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Anotace 
Cílem diplomové práce je popsat a zmapovat sbor �eskobratrské církve 
evangelické z perspektivy organiza�ní kultury a z této perspektivy nahlédnout a 
porozum�t též možným st�et�m i p�íležitostem t�chto st�et� v rámci sboru a 
jeho funk�ních jednotek. Teoretická �ást seznamuje �tená�e s definicemi a 
významy organiza�ní kultury, které p�evážn� vycházejí z antropologie. Dále se 
práce zabývá definicemi, významy organiza�ní kultury církve a sboru 
z hlediska jejich provázanosti. V metodologické �ásti využívám metody 
kvalitativního výzkumu, p�edevším hloubkové rozhovory se šesti respondenty 
z konkrétní množiny �len� sboru. Skrze výb�r základních hodnot a st�et� se 
snažím p�iblížit prost�edí respondent� sboru a nahlížet je pohledem organiza�ní 
kultury.  
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Summary 
The Organizational Culture of the Local Congregation of The Evangelical 
Church of Czech Brethren. 

The goal of this thesis is to describe and map the local congregation of 
Evangelical Church of Czech Brethren from viewpoint of its organizational 
culture, this perspective makes it possible to understand possible conflicts and 
prospects of those conflicts within the Evangelical church - its functional units. 
The theoretical part brings the definitions and meaning of the organizational 
culture, which are mostly rooted in anthropology. Further it focuses on 
characterisation, of the church and congregation in terms of their 
interconnection. In the methodological part, qualitative research methods are 
used, more precisely six in-depth interviews with six respondents, members of 
the congregation. Here the perspective of the organizational culture describes 
the congregation environment and draws near the possible conflict between 
fundamental values. 
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Úvod 

B�hem studia oboru Diakonika jsem se poprvé seznámila s tématem 

organiza�ní kultura. Ta mne oslovila svým hodnotovým a adapta�ním 

pohledem.1 P�emýšlela jsem, jak vztáhnout téma organiza�ní kultury k tomu, 

co je mi blízké, ke spole�enství malého sboru, kde jsem �lenkou, se všemi jeho 

problémy, radostmi a sítí vztah�. Cht�la jsem se zajímat o hlubší pochopení 

jednotlivých �len�, kdy bych jim ráda naslouchala a najednou vid�la vše 

v jiném sv�tle a z jiného úhlu –  genera�ní rozdíly, konflikty mezi fará�kou a 

jednotlivými �leny, jednotkami sboru, ur�itá neporozum�ní. 

Hlavním cílem práce je popsat a zmapovat sbor z perspektivy organiza�ní 

kultury. Díl�ím cílem pro praktickou �ást je nahlédnout sbor jako „jednotu 

v rozmanitosti“, a porozum�t tak možným st�et�m a p�íležitostem t�chto st�et�

na úrovni organiza�ní kultury sboru a jeho funk�ních jednotek. 

Práce je rozd�lena na dv� �ásti, na teoretickou a metodologickou �ást. 

Teoretická �ást se skládá ze 3 kapitol. V první kapitole se zabývám vlastním 

p�edporozum�ním. Popisuji v n�m sv�j subjektivní pohled na kulturu sboru. 

V druhé kapitole se v�nuji význam�m a definicím organiza�ní kultury, které 

vycházejí p�evážn� z antropologie. Dále se zde soust�edím na prvky a strukturu 

organiza�ní kultury z hlediska jejich provázanosti, zjevné �i skryté podoby. 

Záv�r kapitoly se v�nuje vybraným typ�m konflikt� a p�íležitostem t�chto 

konflikt�. T�etí kapitola obsahuje n�která vymezení, definice církve a sboru, 

které se liší svým obsahem z pohledu organiza�ní kultury. Sou�ástí kapitoly je 

poslání, vize, hodnoty, p�esv�d�ení, historie, struktura a kultura �CE, která je 

d�ležitá pro lepší pochopení význam� z hlediska utvá�ení obsahu organiza�ní 

kultury sboru a její následné diagnostiky. 

                                                
�
�MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o �lov�ku v�d�t každý �lov�k, 

s. 2067–2073�
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Metodologická �ást obsahuje výzkumné otázky, cíle, vzorek, volbu 

výzkumného postupu, sb�r dat, zp�sob zpracování dat a etické aspekty 

výzkumu. Záv�r kapitoly tvo�í výsledky výzkumného šet�ení získané p�i 

rozhovorech se 6 ú�astníky výzkumu. 

