
1. Úvod

Tato  práce  reaguje  na  otázku,  zda  existuje  způsob 

komunikace,  kterým  by  církve  mohly  oslovit  společnost, 

ovšem který  není  v  současnosti  církvemi  dostatečně  využit. 

Práce  jej  spatřuje  v  právu  jako  specifickém  komunikačním 

prostředku.  Právo  je  v  práci  představeno  jako  komunikační 

proces,  současně jsou popsány jednotlivé metody,  kterými je 

možno do tohoto komunikačního procesu vstoupit. 

Úspěšnost  komunikačního  procesu  závisí  na  ochotě 

účastníků  tohoto procesu spolu komunikovat.  Práce se proto 

zaměřuje  i  na  otázku,  zda  církve  mají  stát  o  využití 

celospolečenských  komunikačních  prostředků,  když 

alternativou by mohlo být vytvoření uzavřených teologických 

elit.  Odpověď  na  tuto  otázku  je  hledána  prostřednictvím 

christologického významu komunikace.

V  poslední  části  se  práce  výzkumně  zaměřuje  na 

zodpovězení dílčí otázky, zda je v české společnosti zájem o 

komunikaci s církvemi,  a to o vybraných tématech z oblasti 

individuální eschatologie.
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1.1. Cíle práce

1.  Představit  právo  jako  komunikační  prostředek  a 

proces,  který  je  využitelný  v  rámci  poimenické  teologie,  a 

jednotlivé metody, kterými lze vstoupit do tohoto procesu.

2.  Zodpovědět  otázku,  zda  se  církve  mají  účastnit 

komunikace  na  celospolečenské  úrovni,  a  jaký  je  význam 

takové komunikace.

3.  Zodpovědět  otázku,  zda  lze  v  české  společnosti 

očekávat zájem o komunikaci s církvemi o vybraných tématech 

z oblasti individuální eschatologie.

1.2. Struktura práce

V úvodu  je  vymezen  předmět  zkoumání  práce,  jsou 

stanoveny  cíle  práce,  popsána  struktura  práce  a  označen 

použité metody.

Ve  druhé  kapitole  jsou  vymezeny  základní  pojmy 

vztahující se k tématu disertační práce. 
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Ve třetí kapitole je představeno právo jako komunikační 

prostředek a komunikační proces a jsou představeny jednotlivé 

metody, kterými lze do tohoto procesu vstupovat.

Čtvrtá kapitola se soustředí na otázku, zda mají církve 

vstupovat  do  celospolečenských  komunikačních  procesů, 

včetně procesu právního.

V  páté  kapitole  je  představen  konkrétní  výzkum 

zaměřený na otázku, zda v české společnosti lze předpokládat 

zájem o komunikaci s církvemi o vybraných eschatologických 

tématech.

V závěrečné kapitole jsou uvedeny závěry práce.

1.3. Použité metody

V  disertační  práci  jsou  použita  zejména  metoda 

analytická,  deduktivní  a  abduktivní.  Data   interpretovaná  v 

kapitole  5  byla  získána  metodou  písemného  dotazování  a 

dotazování osobního.
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Struktura práce 

V úvodu  je  vymezen  předmět  zkoumání  práce,  jsou 

stanoveny  cíle  práce,  popsána  struktura  práce  a  označen 

použité metody.

Ve  druhé  kapitole  jsou  vymezeny  základní  pojmy 

vztahující se k tématu disertační práce. 

Ve třetí kapitole je představeno právo jako komunikační 

prostředek a komunikační proces a jsou představeny jednotlivé 

metody, kterými lze do tohoto procesu vstupovat.

Čtvrtá kapitola se soustředí na otázku, zda mají církve 

vstupovat  do  celospolečenských  komunikačních  procesů, 

včetně procesu právního.

V  páté  kapitole  je  představen  konkrétní  výzkum 

zaměřený na otázku, zda v české společnosti lze předpokládat 

zájem o komunikaci s církvemi o vybraných eschatologických 

tématech.

V závěrečné kapitole jsou uvedeny závěry práce.

