrát podle krajů z uspořádání podle roku 1961): podíly jihomo-

ravanů i dotazovaných ze severomoravského kraje jsou mezi lidmi důvěřujícími v církve 
jasně převažující, naopak Praha a severočeský kraj se markantně podílejí na lidech nedů-
věřujících církvím;

-  velikost obce bydliště: nepřímá úměra mezi velikostí obce a mírou důvěry v církve – obce 
do 5 000 obyvatel jsou statisticky významně víc zastoupeny mezi důvěřujícími církvím, 
obyvatelé velkoměst naopak;

-  vzdělání: nejvyšší důvěru církvím prezentují lidé se základním vzděláním, nejnižší stře-
doškoláci a lidé s vyučením, vysokoškoláci jsou kolem středu škály postojů vyjadřujících 
míru důvěry k církvím;
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-  zaměstnání: důchodci jsou nejvýrazněji zastoupeni mezi důvěřujícími církvím, zaměstnan-
ci naopak;

- sociální a ekonomický status: čím nižší, tím vyšší důvěra církvím (jde o zřetelný trend);
- příjem domácnosti: rovněž stejný trend – s růstem klesá míra důvěry církvím;
-  rodinný stav: mezi dotazovanými vyjadřujícími důvěru církvím statisticky významně pře-

važují ovdovělí;
-  počet dětí v rodině: s počtem dětí roste míra důvěry církvím (nejvyšší je u čtyř a více dětí 

v rodině, nejnižší je u rodin bez dětí);
-  počet členů domácnosti: jednočlenné domácnosti jsou statisticky významně víc zastoupeny 

mezi těmi, kteří vyjadřují důvěru církvím, nejnižší důvěra k církvím je mezi domácnostmi 
čtyřčlennými;

- zájem o politiku: nejvyšší míra důvěry církvím je u dotazovaných bez zájmu o politiku;
-  sebehodnocení na škále levice/pravice: mezi lidmi vyjadřujícími důvěru církvím převažují 

ti, kteří se hlásí k pravici, lidé hlásící se ke středu a k levici jsou blízko průměrným hod-
notám;

-  pocit životního štěstí: v důvěře církvím se potkávají lidé s velkým pocitem štěstí s lidmi 
nešťastnými a blízkými pocitu neštěstí. Středová skupina (docela šťastní) je statisticky víc 
zastoupena mezi těmi, kteří církvím nedůvěřují;

-  víra v Boha, náboženskost, náboženské vyznání: ve všech indikátorech zaměřených na 
postoj k náboženské víře se ukázal jasný vztah - čím blíž k víře, tím větší důvěra církvím. 
A především se to týká římských katolíků.

Srovnání mezi rokem 1991 a 1999 ukazuje, že statisticky významné vztahy k míře důvěry 
v církve jsou v obou letech velmi podobné.

Ukazuje se, že indikátory spojené s náboženskou vírou (v našich podmínkách především 
postupující věk, pohlaví, kraj, počet dětí, rodinný stav, velikost obce, zaměstnání, ale také vzdě-
lání a sociální a ekonomický status a příjmové začlenění) jsou v podstatě shodné, trvalejšího 
rázu a hlavně, že je pro ně určující právě víra v Boha. To je uzel, který je jádrem pozitivních 
postojů k církvím: sociální, demografické a ekonomické podmínky charakterizují věřící a věřící 
vyjadřují pozitivní vztah k církvím.

Stejně jako z jiných šetření zde znovu vystupuje věřící v České republice devadesátých let 
dvacátého století především s následujícími charakteristikami:

ovdovělá žena důchodového věku žijící na Moravě, se základním vzděláním, která povila 
3 či více dětí, bydlí v menší obci (do 5 tisíc obyvatel), patří k chudší vrstvě obyvatelstva, ale 
nestěžuje si na svou ekonomickou situaci, nezajímá se o politiku a když tak vyjadřuje spíš 
konzervativnější politické názory, hlásí se k římskokatolickému náboženství a cítí se ve svém 
dosavadním životě šťastná. A to, že je věřící, je rozhodující pro její pozitivní vztah k církvím.

Výzkum z řady ISSP na téma religiozita byl uskutečněn ve většině zemí v roce 1998. V Čes-
ké republice proběhl v létě 1999. I v něm jsou charakteristiky vyjadřující míru důvěry v církve 
ve vztahu k míře důvěry k jiným institucím Jde však o postoje podstatně chudší, protože re-
spondenti vyjadřovali důvěru jen vůči pěti institucím, a to na pětistupňové škále od jedničky do 
pěti, kde jednička vyjadřovala nejvyšší možnou důvěru, naopak pětka naprostou nedůvěru.
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Konfigurace pěti postojů vyvolává zřejmě odlišné reakce než tvorba postojů mezi patnácti 
skutečnostmi. V každém případě v těchto souvislostech se míra důvěry k církvím ukazuje jako 
rovnocenná s mírou důvěry v soudy a právní systém a mírou důvěry k obchodu a průmyslu. 
Jasně je vyšší než je důvěra k parlamentu. A naopak je jasně nižší než je důvěra ke školám 
a vzdělávacímu systému v naší zemi.

Statistická analýza byla realizována stejnými postupy jako u výzkumu Evropské hodnoty. 
Znamená to, že jsme nejprve srovnávali míru shody v pořadí, pak realizovali vícerozměrnou 
analýzu (za pomoci faktorové analýzy a mnoharozměrného škálování) a pak přistoupili k páro-
vé analýze statistické významnosti vztahů k míře důvěry v církve.

Z analýzy pořadí vystoupilo, že míra důvěry k církvím a míra důvěry k obchodu a průmyslu 
(byznysu) jsou na témže stupni závažnosti. Jediný postoj, od něhož se míra důvěry k církvím 
jasně liší, bylo hodnocení důvěryhodnosti škol a vzdělávacího systému.

Faktorová analýza přinesla velmi přehledné výsledky. Ukázalo se, že v prvním faktoru se 
soustředilo hodnocení důvěryhodnosti škol, byznysu, soudů i parlamentu, zatímco ve druhém 
faktoru stojí osamoceně míra důvěryhodnosti církví.

Mnoharozměrná analýza škál ukázala, že se pět postojů shluklo do tři skupinek: jedna za-
hrnuje posuzování byznysu, soudů a parlamentu, posuzování škol je samostatné a posuzování 
důvěryhodnosti církví rovněž.

Z těchto údajů velmi jasně vyplývá, že posuzování důvěryhodnosti církví má jiné konotace 
(sociální zázemí, motivaci, rozhodování) než posuzování důvěryhodnosti ostatních institucí.

K tomu, aby bylo možné konkretizovat vlivy na důvěryhodnost církví mohou významně 
přispět výsledky statistické analýzy možných vlivů – sociálních, demografických a dalších cha-
rakteristik respondentů ve vztahu k tomu, jak důvěřují církvím.

Ukázalo se, že analýza statisticky významných vztahů k míře důvěry církvím, přinesla násle-
dující výsledky.

Z celkového počtu 19 užitých indikátorů bylo 16 statisticky významných. Jako statisticky 
nevýznamné vystoupily: začlenění do „společenské třídy“ (blízké sociálně-ekonomickému sta-
tusu ve výzkumech Evropské hodnoty), počet závislých dětí v domácnosti a také – překvapivě 
– pohlaví respondenta.

Naopak – statisticky významné ve vztahu k míře důvěry církvím byly:
- věk: jasně vyšší zastoupení dotazovaných nad 60 let mezi těmi, kdo důvěřují církvím;
-  kraj (v členění platném od roku 1961): hlavně lidé z Jihomoravského - méně Severomorav-

ského – kraje se statisticky významně víc podíleli na těch, kteří důvěřují církvím. Naopak 
respondenti ze Severočeského a Středočeského kraje byli víc zastoupeni mezi těmi, kdo 
církvím nedůvěřují;

-  velikost obce: převaha důvěřujících v obcích do 5000 obyvatel (nejmenších obcích), nao-
pak převaha nedůvěřujících ve městech mezi 10 až 50 tisíci obyvatel (Ne tedy v největších 
městech.);

Tabulka č. 16: Míra důvěry k vybraným institucím – ISSP Religiozita 1999 
Míra důvěry k parlamentu k byznysu k církvím k soudům ke školám
1 naprostá 0,8 1,0 4,4 0,5 3,7
2 velká 2,2 3,0 9,6 4,8 23,5
3 jistá 18,4 35,8 31,6 30,2 56,4
4 velmi malá 52,6 47,2 26,5 44,3 14.3
5 žádná 26,0 13,0 27,7 20,3 2,0
Průměr 4,01 3,68 3,64 3,79 2,88
Pořadí 5. 3. 2. 4. 1.
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-  vzdělání: lidé se základním vzděláním se významně víc podílejí na těch, kteří důvěřují 
církvím, naopak lidé bez maturity (základní vzdělání s vyučením a střední vzdělání bez 
maturity) se výrazně víc podílejí na nedůvěřujících církvím. Vysokoškoláci oscilují kolem 
středových hodnot;

-  ekonomické postavení: důchodci markantněji zastoupeni mezi důvěřujícími, zaměstnanci 
naopak mezi těmi, kteří nedůvěřují církvím;

-  osobní příjmy: nejvyšší podíl mezi důvěřujícími mají ti, jejichž příjem se v roce 1999 po-
hyboval mezi 4 až 5 tisíci měsíčně, také ti, kteří měli mezi 5 až 6 tisíci korun měsíčního 
příjmu. Nejvíc proti důvěře církvím byli ti, kteří neuvedli výši svého příjmu a také ti, kteří 
měli příjem do 3 tisíc Kč měsíčně (Zkušenost z jiných šetření říká, že ti, kteří neuvádějí 
příjem, patří častěji k nejvyšším příjmových skupinám.);