Na základ� shrnutí odpovím na výzkumné otázky: 

Jaká je organiza�ní kultura sboru, p�ípadn� jeho funk�ních jednotek? 

Jak se organiza�ní kultura promítá do využívání p�íležitostí v�etn�

zacházení s konflikty? 
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1 P�edporozum�ní 

Na za�átku mé práce jsem si uv�domovala, že se v našem sboru objevuje 

ur�ité nap�tí, nedorozum�ní mezi generacemi (starších a mladších), a� už 

mezi �leny sboru a fará�kou, nebo mezi fará�kou a jednotlivými jednotkami 

sboru. 

Vzpomn�la jsem si, jak jsem krátce po p�íchodu do sboru nenacházela 

soulad mezi vlastními mezilidskými hodnotami a hodnotami sboru. To ve mn�

vyvolávalo ur�ité vášn�, které m� vedly k tomu, že jsem vnímala konflikty 

a nap�tí negativn�, nevid�la jsem v nich další rozm�r �i p�ínos pro 

organiza�ní kulturu sboru. 

Z mého pohledu nedocházelo ve sboru k dostate�né vým�n� informací. 

Vše, co se �ešilo ve sboru, bylo tzv. „za zdmi staršovstva“, v�etn� �ešení 

konflikt�, nap�tí �i jejich p�íležitostí. V této souvislosti jsem bojovala i 

s vlastní frustrací z toho, že jsem sice �lenem sboru, ale ocitala jsem se na 

okraji, neangažovala jsem se aktivn�, neznala jsem lidi okolo sebe, pozorovala 

jsem vše spíše zvenku, což mohlo souviset i s mojí neza�len�ností do sboru. 

Cítila jsem pot�ebu více porozum�t lidem okolo sebe, naslouchat jim, 

pochopit je a sdílet s nimi svoji víru. Fará�ka byla pro m� autoritou, 

respektovala jsem ji, její kázání mi p�inášela povzbuzení do dalšího pracovního 

týdne. Bylo pro m� d�ležité sdílet víru ve spole�enství nejen b�hem kázání 

Božího slova, ale i p�i rozhovorech se �leny sboru, otev�en� s nimi sdílet své 

myšlenky a hledat odpov�di na otázky ohledn� naší spole�né víry. 

K rozhovor�m mezi mnou, ostatními �leny a fará�kou sboru však nedocházelo. 

P�ispívalo to k mé „naštvanosti“ v��i �len�m sboru a fará�ce. 

Po ur�ité dob� m� a moji matku vedoucí sboru (fará�ka) oslovila, abychom 

vedly ned�lní školu. Matka byla vedoucí u�itelkou a já druhou u�itelkou. 

Fará�ka i kurátorka nás za�aly angažovat do dalších rolí a povinností ve sboru. 
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I když jsem zastávala ve sboru i další role, nap�íklad roli pokladníka, 

výzkumníka, �lenky sboru, u�itelky ned�lní školy, tak jsem se stále cítila do 

sboru neza�len�ná. Stále mi n�co chyb�lo. Nenacházela jsem soulad svých 

hodnot s hodnotami sboru a jeho �len�. Soulad jsem zažívala nejprve jen 

v ned�lní škole, kde jsem spolupracovala s matkou, se kterou jsem se 

ztotož�ovala i hodnotov�, a zárove� jsem se cítila být p�ijata d�tmi. 

Z p�vodní naštvanosti na fará�ku jsem p�ešla k loajalit� k fará�ce. Ve 

vztahu k fará�ce u m� nastal zlom až tehdy, kdy m� p�izvala ke spolupráci na 

organizaci putovního tábora, kde jsem ji mohla lépe poznat a porozum�t jejímu 

vnit�nímu sv�tu. Vyvrcholením mého p�ijetí do sboru byla moje konfirmace, 

která probíhala i b�hem mého výzkumu ve sboru. P�i konfirma�ních 

setkáváních jsem nacházela to, co mi chyb�lo z hlediska mých duchovních 

pot�eb, m�la jsem možnost si otev�en� promluvit s fará�kou a sdílet s ní svoji 

víru v Boha. 