8



Teoretický  a  praktický  přínos  disertační 

práce

Disertační  práce  měla  za  cíl  představit  právo  jako 

specifický  komunikační  prostředek,  který  může  být  využit 

církvemi při komunikaci se společností. Dle názoru autora totiž 

aktuálně  není  ze  strany  církví  věnována  fenoménu  práva 

dostatečná  pozornost,  a  tak  není  naplno  využit  jeho 

komunikační  potenciál.  Práce  představila  právo  jako 

komunikační proces a jednotlivé metody, kterými je možné do 

tohoto procesu vstoupit.

 S využitím práva jako komunikačního prostředku na 

celospolečenské  úrovni  souvisí  otázka,  zda  se  církve  tohoto 

komunikačního  procesu  mají  mít  zájem  účastnit,  když 

alternativou je vytvoření uzavřeného okruhu teologických elit, 

které  se budou věnovat  svému předmětu poznání  a vztahu s 

Bohem bez potřeby sdílet své poznání s dalšími lidmi.

Pro úspěšnost komunikace je však potřeba zájmu všech 

účastníků  komunikačního  procesu.  Cílem  disertační  práce 

proto  bylo  dále  zjistit,  zda  může  existovat  zájem na  straně 

společnosti o komunikaci s církvemi.
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Za účelem splnění  cílů  práce  byly nejprve  vymezeny 

základní pojmy vztahující se k tématu práce.

Práce  stručně  odkazuje na vývoj  poimenické teologie 

včetně jí užívaných metod. Zatímco Josef Smolík za hlavní cíl 

pastýřské  péče  považuje  pomáhání  křesťanům  docenit 

skutečnost, že se k člověku v Ježíši Kristu sklonil Bůh, Otto 

Rutrle  upozorňuje  na  jev,  který  označuje  jako  moderní 

sekularizace. Právě pojem sekularizace zakládá aktuální otázku 

po  vztahu  poimenické  teologie  a  společnosti.  Rutrle 

nepovažuje fenomén sekularizace za náhodný výsledek a krédo 

jednotlivých  filosofických  či  vědeckých  systémů  bez  Boha, 

nýbrž  vědomým,  organisovaným  úsilím  člověka  po   jeho 

naprosté  autonomii.  Sekulární  člověk  je  dle  Rutrleho  svým 

zákonodárcem. Tato Ruterleho myšlenka otevírá otázku, zda je-

li  jev  sekularizace  výsledkem  záměrné,  vědomé  organizace 

lidské  činnosti,  nespočívá  v takovém případě  i  řešení  tohoto 

jevu  z pohledu  praktické  teologie  ve  vědomé,  záměrné, 

cílevědomé  organizaci  na  úrovni  sociálních  a 

celospolečenských  celků.  Fenomén  sekularizace  ovšem 

způsobuje neúčinnost tradičních metod poimenické teologie, a 

je  proto  třeba  hledat  nové  způsoby,  jak  mají  duchovní  se 

světem komunikovat. 

10



Boží  láska  a  milost  je  základním obsahem praktické 

teologie.  Formu a metodu praktické teologie je však potřeba 

přizpůsobit  aktuální  situaci  toho  kterého  člověka  či  té  které 

sociální skupiny. Praktická teologie proto nemůže existovat ani 

mimo  rámec  aktuální  vědy,  byť  by  taková  věda  sama  sebe 

definovala  jako  ateistickou  či  sekularizovanou.  Setkání  s 

ateismem a se skepsí je proto třeba interpretovat jako setkání s 

životní situací lidí, na které Bůh ani tak nezapomněl. Duchovní 

se  dle  Rutrleho  musí  orientovat  v  obecných  souvislostech 

světového  dění,  v  kulturně-politickém  dění,  v  dějinném 

kontextu,  což  na  něj  klade  i  obecné  vědecké  nároky.  Rutrle 

zdůrazňuje,  že  duchovní  musí  svou  obec  studovat,  vědecky 

analyzovat,  tak  aby  dospěl  k  závěrům  o  jejích 

charakteristikách,  duchovních  proudech  a  dalších  faktorech, 

kterými  je  dané  prostředí  utvářeno.  Teprve  ze  získaných 

základních empirických dat lze stanovit plán pastorační práce v 

tom kterém společenském prostředí.  Tyto Rutrleho myšlenky 

odůvodňují  účelnost  empirického  výzkumu  v  moderní 

praktické teologii.