-  příjem domácnosti: vyšší podíly na těch, kteří důvěřují církvím, projevili především do-
tazovaní s příjmy domácnosti mezi 8 až 11 tisíci a také v následující kategorii, tedy mezi 
11 až 16 tisíci korun příjmu domácnosti;

-  to odpovídá tomu, že z hlediska hodnocení vybavení domácnosti (podle tazatele) se mezi 
těmi, kdo důvěřují církvím, statisticky významně častěji objevovali dotazovaní z chudých 
domácností, naopak mezi nedůvěřujícími byli výrazně víc zastoupeni lidé z průměrných 
domácností;

-  počet členů domácnosti: větší podíly na důvěřujících církvím byly u dvoučlenných domác-
ností;

- rodinný stav: opět výrazný podíl ovdovělých na důvěřujících církvím;
-  postavení na „politické ose“: mezi důvěřujícími převažují spíš lidé hodnotící sebe sama 

blíž pravici, nejde však o výraznou diferenci;
-  náboženské založení otce i matky: oba indikátory v jasně pozitivním vztahu k míře důvěry 

církvím;
- vlastní náboženské založení rovněž;
- víra v Boha (ve dvou indikátorech, vždy shodně) v jasně příznivém vztahu k důvěře v církve.
Ukazuje se, že ve většině případů jsou vztahy k míře důvěry v církve shodné jako u výzkumů 

Evropské hodnoty. Lze snad jen nepatrně zpochybnit některé rozměry – např. míru nedůvěry ve 
vztahu k velkoměstům, nebo ve vztahu k středoškolskému vzdělání, či ve vztahu k některým 
krajům (nověji se objevují střední Čechy, neobjevuje se Praha), ale nejde o zpochybnění vlivů 
samotných. Pouze jejich kontur.

Zdá se, že i z výzkumu Religiozita 1999 vyplývá několik podstatných poznatků. Mezi ně 
zřejmě patří:

-  rekrutace postojů k církvím je svébytná, odlišná od zdrojů tvořících postoje k jiným institu-
cím, míra důvěry k církvím stojí mimo většinu ostatních „důvěr“ v naší společnosti;

-  snad lze tyto odlišnosti vyvozovat i z faktu, že církve jsou brány v naší společnosti jako 
něco, co není „jenom naše“, co má nadnárodní, nadstátní, univerzalistický charakter;

-  rozhodně jsou ale postoje k církvím vyvozovány ze shluku vlivů a charakteristik spoje-
ných s náboženskostí: jestliže je člověk věřící, vychován v náboženskosti a náboženského 
založení, preferuje důvěru k církvím. Jde o tvorbu postoje k institucím, které jsou zřejmě 
chápány jako součást, ochránce či pečovatel o stanoviska (víry), která vyznávám a která 
potřebuji k životu. Nejde ani tak o to, co církve konají, ale o to, že věřící je chápe jako více 
či méně intenzivní součást své víry. A proto jim důvěřuje.
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Výzkum Modernizace (sběr dat v roce 1995) pracoval s kartou dotazující se na důvěru vůči 
15 institucím. Zajímavé je, že mezi nimi byly rovněž větší politické strany. Lze proto srovnávat 
důvěru k církvím i s důvěrou v politické strany v ČR v roce 1995.

Tabulka č. 17: Míra důvěry k vybraným institucím podle výzkumu Modernizace z roku 1995 
(1 = plně důvěřuje, 4 = nedůvěřuje)
P.č. Důvěra v: Důvěřuje: kat.1+2 (%) Nedůvěřuje: kat. 3+4 (%) Průměr
1. prezidenta republiky 80,4 19,6 1,976
2. Českou televizi 72,2 27,8 2,255
3. obecní zastupitelstva 53,2 46,8 2.509
4. vládu 53,0 47,0 2,522
5. ČSSD 43,4 56,6 2,665
6. odbory 43,7 56,3 2,702
7. Soudy 42,2 57,8 2,726
8.  ODS 40,3 59,7 2,758
9. armádu 40,7 59,3 2,771
10. policii 35,1 64,9 2,825
11. ODA 33,7 66,3 2,848
12. KDU-ČSL 29,7 70,3 2,910
13. parlament 27,4 82,7 2,942
14. církve 24,1 75,8 3,185
15. KSČM 13,1 87,0 3,354

Ukázalo se, že na základě tohoto výzkumu byl podíl lidí důvěřujících církvím blízký jedné 
čtvrtině populace. Plně církvím důvěřovala necelá 3 % dospělé populace v roce 1995, spíše dů-
věřovalo přes 21 % lidí. Naopak naprostou nedůvěru k církvím vyjadřovalo téměř 46 % dospělé 
populace ČR.

Podle diference v pořadí se ukazuje, že důvěra v prezidenta je statisticky významně větší než 
důvěra v Českou televizi, ta je opět statisticky významně vyšší než důvěra v obecní zastupitel-
stva a vládu. Míra důvěry v ČSSD, odbory, soudy, ale také v ODS, armádu, policii i v ODA je 
velmi blízká – vytvářejí společně skupinu v podstatě shodnou co do míry důvěry a nedůvěry. 
S tím, že jde o skupinu, v níž mírně nedůvěra převažuje nad důvěrou. Samostatné pořadí zau-
jímá míra důvěry v KDU a parlament, dále důvěra v církve a i poslední (důvěra v KSČM) je 
statisticky významně nižší než důvěra v církve.

Korelační analýza mezi jednotlivými postoji ukázala, že míra důvěry k církvím je obecně 
velmi málo spojena s ostatními postoji. Nejtěsnější (ale vyjádřeno jen korelačním koeficientem 
ve výši 0,35) byl vztah s postojem ke KDU-ČSL, příznačné byly záporné korelační koeficienty 
vůči postojům k ČSSD a KSČM.

To, že je míra důvěry k církvím bez užšího vztahu s ostatními postoji jasně vystoupilo 
i z faktorové analýzy. Všechny postoje se sdružily do čtyř faktorů. V prvním byly zahrnuty po-
stoje k ODS, ODA a KDU (tehdy šlo o vládní strany s převahou i v parlamentu) spolu s postoji 
k vládě a parlamentu. Sem zasahoval i postoj k ČT, byť mnohem méně intenzivně než ostatní 
uvedené postoje, avšak nejsilněji ze všech faktorů. Tento první faktor můžeme nazvat třeba jako 
faktor vyjadřující vztah k současné politické reprezentaci.

Druhý faktor spojil dohromady postoje k policii, soudům, armádě (tedy k atributům „řádu 
a bezpečí“) spolu s postojem k obecním zastupitelstvům. Tento faktor nazýváme „postoje k in-
stitucím pořádku“.

Ve třetím faktoru se spojily postoje k ČSSD, odborům a KSČM. Jde zřetelně o faktor vyja-
dřující „opozici vůči současné politické reprezentaci“, mohlo by jít také o faktor „levicový“, 
nebo faktor „sociálního zabezpečení“.
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Postoje k církvím byly samostatné – nespojily se přímo s žádným dalším postojem. (Mírně 
do 4. faktoru směřovaly postoje ke KDU, k obecním zastupitelstvům i k odborům, v negativ-
ním směru pak postoje ke KSČM.)

Konečně mnohorozměrná analýza shod ve stupnicích (ALSCALE) většinou potvrdila roz-
ložení do faktorů. Tedy, že i podle tohoto hlediska je rozložení postojů k církvím nepodobné 
s žádnými jinými ze sledovaných postojů. Snad lze upozornit, že z této analýzy vystupují jako 
rovněž vzdálenější ostatním postojům postoje k prezidentovi (tedy: ne zcela jednoznačně spo-
jeny s postoji k ODS, ODA, vládě a parlamentu i ČT) i postoje k ČT, které oscilují mezi postoji 
k reprezentantům současné politické moci a mezi postoji k institucím zabezpečujícím řád. Po-
stoje ke KSČM se rovněž podle této analýzy vzdalují postojům k ČSSD a odborům.

Lze konstatovat, že analýza výsledků výzkumu míry důvěry k vybraným společenským 
a politickým institucím v této zemi z výzkumu Modernizace z roku 1995 potvrzuje hlavní po-
znatky o míře důvěry církvím v této zemi získané jinými výzkumy.

Pro další rovinu srovnání využijeme možnosti, kterou nabízí srovnávací šetření z ČR, Maďar-
ska, Polska a z části i Slovenska.Prvním pramenem pro toto srovnání je výzkum z přelomu října 
a listopadu 2000, který byl společně realizován v ČR, Maďarsku a Polsku. (Šetření CEORG, 
v ČR šetření IVVM. Informace z výzkumu 00 – 11, ot. 20 a-n, vydáno 27. 12. 2000.)

Tabulka č. 18: Hodnocení důvěry společenských institucí s využitím pětistupňové škály – 
2000 (Kde 1 = velká důvěra, 5 = žádná důvěra. Průměry do výše 3 vyjadřují převahu důvěry
nad nedůvěrou ve veřejnosti vůči dané instituci.) 