Se zm�nou mého postoje k fará�ce a ostatním �len�m sboru se za�al 

prom��ovat i m�j pohled na kulturu sboru. Díky perspektiv� organiza�ní 

kultury jsem se snažila nahlížet spory hodnotov�, nejen jako st�ety 

a konflikty, které mohou mít pro sbor negativní d�sledky, ale i jako p�íležitosti 

na úrovni organiza�ní kultury sboru a jeho funk�ních jednotek. P�íležitosti 

mohou p�ispívat k r�stu sboru, stmelování kolektivu, dosahování vzájemných 

shod, udržování souladu i stability, a to nejen v rámci mezilidských vztah� ve 

sboru, ale i z hlediska mého osobního rozvoje.2 Rozhodla jsem se zkoumat 

sbor paradoxn� bez hodnocení, ale na základ� hodnot. Musela jsem jakoby 

„poodstoupit“ a podívat se na sbor bez vášn�, se zam��ením na hodnoty. 

K  prom�n� mého pohledu na kulturu sboru jako jednotu v rozmanitosti 

p�ispívalo i psaní terénních poznámek. P�i psaní terénních poznámek jsem se 

                                                
�
�BEDNÁ�, Vojt�ch. Sociální vztahy v organizaci a jejich management, s. 187.�
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snažila reflektovat svoji pozici tzv. „insidera/�lov�ka zevnit�“3 a zárove�

„výzkumníka“ ve sboru. 

Mé cíle mi pomáhaly v tom, jak pojmenovat d�ní ve sboru, pochopit 

jednotlivé �leny a porozum�t jejich vnit�nímu sv�tu, nahlédnout sbor jako 

jednotu v rozmanitosti, porozum�t tak možným st�et�m i p�íležitostem t�chto 

st�et� na úrovni organiza�ní kultury sboru a jeho funk�ních jednotek.�

                                                
�
�HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, s. 66–77. 
�
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2 Organiza�ní kultura – vymezení 

V této kapitole p�edstavím jednotlivé definice kultury, které vycházejí 

z filosofie, antropologie, teologie a sociologie. Cílem je orientovat se ve 

významech organiza�ní kultury a porozum�t jim a následn� z této perspektivy 

popsat sbor Církve �eskobratrské evangelické. 

2.1 Terminologie kultury 

V latinsko-�eském slovníku najdeme slovní spojení cultura jako p�st�ní, 

vzd�lávání, zušlech�ování.
4 Rovn�ž v �eském etymologickém slovníku 

a filosofickém slovníku se setkáváme s latinským pojmem colere, cultus, colo, 

který znamená p�stovat.5

V teologii se mluví o kultu�e v souvislosti s uskute�n�ním vztahu �lov�ka 

k Bohu (Gn 1,28). V teologii se kultura charakterizuje jako utvá�ení �lov�ka, 

a zárove� i jeho sv�ta jím samým, kdy p�irozenost �lov�ka spo�ívá v jeho 

správné kultu�e, která je p�im��ená podstat� �lov�ka i sv�ta a je otev�ená 

Božím tajemstvím a dispozicím.6

V antropologii nalezneme krom� hodnotových vymezení též definice, 

které pojímají kulturu jako zp�sob adaptace �lov�ka na vn�jší prost�edí a 

zahrnují i kategorii všech produkt� lidské �innosti. V tomto smyslu nemá 

antropologie hodnotící význam, protože možnost srovnávacího výzkumu 

sociokulturních systém� p�edpokládá mnoho specifických kultur jednotlivých

spole�enství. Kultura m�že být z hlediska antropologického pojetí chápána 

                                                
4 PRAŽÁK, Josef Miroslav, Josef SEDLÁ�EK a František NOVOTNÝ. Latinsko-�eský 

slovník, s. 338.�
5 REJZEK, Ji�í. �eský etymologický slovník, s. 333–334.�

6 RAHNER, Karl a Herbert VORGRIMLER. Teologický slovník, s. 151.�
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jako systém artefakt�, idejí, sociokulturních regulativ�, které jsou p�edávány 

a sdíleny �leny spole�nosti.7

V tomto smyslu uznává antropologie i v�tší hodnotovou rozmanitost 

v rámci mnoha kultur v r�zných spole�enstvích. Další definice z hlediska 

r�zných obor� se k tomuto vymezení kultury p�ibližují, prolínají se s ním �i z 

n�j vycházejí, nap�íklad pojímání kultury v sociologii nebo psychologii se 

rovn�ž v�nuje obsahu kultury, který je sdílen lidmi ve spole�nosti. 