Rutrle  doporučuje  provést  před  vytvořením 

pastoračního plánu analýzu společenského prostředí,  v  němž 

bude působení probíhat. V tomto kontextu se právo jeví jako 
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vhodný předmět takového zkoumání. Právo totiž tvoří jeden z 

klíčových komunikačních prostředků, v rámci něhož dochází k 

závazné interpretaci skutečnosti a k její další organizaci. 

 Současným trendem v praktické teologii je příklon k 

individuální poimenické práci,  k práci s menšími skupinami, 

lze říci  i  ke komunikaci  s  využitím poznatků psychologie,  a 

jeví se tak jako potřebné věnovat se i komunikaci organizační 

na úrovni sociálních celků, neboť člověk není jen individuum, 

ale je i součástí společnosti a jeho život se odehrává v rámci 

(zejména) mezilidských vztahů. 

Disertační  práce  proto  ve  třetí  kapitole  představuje 

právo jako komunikační prostředek využitelný poimenicky na 

úrovní  společenských  celků.  Pojetí  a  využití  práva  jako 

komunikačního  prostoru  se  tak  může  zařadit  mezi  další 

disciplíny praktické teologie dnes již běžně užívané k rozvoji 

komunikačních  dovedností  (rétorika,  homiletika,  pedagogika, 

katechetika aj.).  

Na  fenomén  práva  je  aplikována  formální  struktura 

lineárního  komunikačního  modelu.  Právo  je  tak  představeno 

jako komunikační proces, jehož podrobnou analýzou lze zvolit 

dílčí  specifické  oblasti  komunikace,  a  tím  i  metod,  jak  do 

tohoto procesu vstoupit.
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Podrobně  jsou  představeny  jednotlivé  komunikační 

metody a oblasti, v nichž mohou církve působit na společenské 

úrovni:  podpora  člověka  při  hledání  jeho  životních  hodnot, 

vstup církve do soukromoprávních vztahů, rozhodování sporů, 

usmiřování  stran  sporů  a  mediace,  výkon  veřejné  moci, 

monitorování legislativy.

Na  rozdíl  od  metod  zaměřených  na  individuální 

komunikaci  s  jednotlivci  či  malými  skupinami  odkazuje 

představená metoda na účelnost soustředění se na komunikaci 

ve velkých sociálních strukturách.

S představenou metodou komunikace je spojena otázka 

řešená ve čtvrté kapitole, zda církve mají na celospolečenské 

úrovni  komunikovat.  Odpověď  na  tuto  otázku  je  nalezena 

prostřednictvím  christologicko-kreativního  významu 

komunikace.

Z  biblického  textu  vyplývá,  že  Bůh  je  Bohem 

komunikujícím,  což  znamená  nejen  to,  že  se  obrací  na  své 

stvoření, komunikuje s ním a má s ním vztah, nýbrž i to, že 

samo  stvoření  vstoupilo  do  existence  v  průběhu  procesu 

komunikace  (kreativní  význam  komunikace).  Kreativní 

význam komunikace je vyjádřen v podobenství o nepoctivém 

správci  (L 16)  a  spočívá  v  tom,  že  skutečnost  je  vytvářena 
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teprve  ve  vlastním  komunikačním  procesu  (christologická 

komunikace).

Práce  se  dále  věnuje  otázce  vztahu  nábožensky  a 

ideologicky  neutrálního  státu  a  náboženství  a  představuje 

paradox spočívající  ve  skutečnosti,  že  při  konkrétní  aplikaci 

práva ze strany orgánu veřejné moci se osoba vykonávající tuto 

moc nevyhne interpretaci skutečnosti vycházející z její osobní 

víry,  přičemž  se  nevyhne  nutnosti  vycházet  z  toho  výkladu 

světa, který osobně za obecně přijímaný výklad světa považuje. 