Česká republika Maďarsko Polsko Diference průměrů ČR
aInstituce

Poř. průměr Poř. průměr Poř. Průměr Maďarska Polsko
Státní televize 1. 2,59 6. 2,97 4. 2,52 +0,32 -0,07
Obec. Zastupitelstva 2. 2,70 5. 2,91 7. 3,16 +0,21 +0,46
Ústavní soud 3. 2,72 2. 2,51 1. 2,38 -0,21 -0,34
Prezident 4. 2,80 1. 2,23 2. 2,43 -0,57 -0,37
Armáda 5. 2,87 7. 3,11 3. 2,48 +0,24 -0,39
Policie 6. 2,98 8. 3,15 6. 2,99 +0,17 +0,02
Soudy 7. 3,19 4. 2,90 5. 2,68 -0,29 -0,41
Vláda 8. 3,27 11. 3,44 11. 3,47 +0,17 +0,20
Odbory 9. 3,28 12. 3,67 10. 3,34 +0,39 +0,06
Poslanecká sněmovna 10. 3,44 10. 3,38 9. 3,24 -0,06 -0,20
Církve 11. 3,47 3. 2,84 5. 2,68 -0,63 -0,79
Senát 12. 3,68 - - 8. 3,23 - -0,45
Politické strany 13. 3,72 13. 3,71 12. 3,65 -0,01 -0,07
Banky 14. 3,75 9. 3,29 5. 2,68 -0,46 -0,77
     Celkem 3,17 3,08 2,92 +0,09 +0,25
Poznámky k Tabulce č. 18: Boldem jsou označeny průměry pod hodnotou 3, tedy ty, které 
vyjadřují převahu důvěry nad nedůvěrou. Boldem a italicou jsou uvedeny největší rozdíly za 
Českou republiku proti Maďarsku a Polsku v tom smyslu, že jde o nejvýznamněji menší
důvěru v ČR proti dvěma srovnávaným zemím.
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Jak je z Tabulky č. 18 patrné, jsou rozdíly v míře důvěry církvím v ČR proti Polsku, ale 
i Maďarsku vůbec největší ze všech. Projevuje se to nejen ve výši průměru na pětistupňové 
škále, ale také v tom, že v ČR převažuje nedůvěra k církvím nad důvěrou jako v jediné z těchto 
tří srovnávaných zemí. Znát je to rovněž z pořadí jednotlivých postojů: v Polsku je církev co 
do důvěryhodnosti na  5. místě, v Maďarsku dokonce na místě třetím. U nás na místě 11. ze 14 
srovnávaných postojů. V tomto šetření se církve umístily dokonce za mírou důvěry k poslanec-
ké sněmovně, byť velmi těsně a tedy spíš na téže úrovni.

Ze srovnání vyplývá také to, že obecně je míra důvěry vůči „veřejným institucím“ v ČR niž-
ší než v Maďarsku a Polsku. Rozdíly jsou však výrazné. Např. v ČR ve prospěch samosprávy, 
v neprospěch církví, soudů i Ústavního soudu, prezidenta (zvláště vůči Maďarsku – v době, kdy 
končil prezident Göncz) a výrazně i v neprospěch bank.

V každém případě však toto srovnání potvrzuje fakt, že míra důvěry církvím je v naší zemi 
extrémně nízká.

Nejnovější údaje tuto skutečnost potvrzují.
V září 2004 opět došlo ke srovnání míry důvěry k vybraným institucím mezi ČR, Polskem, 

Maďarskem a Slovenskem. Realizátorem bylo sdružení CEORG (The Central European Opi-
nion Research Group), které zahrnuje tři instituce zabývající se v ČR (u nás jde o CVVM při 
Sociologickém ústavu AV), Polsku a Maďarsku výzkumem veřejného mínění, na Slovensku 
pak agentura Focus.

Tabulka č. 19: Důvěra v různé instituce – mezinárodní srovnání
(Tiskové zprávy CVVM Naše společnost 2004, Po41029) 
% důvěry k ČR Polsko Maďarsko Slovensko
většině lidí, které znáte 87 82 87 77
prezidentovi 76 56 73 60
televizi 67 58 51 72
armádě 62 77 58 74
novinám 61 55 37 61
většině lidí v této zemi 51 55 65 60
policii 48 54 64 44
předsedovi vlády 46 33 46 20
soudům 43 29 60 33
soukromým podnikům 40 22 30 30
odborům 35 31 28 35
církvím 31 56 48 53
politickým stranám 24 10 29 16
členům parlamentu 23 9 29 24

I v loňském roce byla důvěra církvím v České republice výrazně nižší než ve srovnávaných 
postkomunistických státech. V České republice také jako jediné z nich převažuje nedůvěra 
k církvím nad důvěrou. Ze 14 srovnávaných podob důvěry je v ČR důvěra k církvím třetí nej-
nižší (celkově na 12. pořadovém místě), v Polsku je naopak důvěra k církvím 4. nejvyšší vůbec, 
na Slovensku sedmá a v Maďarsku je 8. nejvyšší. Z Tabulky č. 19 vyplývá také jedno pozo-
ruhodné zjištění. Totiž – ve všech srovnávaných zemích je nejvyšší důvěra vůči „většině lidí, 
které znám“. Ale při tom důvěra vůči „většině lidí v této zemi“ je podstatně nižší (celkem o 17 
bodů na Slovensku, o 22 bodů v Maďarsku, o 27 bodů v Polsku a dokonce o 36 bodů v České 
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republice). Zdá se, že existuje výrazná cezura mezi symbolickou a žitou důvěrou, zvláště pokud 
jde o sebereflexi a reflexi státní (většinou tedy i národní) populace.

Srovnání s rokem 2000 je možné jen z části – nabídnutá baterie objektů důvěry je v mnoha 
směrech odlišná. Ostatně i možnost prezentace výsledků není shodná. Avšak pokud jde o důvě-
ru k církvím je srovnatelnost možná. A výsledky srovnání potvrzují zjištění z roku 2000: církve 
jsou v ČR v malé skupince těch, k nimž převládá nedůvěra nad důvěrou. Důvěra k církvím je 
v ČR na konci pořadí všech sledovaných „důvěr“. Jen politické strany a členové parlamentu 
jsou méně důvěryhodní než církve. A to platí tím víc, když srovnáváme situaci u nás s Polskem, 
ale i s Maďarskem a Slovenskem.

Vývoj důvěry k vybraným národním institucím v EU a v kandidátských zemích podle EU-
ROBAROMETRU

V šetřeních EUROBAROMETR byla v letech 2001 až 2004 položena otázka: Řekněte mi, 
prosím, jestli následujícím institucím spíše věříte nebo spíše nedůvěřujete?

Srovnání, které prezentujeme v následujících tabulkách a grafech, je opřeno vždy o podíl 
respondentů, kteří „důvěřují“ a „spíše důvěřují“ v danou instituci.

Nešlo o přímo vyjádřené míry důvěry k církvím, nýbrž o míru důvěry k náboženským in-
stitucím. Jde sice o možnost rozdílného chápání „náboženských institucí“ a „církví“ (např. 
charitativní organizace zřízené církvemi mohou být chápány sice jako součást náboženských 
institucí, avšak ne jako součást církví, atp.), ale v našich podmínkách nejde zřejmě o zásadní 
rozdíl.

Samotná Česká republika vychází ze šetření míry důvěry k vybraným národním institucím 
prostřednictvím Eurobarometru následovně:

Tabulka č. 20: Důvěra ve vybrané národní instituce v ČR podle Eurobarometru v %
(důvěřující a spíše důvěřující celkem) 

2001 2002 2003/2 2004
policie 51 41 43 35
právní systém 35 33 30 29
armáda 48 46 48 48
nevládní organizace 31 26 30 *
dobrovolnické
organizace 45 40 44 45

odbory 24 24 27 26
velké společnosti 32 24 27 23
státní správa 36 28 29 *
náboženské instituce 28 27 28 28
Poznámka k Tabulce č. 20: pro rok 2003 jsme vzali údaje z 2. měsíce.
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Podle Eurobarometru je v posledních čtyřech letech v České republice u sledovaných devíti 
„důvěr“ jen jedna či dvě, které narůstají. Byt‘ nepatrně. A to je důvěra vůči odborům (ovšem 
stále jde o jednu z nejméně důvěryhodných institucí) a snad i vůči nevládním organizacím. 
Naopak ve třech až čtyřech případech zaznamenáváme pokles důvěry – konkrétně vůči policii 
(velmi markantní), právnímu systému, velkým korporacím i státní správě. A tři zbývající za-
chovávají svou míru důvěryhodnosti ve společnosti – jde o armádu (s trvale vysokou důvěrou), 
dobrovolnické organizace (také velmi důvěryhodné instituce) a náboženské instituce. Ty ovšem 
jsou soustavně a vyrovnaně malým zdrojem důvěryhodnosti.

Pozoruhodné je srovnání s údaji za jiné země či celky.

Nejprve porovnáme údaje za EU a kandidátské země.

Graf č. 7: Důvěra ve vybrané národní instituce – ČR (Eurobarometr, % důvěřujících)
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 Pozn. Pro údaje o důvěře v nevládní organizace a státní správu nejsou k dispozici údaje za rok 2004.

Tabulka č.21: Důvěra v další instituce – průměry za EU a kandidátské země (v %)
2001 2002 2003/2 2004

EU KZ EU KZ EU KZ EU KZ
Policie 67 47 65 51 67 54 65 51
právní systém 51 37 48 42 51 44 48 42
Armáda 70 66 66 67 66 72 63 71
nevládní organizace 42 39 40 43 * 44 * *
dobrovolnické organizace 56 52 58 55 59 54 61 51
Odbory 39 26 38 26 36 29 36 23
velké společnosti 33 31 34 29 29 30 27 25
státní správa 44 39 44 29 * 30 * *
náboženské instituce 44 59 42 61 47 57 41 57
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Graf č. 8: Důvěra v další instituce – průměr za EU (v %)
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Graf č. 9: Důvěra v další instituce – průměr za kandidátské země (v %)
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Máme k dispozici jen zpracované údaje a ne data. Nemůžeme tedy uskutečnit detailní ana-
lýzu vztahů mezi jednotlivými proměnnými, ani vztahů sociálních, demografických a dalších 
charakteristik k nim. Nicméně i tak jsou některé poznatky vycházející ze srovnávací analýzy 
zajímavé.

Předně: ukázalo se, že téměř ve všech sledovaných položkách je důvěra v české společnosti 
nižší nejen než v zemích EU, ale i vůči průměru za kandidátské země. Distance byly v některých 
případech velmi výrazné. Tak v roce 2004 byla důvěra v policii v ČR o celých 30 procentních 
bodů nižší než v zemích EU, ale také o 16 bodů nižší než byl průměr této důvěry ve všech kan-
didátských zemích. Podstatně nižší je takto srovnávaná důvěra v ČR i vůči armádě (tu zvláště 
proti kandidátským zemím), právnímu systému a náboženským institucím. (Diference v roce 
2004 byla v ČR vůči členským zemím EU 13 bodů, to je o víc než 46 %, vůči kandidátským 
zemím dokonce o 29 bodů, to je víc než o 100 %. Relativně jde o nejsilnější diferenci vůbec.) 
Pozoruhodný je rozdíl v důvěryhodnosti právního systému. V  zemích EU se pohybuje kolem 
50 %, zatímco v kandidátských zemích je nižší a z toho (jak uvidíme) na Slovensku dosahuje 
důvěra populace v právní systém jen 17 % a v České republice a Polsku kolem 30 %. Dokonce 
dost výrazně pod průměrem kandidátských zemí.

Dále se ukázalo, že kandidátské země mají obecně nižší míru důvěry vůči vybraným insti-
tucím v pěti ze sedmi srovnatelných z roku 2004. Vyšší míra důvěry je jen vůči armádě a ná-
boženským institucím. Tedy vůči institucím, které jsou spojovány spíš s tradicemi než se změ-
nami. Vůči institucím, které procházejí v transformačním procesu výraznými změnami či vůči 
institucím, jejichž fungování je bezprostředně spojováno s demokratickým systémem vládnutí, 
je důvěra v kandidátských zemích vesměs nižší než v zemích EU. (Vůči právnímu systému, 
dobrovolnickým organizacím, odborům, ovšem i vůči policii…).
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Rozdíly jsou i v dynamice vývoje jednotlivých „důvěr“. Zatímco pro země EU je příznačný 
trend uchovávající či mírně snižující vysoký stav důvěry (vzrostla důvěra jen vůči dobrovolnic-
kým organizacím, pokles je znatelný vůči velkým korporacím a armádě), pro kandidátské země 
je příznačný spíš rozptyl trendů změn důvěry: roste důvěra vůči právnímu systému, armádě, 
policii a zřejmě i nevládním organizacím, klesá vůči velkým korporacím, státní správě a mírně 
i náboženským institucím.

Další srovnání se týkají vybraných zemí. Především jde o srovnání s našimi sousedy, ale také 
s Finskem (jedna z nejprogresivněji se rozvíjejících zemí Evropy, vždy s jedním z prvních míst 
na „stupnici“ kvality života nejen v Evropě a také země s vysokými skóre důvěry).

Tabulka č. 22: Důvěra ve vybrané národní instituce – vybraná pětice zemí 
(EUROBAROMETR – Německo /N/, Rakousko /R/, Finsko /Fi/, Polsko /P/, Slovensko /S/) 

2001 2002 2003 2004
N R Fi P S N R Fi P S N R Fi P S N R Fi P S

policie 74 78 88 43 28 71 74 88 47 27 75 73 89 44 26 75 76 88 43 32
právní systém 61 73 69 29 15 57 69 68 34 17 60 69 74 27 18 56 68 69 21 16
armáda 67 70 89 60 53 62 64 88 60 56 62 62 87 63 55 61 62 89 63 63
nevlád. org. 31 42 52 30 28 30 39 36 37 29 37 27
dobrov. org. 44 61 52 57 50 48 58 54 61 50 50 56 52 59 44 51 57 52 55 52
odbory 38 42 61 20 22 34 38 59 20 22 31 39 61 19 24 28 38 53 21 27
velké spol. 26 34 38 23 26 27 34 40 22 24 21 31 40 23 26 21 34 33 20 25
státní správa 45 68 43 28 30 45 66 43 34 29 30 37
nábož. instituce 38 45 71 54 54 36 43 68 57 51 35 40 70 49 44 37 43 71 51 43

Ukazuje se, že i ve vztahu k sousedům je míra důvěry vůči institucím v ČR nižší. Platí to be-
zezbytku u důvěry vůči policii, armádě, dobrovolnickým organizacím i státní správě (tam jsme 
v roce 2004 byli na téže úrovni se Slovenskem). A ovšem – a nejsilněji – vůči náboženským 
institucím. Až na Polsko to platí i vůči odborům a proti Polsku a Slovensku i vůči právnímu 
systému. Míra důvěry k nevládním organizacím je v ČR vůči sousedním zemím a Finsku pro-
měnlivá a totéž platí i pokud jde o důvěru vůči velkým korporacím: u nás byla v roce 2004 vyšší 
než v Německu a Polsku, ale nižší než v Rakousku a ve Finsku. Obecně je zřetelně nejvyšší 
míra důvěry vůči sledovaným institucím ve Finsku.

Česká republika nezaznamenává ve sledovaném období vlastně žádný vzestupný trend v dů-
věře vůči daným institucím. V tomto směru se shoduje s Polskem, Rakouskem i Finskem, odli-
šuje se především od Slovenska.

Pro porovnání uvádíme i grafická vyjádření trendů v Německu, Finsku a Polsku. Je užitečné 
srovnat je s Grafem č. 7, který charakterizuje vývoj v ČR.
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Graf č. 10: Důvěra v další národní instituce – Německo (v %)
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Graf č. 11: Důvěra v další národní instituce – Finsko (v %)
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Znovu připomínáme obecně vysokou míru důvěry ke sledovaným institucím ve Finsku. Ve 
Finsku mají všechny instituce - kromě velkých společností - důvěru více než poloviny dotáza-
ných a armáda a policie (tedy bezpečnostní složky) požívají důvěry téměř 90 % respondentů. 
Srovnání s dalšími zeměmi ukazuje, že jde o indikátor příznačný pro Skandinávské státy i pro 
další státy s vysokou úrovní kvality života.

Graf č. 12: Důvěra v další instituce– Polsko (v %) 
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Detailněji srovnáme vývoje míry důvěry k náboženským institucím.
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Graf č. 13: Porovnání vývoje důvěry k náboženským institucím v ČR, celku EU, celku 
kandidátských zemí a ve vybraných státech v letech 2001 až 2004 (EUROBAROMETR v %)
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Poznámka ke Grafu č. 13: jde samozřejmě o EU před rozšířením, kdy právě kandidátské země
stály před vstupem do EU. 

Poznatky z předchozích pohledů se v tomto grafu potvrzují naprosto zřetelně: důvěra k ná-
boženským institucím je v ČR dlouhodobě podstatně nižší než je v EU v podobě před rokem 
2004 a ještě víc po vstupu nových zemí do EU. Dokonce lze říci, že důvěra v náboženské insti-
tuce v ČR vykazuje největší rozdíl proti ostatním členským zemím EU ze všech sledovaných 
podob důvěry vůči institucím. Vzhledem k trendům vývoje se nezdá, že by v dohledné době 
některá země ze sousedních států v tomto směru Českou republiku „dohnala“, nebo, že by se 
Česká republika dostala na úroveň některé ze sousedních zemí.

Porovnání míry důvěry v církve vůči jiným státům Evropy podle výzkumu Evropské hod-
noty z roku 1999 – výsledek analýzy clustrů 

Úplně na závěr analytických pohledů na důvěru k církvím a náboženským institucím uvede-
me příklad vícerozměrné analýzy srovnávající situaci shod a neshod (vzdáleností a blízkostí) 
tohoto indikátoru na základě dat z výzkumu Evropské hodnoty (EVS 1999).

Analýza clustrů umožňuje srovnání míry blízkosti v daném indikátoru mezi jednotlivými 
jednotkami, v tomto případě mezi státy. Následující grafické vyjádření (tzv. dendrogram) uka-
zuje, jak jsou si jednotlivé země blízké v průměrné hodnotě stupnice důvěry vůči církvím. Platí, 
že spojnice ukazují na míru blízkosti či naopak vzdálenosti.
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Dendrogram znovu ukázal na výjimečné postavení České republiku v míře důvěry církvím: 
v roce 1999 byla ČR osamocena na konci stupnice, tak vzdálena ostatním státům, že teprve 
ve třetím kroku (ze čtyř) došlo ke sblížení s jinými státy. Při tom nejblíže byly Francie, Velká 
Británie, Německo, Nizozemí, Bulharsko a Slovinsko. Naopak nejvzdálenější byly země Irsko, 
Turecko, Island, Chorvatsko, Rusko, Severní Irsko, Bělorusko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, 
Ukrajina, Itálie a Polsko. V každém případě lze říci, že míra důvěry k církvím je v ČR na úrov-
ni, která rozhodně patří k nejnižším v Evropě.