Uvedený jev  je  vysvětlen  tím,  že  nábožensky a  ideologicky 

neutrální stát není schopen sám o sobě přesně vymezit, co již je 

a  není  předmětem  náboženství  a  ideologie,  přesto  ovšem 

orgány  veřejné  moci  právními  akty  závazně  interpretují 

skutečnost  (tj.  činí  výroky  o  tom,  co  je  skutečnost).  Z 

uvedeného  důvodu  se  o  uvedených  otázkách  musí  vést 

kontinuální  společenská  diskuse.  Tato  skutečnost  je  zároveň 

jeden z významných důvodů, proč se církve musejí soustavně 

komunikaci na toto téma věnovat.

V souvislosti s otázkou po vztahu státu a církví v České 

republice je hodnoceno aktuální majetkové vyrovnání státu s 

církvemi  dle  zákona č.  428/2012 Sb.,  zákona o majetkovém 

vyrovnání  s  církvemi  a  náboženskými  společnostmi.  Práce 
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vyjadřuje  názor,  že  pozitivní  perspektiva  v  oblasti 

společenského  působení  se  otevírá  zejména  před  církví 

římskokatolickou  a  vyjadřuje  i  pochybnost  nad  výhodností 

majetkového vyrovnání  pro ostatní  církve.  V této souvislosti 

upozorňuje nad vhodností využití metod uvedených v kap. 3 

pro  včasné  zjištění  a  odhalení  rizik  spojených  s  přijatým 

zákonem.

V závěru se práce zaměřuje na perspektivy teologie v 

souvislosti  s  možností  vzestupu  tzv.  posthumanismu. 

Posthumanismem je pro účely této práce míněna skutečnost, že 

člověk využívání umělé inteligence ztrácí své postavení toho, 

kdo  interpretuje  svět  a  kdo  má  ambici  být  svým  vlastním 

zákonodárcem.  Namísto  toho  se  člověk  spoléhá  na  umělou 

inteligenci,  jejíž  význam  na  interpretaci  skutečnosti  může 

průběžně,  nepozorovaně  a  nekontrolovaně  růst.  Umělá 

inteligence se tak může stát novým suverénem, tj. postupně i 

zákonodárcem. Tento jev je nežádoucí, ovšem pro teology není 

nový.  V tomto kontextu  lze  jen  zdůraznit  význam praktické 

teologie  pro  uchování  identity  člověka,  který byl   stvořen  s 

pečetí jako podobou Boží.

Doporučení Ježíše Krista šířit evangelium mezi všechny 

národy  a  mezi  všechno  stvoření  je  proto  třeba  vnímat  v 
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souvislosti s kreativním aspektem christologické komunikace. 

Církve nemají na skutečnost referovat, ale mají ji spoluutvářet.

V páté kapitole se disertační práce věnuje otázce, zda ve 

společnosti existuje zájem o komunikaci s církvemi v rovině 

individuálního pastoračního poradenství ve vybrané oblasti, jež 

může být církvím blízká. Při zjištění takového zájmu může být 

toto zjištění impulsem pro zahájení komunikace v této oblasti. 

Vybraná oblast se týká poradenství v oblasti fenoménu smrti a 

umírání, ovšem individuální poradenství se může zaměřovat na 

celou  řadu jiných otázek,  pro které  by bylo  potřeba  provést 

samostatný výzkum.

Ze  šetření  vyplynulo,  že  by  latentní  poptávka  po 

komunikaci týkající se smrti a umírání mohla dosahovat až 85 

%. Tento údaj je relevantní pro poskytovatele služeb, jejichž 

předmětem činnosti je komunikace (zejména média, politické 

strany, církve, marketingoví poradci).

V  oblasti  poskytování  poradenských  služeb  lze 

předpokládat  velmi  silnou  latentní  poptávku  po  poradenské 

službě týkající se umírání, když ve zkoumaném vzorku zájem o 

službu by mohlo mít, či by mohlo zvažovat služby využít, více 

než 48 % respondentů.