Graf č. 14: Důvěra v církev (průměry) – vzájemná blízkost států (EVS 99)
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Míra důvěry k církvím je v ČR podstatně nižší než v Polsku, ale i než v Maďarsku a na Slo-
vensku. Na rozdíl od těchto zemí u nás převažuje vůči církvím nedůvěra nad důvěrou. Kolem 
jedné čtvrtiny populace, nejvíce až jedna třetina lidí, u nás církvím důvěřuje, podíl nedůvěřují-
cích je podstatně vyšší.

Ukázalo se, že míra důvěry k církvím není vlastně spojena s postoji vůči žádné další insti-
tuci. Srovnávání s mírou důvěry politickým subjektům (stranám, poslanecké sněmovně, vládě, 
prezidentovi, senátu, ale i obecním samosprávám), s mírou důvěry státním institucím zabez-
pečujícím řád a pořádek ve společnosti (policii, armádě, soudům), podnikatelským subjektům 
(bankám, velkým podnikům), sociálním institucím (odbory, systémem sociální a zdravotní 
péče, systém vzdělávání) i nadnárodním politickým a vojenským subjektům (NATO, EU, OSN) 
přineslo téměř výhradně poznatky o tom, že postoje k církvím se rekrutují z odlišných zdrojů 
než postoje k těmto institucím. Snad k jediné skupině jsou postoje k církvím blíž, a to jsou 
postoje k nadnárodním (k univerzalitě směřujícím) institucím. Zdá se, že v našich podmínkách 
jsou církve chápány také jako instituce (společenství), které mají nadstátní podobu a proto 
jsou postoje k nim poněkud blíž k postojům k institucím zřetelně definovaným jako nadnárodní 
a nadstátní (NATO, EU, OSN).

Srovnání s jinými zeměmi ukazuje, že i vůči nim je míra důvěry v církve v České republice 
výrazně menší. A to jak pokud jde o výši důvěry, tak pokud jde o místo důvěry k církvím mezi 
mírami důvěry v instituce vůbec. Česká republika je v tomto směru vlastně nepodobná žádné 
jiné evropské zemi (alespoň z těch, které byly srovnávány, tedy i včetně Ruska, Běloruska, 
Ukrajiny atd.)

Pokud jde o trendy vývoje, lze sledovat výrazný pokles míry důvěry k církvím od počátku 
devadesátých let. Rovnou po roce 1990 klesá podíl obyvatel důvěřujících církvím radikálně 
a od roku 1994 – 1995 se vlastně uchovává na stejné úrovni. Jde zřejmě o projev nenaplněných 
očekávání populace, vkládaných v přelomovém čase konce osmdesátých a počátku devadesá-
tých let do církví, jako do institucí, které svým chováním v konci totalitního režimu jasně po-
stulovaly své postoje a svůj zájem o duchovní obnovu společnosti. Zároveň jde, podle našeho 
názoru, o indikátor toho, že církve šanci založenou v konci osmdesátých let – ať už důvody pro 
to byly jakékoliv - nevyužily.

Na druhé straně ale je pokles důvěry v církve během období po roce 1991 součástí poklesu 
důvěry v instituce obecně. A to platí nejen u nás, ale i ve většině srovnávaných zemí. Jde zřejmě 
také o součást obecného procesu poklesu důvěry v instituce, jak je příznačné pro tuto fázi mo-
dernizace v evropském kulturním a civilizačním prostředí. Zároveň ale platí, že země s nejvyšší 
kvalitou života – jako příklad je tu detailněji zmíněno Finsko – jsou také na předních příčkách 
pokud jde o důvěru k institucím, včetně důvěry v církve.

Pokud jde o vlivy na míru důvěry vůči církvím, ukazuje se, že jsou shodné s atributy nábo-
žensky věřících lidí u nás: ve všech šetřeních, kde jsme měli k dispozici data a kde jsme tedy 
mohli propočítávat vztahy sociálních a demografických indikátorů na míru důvěry k církvím, 
se ukázalo, že církvím důvěřují především lidé starší, méně vzdělaní, chudší, z menších obcí, 
osamělí (ovdovělí), spíš ženy než muži, lidé z Moravy (především z jejího jihu) a hlavně lidé 
vyjadřující víru v Boha ve všech hlediscích, která byla šetřena. Je možné předpokládat, že jde 
o aspekty téhož: vztah k náboženské víře je východiskem k míře důvěry k církvím a opačně. 
Nezdá se, že by tu měly nějaký vliv aktivity církví – ani v pozitivním, ani v negativním smyslu. 
Alespoň v časových řadách nelze vysledovat výraznější rozdíly, kromě - již zmíněného – pokle-
su důvěry v počátku devadesátých let. To, co odlišuje charakteristiky věřících od charakteristik 
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důvěřujících církvím je patrný výraznější příklon k pocitu šťastného života u lidí důvěřujících 
církvím.

Ze sociálních a demografických charakteristik spoluutvářejících důvěru k církvím, které 
– jak jsme viděli – jsou prakticky shodné se sociálními a demografickými charakteristikami 
nábožensky věřících v této zemi, jasně vyplývá, že náboženská obec i vyznavači církví mají 
v naší zemi převážně znaky příznačné pro tradiční „lidovou“ zbožnost. Takže lze usuzovat, že 
pro to, aby mohli důvěřovat církvím, „stačí“ významné části těch, kteří církvím důvěřují, sám 
fakt, že oni sami jsou věřící, že jsou nábožensky orientovaní, jejich rodiče patřili k nábožensky 
orientovaným lidem, prostě, že pokračují v tradici.
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Základní poznatky ze
sekundární analýzy aneb:
jsou církve v ČR zdrojem
rozvoje sociální soudržnosti?

Tento text zahajuje pokus o obecnější vymezení vývojových trendů náboženskosti a církví 
v naší zemi. Východiskem byla myšlenka prof. T. Halíka, který za nejvhodnější oporu takové-
ho vymezení považuje paradoxy. Jeho paradoxy jsem si dovolil doplnit a mírně rozšířit. Nejde 
snad ani o to, zda je toto vymezení přesné. A už vůbec nemá bezprostřední souvislost se se-
kundárními analýzami empirických sociologických šetření. (Empirické  sociologické výzkumy 
z podstaty nemohou na takto položené otázky podat ucelené odpovědi. Mohou naznačit jen 
trendy a potvrdit či vyvrátit trendy dříve uváděné…) Jde o to, k čemu naznačené paradoxy mo-
hou posloužit, právě v souvislosti s otázkou po vlivu církví na sociální soudržnost české společ-
nosti. Může jít o naznačení potencí možného rozvoje? Nebo naopak o další zátěže a posilování 
nejistot a bezradností? A do jaké míry uvedené paradoxy vyvolávají paradoxy další? A dokonce 
– do jaké míry je možné při hledání cest z těchto paradoxů postupovat jinak než možná právě 
paradoxními postupy?

Otázky mohou pokračovat. A nejde o otázky vykonstruované.
Nicméně na některé otázky či výzvy se následující text pokusil naznačit odpovědi. Především 

na ty, které mohou mít reflexi v empirických sociologických šetřeních. Nejde o jediné postupy 
využitelné pro poznání zkoumané problematiky. Nejde tudíž o poznání aspirující na komplexní 
a „absolutní“ poznatky. Ale nejde ani o poznatky, které by měly zůstat bez povšimnutí. Pokud 
hledáme cesty, které by – snad – církve mohly sledovat a rozvíjet jako činitelé rozvoje sociální 
soudržnosti české společnosti.

Zdá se, že paradoxy jsou pro postavení náboženskosti a církví v české společnosti příznačné. 
Nebudeme je tady rekapitulovat. Je ale potřeba připomenout zásadní obecný poznatek, který 
z vědomí těchto paradoxů a z jejich podob pro postavení církví v procesech utváření sociální 
soudržnosti v naší společnosti plyne a to, že jde o působení vnitřně rozporné, často protichůdné 
jak v založení tohoto působení a v jejich aktérech, tak v přijímání tohoto působení a reakcích na 
ně mezi objekty – ať jsou jimi jednotlivci, skupiny, instituce, ba dokonce i stát. Paradoxní a hlu-
boce rozporné postavení náboženskosti a církví v této společnosti je skutečností, skutečností 
tudíž také zůstává, že posilování té či oné stránky působení církví nemůže být jednostranné, ne-
může být realizováno jedním či jen několika „řešeními“ a nemůže být krátkodobé. Lze říci, že 
sebereflexe – důkladná, hluboká a diferencovaná – je první podmínkou pro založení úspěchu na 
cestě ke zlepšování pozice a působení církví na rozvoj sociální soudržnosti v České republice. 
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A to je cíl velmi žádoucí. Jak pro společnost, tak pro církve. Nezapomeňme, že může jít zároveň 
o působení i za hranice této společnosti. Přinejmenším proto, že církve jsou jednou z mála in-
stitucí, které nezřídka působí globálně. A s velkými zkušenostmi právě v tomto univerzalisticko 
– globálním působení.

Jak úvodní zamyšlení, tak data v další části charakterizující některé odrazy a indikace vý-
voje církví a náboženskosti v naší zemi od padesátých let dvacátého století, ukazují jedno-
značně, že síly církví byly v období komunistické společnosti výrazně omezeny. Působil tu už 
sám odsun Němců, ale především soustředěný nátlak totalitního režimu. Projevil se všestranně:  
od decimování kněží a duchovních, kontroly a pronásledování veškerých aktivit církví, až po 
pronásledování věřících a nábožensky cítících lidí. Rozhodující vliv tu měl šířící se strach. 
Pronásledování nábožensky věřících lidí a církví se dělo ruku v ruce s jinými druhy pronásle-
dování a postihů. Výsledky se dostavily. Lze říci, že během čtyřiceti let komunistické vlády se 
v české společnosti v celkových podílech nábožensky orientovaných lidí udály zásadní změny. 
Především: z populace v níž skoro 95 % lidí patřilo k těm, kteří vyjadřují náboženské vyznání, 
se stala populace v níž náboženské vyznání vyjadřuje kolem 50 % lidí. Čili ze společnosti v níž 
náboženskost patřila ke společně sdíleným znakům se stala společnost, v níž se náboženskost 
stala znakem sdíleným jen asi půlkou populace. Tato změna se týkala hlavně nejsilnější části 
nábožensky orientovaných lidí, tedy římských katolíků. Zasáhla však všechny druhy konfesí. 
To ovšem znamená, že církve v naší zemi prošly změnou od tradičního podstatného sjednoco-
vacího kulturotvorného činitele k činiteli v celé společnosti spíš diferencujícímu. Zároveň ale 
nadále spolupůsobí jako sdružující, sjednocující vliv uvnitř té části společenství, která se hlásí 
k náboženskosti. A i v tomto směru posilujícím vzdalování společenských seskupení a skupin 
navzájem. Jako nástroj diferenciace spíš než sjednocování.

Výsledkem dlouhodobých pronásledování a nátlaků jsou uvnitř nábožensky uvažující části 
populace až do dnešní doby znatelné silné pocity obav, které nábožensky orientované občany 
(ať kněží či laiky – byt’ to samozřejmě neplatí o všech !) pronásledují a ve svém celku nejsou  
daleko od známého syndromu minorit. Syndromu, pro nějž je charakteristický strach, obava 
před útoky zvenčí, trvalý obranný reflex a tudíž spíš tendence k obraně, k uzavírání se vůči 
vnějším vlivům a vracení se k tradičním - dříve přece fungujícím! - tezím a postupům. A tudíž 
i útočnost či alespoň nevraživost vůči těm, kteří – zvenčí i zevnitř – přicházejí s náměty a návr-
hy na změny…A tudíž i neochota přijímat fakt, že dochází k výrazným a trvalým změnám ve 
vývoji společnosti a vlastně všech jejich částí, takže s postupy byť v minulosti tisíckrát ověře-
nými dnes vystačit nelze.

Možnost působení církví jako činitelů vlivu na sociální soudržnost byla oslabena ve všech 
směrech. Jak pokud jde o vnitřní síly a dispozice církví k takovým aktivitám (počtem a přípra-
vou pastýřů, devastací samotných církví jak oslabením počtů tak oslabením sil, nákazou strachu 
a často přetavením této nákazy do izolace, do vnitřní emigrace před světem, ale i před plno-
hodnotnou službou…), tak pokud jde o ochotu přijímat postupy a náměty vycházející z církví 
společností. Při tom však nešlo a nejde o jednorozměrný proces.

Církve si vydobyly podstatně příznivější pozici ve společnosti především aktivitami v po-
sledních letech totalitního režimu. Hnutí „Deset let duchovní obdoby národa“ a masové akce 
odboje proti komunistickému režimu i váha nejvyšších představitelů církví jako symbolů národ-
ní svobodné soudržnosti, to (spolu s dalšími vlivy) vedlo k vysokým očekáváním vůči církvím 
v počátku procesu transformace. Pomohlo tu i aktivní vystupování církví a jejich představitelů 
v počátku transformace. Velmi rychle ale byla tato očekávání opuštěna, protože nebyla naplně-
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na. Církve nezareagovaly na poptávku, která vyplývala z jejich kreditu získaného před a v po-
čátku transformačního procesu a z atmosféry ve společnosti. Patří tak k těm institucím, které 
v tomto lze říci dějinném okamžiku nezareagovaly dostatečně na výzvy společnosti. A v tom-
to směru nesou ovšem i spoluzodpovědnost za ztráty nadějí ve významné části společnosti 
i za rychlé opuštění kriteriálních myšlenek svobody a jejich vytěsnění výhradně kritérii penězi 
měřitelného úspěchu, bez ohledu na následky, důsledky a souvislosti. Svědčí o tom mj. i údaje 
o vývoji důvěry v církve a náboženské instituce po roce 1991 v naší zemi.

Při tom ale význam církví v naší společnosti není zpochybňován. Skoro čtvrtina veřejnosti 
v roce 1991 konstatovala, že církve mají velký význam, třetina ale, že význam nemají. V roce 
1999 tři čtvrtiny populace konstatuje, že církve mají pro společnost kladný význam. Konečně 
v roce 1997 se ukázalo, že lidé v této zemi jsou přesvědčeni, že církve mohou fungovat v mno-
ha oblastech života společnosti: pro budoucnost světa je nutné zachovat vliv náboženství podle 
skoro třetiny obyvatel této země; pro stabilní manželství je důležitá shoda v náboženskosti 
manželů podle skoro 30 % lidí, i pro uplatnění demokracie je důležité zajistit funkci církví (to 
si myslí skoro 28 % lidí); pro to, aby se v hospodářství ctily morální principy (a to samo o sobě 
je důležité pro rozvoj hospodářství) je čtvrtina populace a pro osobní štěstí skoro osmnácti pro-
cent obyvatel u nás je důležité náboženství. Ještě markantnější je přehled odpovědí na dotaz po 
funkcích církví – položený především nábožensky orientovaným lidem.

Ukázalo se, že si skoro dvě třetiny z nich myslí, že “církev je instituce pro každou dobu“. 
Přes polovinu pak, že „církev poskytuje mnohým lidem duševní pomoc“. Skoro 43 % říká, 
že „církev je tu proto, aby pomáhala lidem“ a víc než 40 %, že „církev je přirozený spojenec 
chudých a bezmocných“. Dokonce víc než 41 % lidí u nás si v roce 1997 myslelo, že funkcí 
církve je „hlásat pravdu“. Důležité je, že přes 60 % lidí u nás chápe církve jako „společenství 
věřících“. Naproti tomu jen 17 % říká, že „církve jsou přežitkem minulosti“ a necelých 19 % 
charakterizuje církev jako „organizaci, kde vládnou biskupové a kněží“. Konečně jen pětina si 
myslí, že „církev mnoho lidí duševně spoutává“. A konečně si velká část populace myslí, že 
církve vychovávají k lásce. K Bohu (tu upřednostňuje kolem jedné pětiny lidí) či k lidem (jen 
o málo méně).

V každém případě výčet funkcí církví podle mínění spíše nábožensky orientovaných lidí 
u nás, ale i podle dalších indikací, ukazuje, že

- veřejnost nezpochybňuje význam církví pro společnost a život lidí;
- chápe tyto významy v bohaté struktuře, tedy jako naplňování různých funkcí církvemi;
-  dává přednost spíš funkcím, které zahrnují službu bližním, pomoc chudým a bezmocným, 

duševní pomoc a stopování cest pravdy a lásky, tedy funkcím, které posilují církev jako 
společenství a ne prvořadě jako institucí.

Vyplývá z toho, že
-  lidé v této zemi jsou přesvědčeni, že církve nesmějí být jednodimenzionálními institucemi, 

ale mnohorozměrnými, tedy i diferencovanými a k otevřenosti směřujícími společenství-
mi. Už proto, že mezi prvořadé funkce církví patří pomáhat lidem, pomáhat a duševně 
uvolňovat lidi, poněvadž je mají vychovávat k lásce k bližnímu i k Bohu;

-  lidé jsou přesvědčeni, že církve by neměly být a nejsou pouze (ba dokonce ani převážně) 
institucemi zaměřenými dovnitř sebe sama, na věřící a péči o ně, ale že jde o instituce či 
společenství nutně otevřená vůči požadavkům a potřebám lidí i mimo církve;

-  k požadavku otevřenosti církví přistupuje i převaha přesvědčení o tom, že církve mají 
respekt před každým upřímným přesvědčením než o opaku tohoto tvrzení. Výzva k eku-
menismu je naprosto zřetelná. A nejen to – výzva k naslouchání i jiných než církevně za-
barvených duchovních otázek, názorů a postojů církvemi;
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-  dokonce i nábožensky orientovaní lidé jsou přesvědčeni, že církve nejsou organizacemi 
pod nadvládou kněží a biskupů, že tedy církve nejsou pro svou hierarchii. Lze z toho vy-
vozovat, že hierarchie církví by měla sloužit svým církvím? Že tedy kněží i biskupové by 
měli být především těmi, kdo naslouchají také laikům a dokonce výrazně i necírkevní ve-
řejnosti v jejích duchovních i duševních i sociálních potřebách? Podle těchto poznatků lze 
na tuto otázku odpovědět spíš kladně.