16



Hlavním  identifikovatelným  problémem  spojeným  se 

smrtí a umíráním je převažující výskyt strachu ze smrti (54 %). 

Pozitivní  pocity  si  se  smrtí  spojuje  jen  10  %  testovaného 

vzorku.  Lze  usoudit,  že  právě  faktor  strachu  spojený  s 

nejistotou,  kterou  smrt  představuje,  způsobuje  komunikační 

problémy mezi lidmi. Přibližně dvě třetiny osob tak považuje 

za problém hovořit  se svými blízkými o smrti,  z čehož také 

může  pramenit  pocit,  že  nejsou  ze  strany  svých  blízkých 

dostatečně pochopeni a přijati. Tento pocit v sobě nosí až 74 % 

osob.  Značný  rozdíl  v  tom,  jak  respondenti  vnímají  své 

schopnosti vnímat potřeby druhých, a jak se cítí nepochopeni 

ze  strany  druhých,  jen  potvrzuje  nedostatečnou  míru 

komunikace,  kdy  si  účastníci  dialogu  nejsou  schopni  sdělit 

podstatné informace a sdílet své pocity.

Poradenská služba by proto měla v první řadě cílit na 

podporu  nalezení  vnitřních  duševních  a  duchovních  zdrojů, 

které  umožní  osobě,  jíž  je  služba  poskytována,  nalézt 

prostřednictvím efektivnější komunikace vztah k sobě a svým 

blízkým a sdílet vzájemné potřeby.

Šetření rovněž ukázalo možná rizika související se smrtí 

a  umíráním.  42  %  dotazovaných  odpovědělo,  že  v  nějaké 

formě zažilo fenomén setkání se zesnulými bytostmi,  ale jen 
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dle  22  %  dotázaných  je  komunikace  s  nimi  možná.  Tento 

rozpor  může  odkazovat  na  nesoulad  mezi  prožitky  lidí  a 

obecně  přijímaným  paradigmatem  výkladu  světa.  Uvedené 

zážitky proto mohou být chápány i jako narušení způsobu, jímž 

jsme zvyklí si vytvářet představu o nás samých, našem životě a 

světě,  v  němž  žijeme.  Společenské  riziko  může  spočívat  v 

nekontrolovaném narušení a změně způsobu, jímž jsme uvyklí 

interpretovat  obraz  světa  a  kontexty,  do  nichž  sami  sebe  v 

tomto obrazu zasazujeme.
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Summary

Poimenické aspekty komunikace na pomezí individuální 
eschatologie

The poimenical aspects of communication at the interface with 
individual eschatology

Jiří Flam

The present thesis responds to a question, whether there is a 

way of communication that can be used by churches to address 

the  world,  and  that  is  not  sufficiently  used  by the  churches 

today.  The  thesis  thus  presents  a  specific  means  of 

communication, which is the law. 

The law is described as a communication process, and different 

methods how one can enter into such a communication process 

are presented.

The  success  of  a  communication  process  depends  on 

willingness of participants of such a process to communicate 

with each other. For this reason, the thesis also deals with the 

question,  whether churches should seek the use of means of 
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communication addressing the society as a whole,  while  the 

alternative might be the creation of closed theological elites. 

The  answer  to  this  question  is  sought  through  the 

Christological meaning of communication.

The  last  part  of  the  thesis  focuses  on  research  that  would 

provide a  partial  answer to  the  question,  whether  the  Czech 

society is actually interested in communication with churches, 

with special emphasis on communication concerning selected 

topics from the field of individual eschatology. 

Thus, the thesis deals with the question whether there actually 

is a demand for services related to death and dying that has not 

been met, and how intensive such demand is. After all, it is the 

phenomenon  of  death  that  is  able  to  destroy  the  totality  in 

perception  of  the  world  and  to  open  a  human  heart  to 

eschatological  dimensions  of  being.  For  these  reasons,  this 

domain is open to activities of the Church.

The  research  has  shown  that  the  latent  demand  for 

communication related to death might reach up to 85 %. This 

information  is  relevant  for  providers  of  services  with 

communication as main business (notably the media, political 

parties, churches, marketing advisers).
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Very strong latent  demand  for  consulting  services  regarding 

dying can be expected by the consulting industry. More than 

48 % of  the  citizens  older  than  18  may be  interested  in  or 

considering the use of such services.

Another  issue  discussed  in  the  thesis  is  the  question  of  the 

position  of  churches  in  the  Czech  Republic  and  new 

possibilities in the process of communication that arise from 

the position of churches. The thesis analyses whether there is 

some other reason for the efficient communication of churches 

than the existing individual demand for their services. Hence, 

there is a link between the ways we communicate and the ways 

we interpret the world. It is the law – which is an important 

means of communication – that is used for reinterpretation of 

the  state  and  its  institutions,  and  hence  for  the  collective 

reinterpretation of the world.  Therefore,  the actual issue that 

the churches should address is the redefinition of their position 

in the world.

A partial conclusion of the thesis is finding that the position of 

churches has worsened after they received the compensation by 

state and that they are endangered by further marginalization. 

Only the Roman Catholic Church will be able to significantly 
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influence the development in the Czech Republic as a result of 

that  compensation.  Hence,  the  Roman  Catholic  Church  will 

reach  the state  when it  might  significantly participate  in  the 

political and economic system and will be able to define this 

system by its own activities. Contrary, the other churches will 

continue to stand outside the system and will need to find other 

ways how to communicate their interpretations of the world to 

the world.

The author also puts the data obtained from the research into 

the context of various theories of death. This approach enables 

identification of risk areas that should be effectively targeted 

while providing the spiritual care. Those areas are the body, the 

sexuality as a relationship to the other and the area of human 

consciousness. It is the area of consciousness that is presented 

as a risk area, potentially threatened with the development of 

artificial  intelligence  and  with  unclear  roles  and  boundaries 

between that intelligence and our consciousness.
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Anotace:  Tato  práce  reaguje  na  otázku,  zda  existuje  způsob 

komunikace,  kterým  by  církve  mohly  oslovit  společnost, 

ovšem který  není  v  současnosti  církvemi  dostatečně  využit. 

Práce představuje specifický komunikační prostředek, kterým 

je  právo.  Právo  je  představeno  jako  komunikační  proces, 

současně jsou popsány jednotlivé metody, kterými je možno do 

tohoto komunikačního procesu vstoupit.

Úspěšnost komunikačního procesu závisí na ochotě účastníků 

tohoto procesu spolu komunikovat. Práce se proto zaměřuje i 

na  otázku,  zda  církve  mají  stát  o  využití  celospolečenských 

komunikačních  prostředků,  když  alternativou  by  mohlo  být 

vytvoření  uzavřených  teologických  elit.  Odpověď  na  tuto 

otázku  je  hledána prostřednictvím christologického  významu 

komunikace.

V poslední části se proto práce výzkumně zaměřuje i na dílčí 

zodpovězení  otázky,  zda  je  v  české  společnosti  zájem  o 

komunikaci s církvemi,  a to o vybraných tématech z oblasti 

individuální eschatologie.

Klíčová  slova:  praktická  teologie,  komunikace,  smrt,  právo, 

služby související se smrtí a umíráním, duchovní péče
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Annotation: The present thesis responds to a question, whether 

there is a way of communication that can be used by churches 

to address the world, and that is not sufficiently used by the 

churches today. The thesis  thus presents a specific means of 

communication, which is the law. 

The law is described as a communication process, and different 

methods how one can enter into such a communication process 

are presented.

The  success  of  a  communication  process  depends  on 

willingness of participants of such a process to communicate 

with each other. For this reason, the thesis also deals with the 

question,  whether churches should seek the use of means of 

communication addressing the society as a whole,  while  the 

alternative might be the creation of closed theological elites. 

The  answer  to  this  question  is  sought  through  the 

Christological meaning of communication.

The  last  part  of  the  thesis  focuses  on  research  that  would 

provide a  partial  answer to  the  question,  whether  the  Czech 

society is actually interested in communication with churches, 

with special emphasis on communication concerning selected 

topics from the field of individual eschatology. 
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