-  i nábožensky orientovaní lidé neodkazují převahu působnosti církví na péči o sebe sama, 
ani o majetek církve, byť jsou církve u nás chápány spíš jako chudé než bohaté. Ale to je, 
zdá se, situace, kterou většina naší populace považuje za patřičnou;

-  i nábožensky orientovaní lidé vyžadují od církví orientaci na pravdu, na usilování o prav-
du, na setrvávání v pravdě, čili na etické otázky života. Proto i požadavky na odklon od 
licoměrnosti, odklon od mlžení a nejednoznačnosti, přísnost nad nedodržováním pravidel 
pravdy církvemi ve veřejnosti a naprostou transparentnost zvláště těch částí života církví, 
které se shodují s činnostmi vykonávanými i ve světském světě podle pevných pravidel: 
jde např. o výsledky hospodaření, podnikatelské aktivity, provoz charitativních a sociál-
ních služeb, včetně hospodaření farností, diecézí či jiných součástí nejrůznějších církví. 
Zvláštní podobu tu nabývají vnitřní spory, kterými se nezřídka (a často právě v těchto sou-
vislostech) církve či náboženské obce prezentují. Je potřeba připomenout, že jde o jasný 
signál do veřejnosti o popírání samotných principů lásky, porozumění, důvěry a naslou-
chání? Že jde o pro církve a náboženská společenství u nás snad nejškodlivější skutečnost, 
protože ve veřejnosti vyvolává dojem o licoměrnosti a falešnosti jako principu fungování 
církví a náboženských společenství? Prezentace rozporu mezi skutky a slovy je pro institu-
ce (společenství) s duchovním posláním a zacílením vražedná. Ovšem ještě víc zničující je, 
když vyjde najevo, že se takovou skutečnost církevní společenství pokoušelo ututlat;

-  při tom všem je samozřejmé, že působení církví ve společnosti není zastaralé, ani konjunk-
turální, nýbrž nadčasové, nejde o instituce přežilé, ale užitečné v každé době. Toto přesvěd-
čení v sobě skrývá požadavek na kombinaci věčnosti a aktuálnosti v činnosti církví, právě 
a hlavně v okruzích, o kterých byla řeč. A cestami, které vyžadují otevřenost vůči potřebám 
a požadavkům lidí. V tomto směru jsou církve součástí společnosti a doby, v níž působí.

I další pohledy (tedy: výsledky dalších velkých sociologických šetření) v zásadě potvrdily 
prezentované trendy.

Ze šetření ISSP z roku 1999 vzešlo, že s výrokem o funkci náboženskosti v současném světě 
jako spíš zdroji konfliktu než míru, souhlasí v této zemi přes 57 % lidí, zatímco s opačným hod-
nocením náboženskosti v současném světě souhlasí jen něco přes 22 % obyvatel ČR. Pokud jde 
o charakteristiku silně nábožensky orientovaných lidí, konstatuje víc než polovina dospělých 
u nás, že jsou často netolerantní, naopak jen asi 24 % říká, že tomu tak není. Konečně souhlas 
s výrokem, že „ČR by byla lepší zemí, kdyby v ní mělo náboženství menší vliv“ projevilo jen 
asi 16 % populace, zatímco nesouhlas přes 52 % respondentů. I když nejde o údaje nejnovější 
– hlavně: poznatky z doby před útokem teroristů na USA – přesto se nezdá, že by funkce církví 
a náboženskosti byla v naší společnosti chápána především jako zdroj konfliktů, bojů a nesná-
šenlivosti.

Ostatně i detailnější pohled na funkce katolické církve v naší zemi – jak vzešel z výzkumu 
z roku 1997 – ukázal na řadu možností a očekávání ve společnosti. Připomeneme, že

-  většina populace v naší zemi byla v roce 1997 přesvědčena, že katolická církev má výrazné 
možnosti poskytovat odpovědi na významné otázky života lidí a společnosti. Nejde o mož-
nosti, které by katolickou církev mohly pasovat do role rozhodujícího vlivu při řešení tako-
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vých problémových okruhů. Jde však o vyjádření tak výrazných přesvědčení o možnostech 
katolické církve, že řešení uvedených problémů bez její spoluúčasti není zřejmě v naší 
společnosti možné. Z tohoto poznatku mj. vyplývá (znovu!) imperativ spolupráce církví 
a náboženských společenství se světskými institucemi a pospolitostmi;

-  tyto možnosti nejsou chápány jako možnosti jednostranné, jednosměrné či nějak tématicky 
omezené, nýbrž že jde o strukturované, pestré možnosti, tedy i očekávání společnosti vůči 
katolické církvi jsou pestrá a významně strukturovaná. Z tohoto poznatku zase vychází 
požadavek na zásadní shodu ve směrech spoluprací se světským okolím, ale při respektu 
odlišných podmínek a diferenciace konkrétních kroků a nástrojů;

-  jsou však v těchto možnostech rozdíly, při čemž největší možnosti katolické církve u nás 
jsou v odpovědích po smyslu života (tuto možnost u katolické církve připouští víc než po-
lovina populace, zamítá ji ale víc než 45 % lidí), dále v odpovědích na morální problémy 
a potřeby lidí (tady jde skoro o 40 % lidí, kteří tuto možnost katolické církvi přisuzují, ale 
skoro 58 % ji odmítá), v pomoci při řešení problémů rodinného života (víc než třetina po-
pulace si myslí, že katolická církev v tomto směru má možnosti, skoro 64 % ale naopak, že 
tyto možnost nemá), ještě menší možnosti katolické církvi přisuzuje populace v naší zemi 
při odpovědích spojených se „znovunastolením veřejného řádu“ (jen necelých 23 %, nao-
pak skoro tři čtvrtiny v tomto směru nevidí možnosti pro katolickou církev) a konečně při 
řešení aktuálních sociálních problémů naší země má katolická církev jen malé možnosti: 
jen asi jedna pětina dotazovaných si myslí, že takové možnosti má, naopak přes 77 %, že 
ne. Lze říci, že veřejnost je pozitivně naladěna na působnosti církví a náboženských spo-
lečenství, ale ne ve všech oblastech. Nepochybně jde především o pomoc při hledání od-
povědí na existenciální otázky a na problémy spojené s nejbližšími mezilidskými vztahy, 
především v rodině. Představa o tom, že především je veřejností vítaná charitativní činnost 
církví v těchto srovnáních nevychází jako jednoznačná. Určitě ji nelze chápat jako jedinou, 
ba dokonce ani ne jako „pilotní projekt“, tedy jako aktivitu, která může být základem pro 
otevření dveří pro další působení církví;

-  avšak nejde o jednoznačné přijímání těchto možností. Pro chápání katolické církve (a vzhle-
dem k tomu, že jde u nás o jasně dominující církev, tedy i jako zástupce církví u nás vůbec) 
je příznačná rozpornost, dokonce soustředění spíš na krajnosti než na vyrovnanou klidnou 
reakci. To vyplývá mj. i z výzkumu z roku 1995, kde mezi společenstvími či institucemi, 
na něž se mohou lidé spoléhat při řešení problémů, vystupuje církev jako nejméně spoleh-
livá. Lze z toho usuzovat, že skoro 95 % populace u nás nemá zkušenost s církvemi jako 
s institucemi, na něž se může spolehnout při řešení svých problémů. To je poznatek napro-
sto varující, který pravděpodobně ukazuje na jeden příznačný rys církví a náboženských 
společností v této zemi a to na malou energii v jejich působení navenek, v pastorační čin-
nosti. Veřejnost chápe církve a náboženské společnosti u nás spíš jako instituce s tendencí 
uzavírat se než otevřené.

Klíč k rozvoji postavení a funkcí církví v naší společnosti – a současně i k jejich intenzivněj-
šímu působení v procesech upevňování sociální soudržnosti - je zřejmě ve zřetelně artikulova-
ných požadavcích na církve jako na

- společenství věřících
- společenství pomáhající lidem
- společenství otevřené
- společenství směřující k pravdě
- společenství napomáhající lásce.
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Přitom ale jsou některé skutečnosti, které vystoupily z analýzy vztahů jako ty, které tyto po-
stoje a hodnocení a pojetí funkcí církví rozlišují. Nejde sice o jednoznačné trendy, ale u většiny 
postojů lze rozpoznat společné charakteristiky. Platí, že příznivější postoje k hodnocení církví 
i příznivější očekávání jsou příznačná spíš pro populaci

-  z moravských krajů (hlavně jihu Moravy), dále z jižních i východních Čech, někdy i z Prahy;
- spíše pro lidi z rodin s více dětmi;
-  spíše pro lidi se základním vzděláním (méně, ale co do pořadí na druhém místě, pak pro 

dotazované s vysokoškolským vzděláním);
- spíše z malých obcí;
- spíše pro důchodce;
- spíše pro chudší než bohatší vrstvy obyvatel této země.
To, co je spojuje jednoznačně, je vztah k víře v Boha a míra náboženského cítění. (Včetně 

významných vlivů náboženskosti rodičů a náboženské výchovy vlastní.) Ukazuje se, že pro vě-
řící je obecně pozitivnější přijímání postavení a funkce církví ve společnosti. Vlastně ve všech 
sledovaných dimenzích.

Až na jednu a tou je konkretizace funkcí a možností církví a náboženskosti v možnostech 
dávání odpovědí na významné otázky současné společnosti. Lze říci, že jde o postoje k míře  
otevření se církví. Tady neplatí tolik regionální hledisko – spíš jde o diference ve velikosti 
obcí (dotazovaní z velkých měst  jsou příznivci větší otevřenosti), u vlivu vzdělání je to v této 
souvislosti také trochu jinak (s výrazně vyšším podílem vysokoškoláků) i také v míře zájmu 
o věci veřejné. Ani ve struktuře podle víry tu není jednoznačný trend – často jsou pro otevření 
i pochybovači. Ale vždycky jsou proti otevření církví lidé, kteří jsou vůči víře lhostejní.

Zdá se, že obecně pozitivní postoje k církvím a jejich možnostem ve společnosti jsou pří-
značné spíš pro věřící s tradiční orientací, s prameny a pojetím náboženskosti blízkými lidové 
zbožnosti. Zatímco postoje zaměřené spíše na výzvy k otevřenosti a aktivitám církví –ve smě-
rech, jak jsme se je pokusili ukázat – jsou bližší té části věřících, kteří se blíží spíš moderněj-
ším přístupům, přístupům v katolické církvi spojovaným např. s postupy po II. Vatikánském 
koncilu.

V každém případě ale je důležitým rysem vztahů k církvím a k jejich úkolům i možnostem 
v naší společnosti diferenciace. Platí rozhodně, že tu je významná diference regionální (s jasně 
negativními postoji ze severních Čech, západu Čech, středních Čech a v těchto regionech pak 
především ve středně velkých městech), dále vzdělanostní (s negativními trendy mezi středo-
školáky), rozdíly i věkové (i když nejsou tak jednoznačné, jak bývá předpokládáno, tak platí, 
že střední věkové kategorie, tedy mezi 30 až 50 roky, jsou výrazně víc zastoupeny mezi nega-
tivními postoji k církvím a jejich funkcím ve společnosti) a občas i podle pohlaví (s převahou 
obecných kladných postojů spíš u žen, ale s větším podílem mužů mezi těmi, kteří volají po 
aktivnější a otevřenější činnosti církví ve společnosti).

Pozoruhodné je hledisko, které se ptá na míru spokojenosti s činnosti církví po roce 1989 
v naší společnosti: nejspokojenější jsou ti, kterým jsou víra a náboženskost i církve lhostejné. 
Nejde o poznatek, který by mohl posílit přesvědčení o tom, že v tomto období postupovaly 
církve sebevědomě, cíleně a úspěšně…

Podobné diference ukazují i rozdíly v hodnocení míry důvěryhodnosti církví.  Pro lidi vy-
jadřující důvěru vůči církvím je příznačné spíš, že jde o starší obyvatele této země, především 
z jihu Moravy, méně ze severu Moravy, jihu Čech a východu Čech (opět: jasně na druhém 
pólu jsou dotazovaní ze severu a středu Čech i západních Čech), z malých obcí, především o 



86

důchodce, lidi se základním vzděláním, spíš chudé (ne ale nejchudší), vyjadřující postoje blíže 
pravici, především ale s náboženskou výchovou, nábožensky cítícími rodiči a s vírou v Boha. 
V tomto směru se sociální a demografické charakteristiky lidí vyjadřujících pozitivní vztah 
k církvím (a k jejich funkcím ve společnosti) a důvěru k církvím v zásadě shodují. Ostatně se 
ukázal i pozitivní vztah mezi postoji k pojetí a funkcím církví ve společnosti a důvěrou k círk-
vím. Stěžejní místo má náboženskost lidí, to, zda věří v Boha.

Samotná míra důvěry v církve v naší společnosti a její dynamika může posloužit jako odraz 
působení církví. Jde o důležitý zdroj poznání míry ochoty ke spolupráci s církvemi ve společ-
nosti. V tomto smyslu jde také o významnou součást utváření a rozvoje sociální soudržnosti. 
Ostatně míra důvěry obecně a k institucím a společenstvím zvlášť je považována za jeden z vý-
znamných indikátorů míry soudržnosti ve společnosti či v jejích částech.

Míra důvěry k církvím v naší společnosti zaznamenala za období od roku 1990 zajímavý vý-
voj. Po vzedmutí v počátku transformace – kdy důvěru v církve vyjádřilo kolem poloviny po-
pulace a v roce 1991 ještě přes 40 % (a nepochybně šlo o projev i vysoké míry důvěry ke všem 
institucím, které nebyly spojeny s minulým režimem) došlo k poklesu o cca 20 bodů a kolem 
oněch 30 % lidí vyjadřuje důvěru k církvím v naší zemi od roku 1993 v podstatě stále.

Ovšem jde o pokles, který zaznamenala většina institucí. Došlo obecně k poklesu důvěry 
v instituce veřejného působení – vládu, poslaneckou sněmovnu (obou komor – s tím, že senát se 
zatím neocitl v situaci, kdy by jeho důvěra rostla či přiřadila se k těm, které získaly důvěru ales-
poň třetiny populace), prezidenta, z části i soudy, školství, armádu. Lépe na tom jsou jen policie 
a odbory a především media. Jde zřejmě  o proces obecného poklesu důvěry v tyto instituce, 
který můžeme zaznamenat i v řadě dalších zemí, lze hovořit o trendu příznačném pro celou Ev-
ropu. Platí ovšem vztah, že vysoká důvěra v instituce je především v těch evropských státech, 
které vykazují nejvyšší úroveň „kvality života“. Jde zřejmě o potvrzení podstatné dimenze, 
kterou v kvalitě života právě důvěra – obecně a v instituce – tvoří! I v tomto směru je usilování 
o růst důvěry v církve velmi významné. Především však proto, že míra důvěry v instituce ve 
společnosti je součástí míry legitimity těchto institucí: pokud daná instituce vykazuje dlouho-
době nízkou důvěryhodnost, znamená to, že ztrácí na legitimitě, ztrácí možnosti pro naplňování 
svých cílů a funkcí. Jde v tomto o zcela zřetelnou výzvu po změně působení a možná i podoby 
dané instituce. Tato výzva představuje v evropském kontextu možná jednu z nejvýraznějších 
výzev, možná dokonce o výzvu, která v sobě skrývá největší nebezpečí a zároveň nejtěžší úkoly 
a potřebu největšího úsilí. Krize institucí je zárodkem nejistoty, nesrozumitelnosti a nepocho-
pení a tudíž i prohlubování propasti mezi institucemi a potřebami lidí. Je nutné připomenout, že 
instituce jsou obecně základem pro ustavení a dodržování řádu ve společnosti. Mají mimo jiné 
i funkci obranných instinktů proti sebezničení…

I když je pokles důvěry v církve u nás v podstatě v intencích poklesu důvěry v instituce 
vůbec, nelze zapomenout, že sama výše této důvěry je podstatně nižší v ČR než ve velké vět-
šině zemí Evropy. Dokonce je to tak, že proti sousedním postkomunistickým zemím je rozdíl 
v důvěře v církve největší – a jednoznačný! – ze všech sledovaných „důvěr“. Ze 14 sledova-
ných „důvěr“ byla důvěra v církve v roce 2000 v ČR na 12. místě, v Polsku na 5. a v Maďarsku 
dokonce na 3. mezi všemi, v roce 2004 v ČR na 12. místě, v Polsku na 4., v Maďarsku na 7., 
stejně jako na Slovensku. Potvrzují to i výsledky z Eurobarometru, kdy se ČR v míře důvěry 
v církve pohybuje hluboko pod průměrem tradičních členských zemí i nových či čekatelských 
zemí ke vstupu do EU. A analýza clustrů ukázala, že v tomto směru je ČR vlastně ojedinělá.
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Detailní vícerozměrná analýza důvěry v církve ukázala navíc, že míra důvěry v církve je 
u nás sycena z jiných zdrojů než důvěra k jiným institucím. To, že je extrémě nízká je sku-
tečnost, ale také to, že se vyskytuje osamocená mezi ostatními důvěrami. Faktorová analýza 
ukázala, že se ostatní sledované „důvěry“ spojují, avšak ne s podobou důvěry k církvím. Důvod 
je zřejmý: mezi žádnými dalšími důvěrami nehraje tak jednoznačnou roli náboženskost jako 
jejich zdroj. Naopak – míra důvěry k církvím je u nás zcela zřetelně sycena především a na prv-
ním místě tím, do jaké míry jsou lidé spojeni s náboženskostí, s vírou v Boha. Tento poznatek 
lze také obrátit: pro věřící je vedlejší to, jak církve fungují, jak působí, jak se jim daří. Důvěřují 
jim, protože jsou věřící.

Samozřejmě, že jde oboustranně působící vztah. Samozřejmě, že víra sama je ovlivňována 
podobami působení církví. Ale v krátkodobém náhledu se zdá, že převažuje samotný fakt víry 
– a u nás především tradiční víry, spojené hlavně s výchovou a učením se v rodině a v malé 
dlouhodobě stabilizované tradiční obci s rurálním způsobem života – nad postoji reflektujícími 
kvalitu a rozsah aktivit církví.

Lze vyslovit hypotézu, že v tomto směru církve žijí na dluh. Mohou totiž do jisté míry a ještě 
možná nějaký čas počítat s tím, že jim věřící odpustí skoro všechno a v tomto směru se – kdo 
ví? – možná i na tuto situaci spoléhají. Míra nátlaku na aktivity církví od věřících není velká, 
nábožensky lhostejní lidé v této zemi jsou s činnostmi církví spokojeni a lidé duchovně ne-
lhostejní a aktivní u nich povětšině nenacházejí odezvu. (Jak bylo vidět – ti, kteří usilují o větší 
otevřenost církví jsou vůči nim výrazněji kritičtější, i když jsou sami věřící.)

Při tom očekávání v naší společnosti vůči funkcím a činnostem, které církve ve společnosti 
mohou plnit, jsou značná. Míra populace, která čeká na odpovědi v duchovní oblasti rovněž. 
Výzvy k otevření společnosti jsou stále častější a významnější – lze říci, že jde o nejvýznamněj-
ší výzvy k rozvoji společnosti pro to, aby byla s to zvládnout stále složitější problémy třetí fáze 
modernizace. Posilování cest k otevřené společnosti je synonymem pro posilování cest k růstu 
kvality života.

To, do jaké míry církve na tyto výzvy odpoví, může být odpovědí na jejich příspěvek k roz-
voji sociální soudržnosti naší společnosti. A vlastně i odpovědí na otázku po oprávněnosti jejich 
plnohodnotné existence.

Mají proti jiným institucím jednu velkou výhodu, totiž že jsou současně institucemi a na téže 
úrovni i společenstvími. I v souvislosti s poklesem váhy a důvěry institucí obecně je kořenem 
možného rozvoje církví v české společnosti podstatně vyšší akcent na jejich fungování jako 
společenství proti akcentu jejich fungování jako institucí.

Praha, prosinec 2004
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