Ob� pojetí kultury – hodnotové i adapta�ní hledisko – najdeme nap�. ve 

filosofickém slovníku, jako „výtvor lidské tvo�ivosti v rámci d�jin, filosofie, 

v�dy, historie, náboženství“
8 nebo jako pojem, který m�že omezovat rozsah 

t�ídy kulturních jev� jen na pozitivní hodnoty, které kultivují a polidš�ují 

�lov�ka.9

Také v managementu se organiza�ní �i firemní kultura nahlíží z obou 

zmín�ných hledisek. Definicemi a významy organiza�ní kultury se budu 

zabývat níže v další kapitole. 

2.2 Organiza�ní kultura z hlediska managementu 

V následující kapitole bych cht�la uvést p�vod pojmu organiza�ní kultura 

a n�které jeho definice, které se u v�tšiny autor� �asto liší z hlediska obsahu 

firemní kultury. Tato �ást práce m�že pomoci lépe porozum�t vn�jším, ale 

i vnit�ním souvislostem daného jevu, a to p�edevším z hlediska managementu. 

                                                
�
�MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o �lov�ku v�d�t každý �lov�k, 

s. 2067–2073.�
�
�OLŠOVSKÝ, Ji�í. Slovník filosofických pojm� sou�asnosti, s. 102.�

�
�MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o �lov�ku v�d�t každý �lov�k, 

s. 2072.�
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2.2.1 Vznik pojmu 

Organiza�ní kultura je pom�rn� novodobý pojem, o kterém se za�alo 

mluvit v souvislosti s organiza�ními hodnotami v 50. letech. Nejvíce se tento 

pojem dostal do pov�domí lidí v 80. letech 20. století, a to díky významným 

rozdíl�m organiza�ní kultury nap�. v Japonsku, kde došlo k významnému 

hospodá�skému r�stu10 a také díky zahrani�ním publikacím a výzkum�m. 

Organiza�ní kulturou se v zahrani�í zabývali nap�. Schein, Deal a Kennedy, 

Pettigrew a Hofstede.11

2.2.2 Definice organiza�ní kultury 

Organiza�ní kultura nemá jednu obecn� p�ijímanou definici, a to ani 

v �eské, ani v zahrani�ní literatu�e. V �eské i cizojazy�né literatu�e se 

setkáváme nej�ast�ji s pojmem organiza�ní kultura (organizational culture) a 

jejími synonymy, jimiž jsou podniková, firemní kultura nebo organiza�ní 

klima. Proto bych nyní ráda uvedla definice n�kterých autor�, které se v�tšinou 

liší obsahem jednotlivých prvk� organiza�ní kultury. 

Z hlediska žité kultury se podle Vebera rozumí podnikovou kulturou 

jednání, vystupování, uvažování, které je typické pro �leny firmy z hlediska 

jejich adaptace na vn�jší prost�edí. �lenové firmy tak spole�n� vytvá�ejí 

jednotu v podniku díky spole�n� sdíleným hodnotám, p�edstavám, vzorc�m 

jednání a chování, normám, které se mohou projevovat i navenek firmy díky 

spole�n� udržovaným zvyk�m, tradicím, pravidl�m, image firmy jako je logo, 

vnit�ní vybavení firmy, apod.12 V rámci organiza�ní kultury se jedinec stává 

nejen tv�rcem, ale i produktem dané kultury. (viz Pfeifer 1993, s. 19; 

Armstrong 2007, s. 245; Lukášová 2010, s. 14) 

                                                
10 B	LOHLÁVEK, František. Organiza�ní chování, s. 114–115.�
11 HAVRDOVÁ, Zuzana. Hodnoty v prost�edí sociálních a zdravotních služeb, s. 69.�
12 VEBER, Jaromír. Management, s. 626.�
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Další podobnou definici uvádí i Hofstede, který mluví o kultu�e jako 

o kolektivním jevu ve smyslu adaptace na vn�jší prost�edí, p�i kterém dochází 

ke spole�nému sdílení mezi lidmi ze stejného spole�enského prost�edí, které si 

osvojili. Pro Hofstedeho je specifické, že popisuje kulturu jako „kolektivní 

naprogramování mysli, které odlišuje p�íslušníky jedné skupiny lidí od 

druhých.“
13 Tento systém kolektivn� p�ijatých význam� je užite�ný p�i �ešení 

problém� nejistoty a nejednozna�nosti.14

B�lohlávek zmi�uje i definici Ameri�ana Edgara Scheina, který 

organiza�ní kulturu považuje za soubor spole�n� sdílených p�edstav, které jsou 

bu
 viditelné, nebo skryté. Z hlediska adapta�ního si tyto spole�n� sdílené 

p�edstavy �lenové organizace osvojili, aby se p�izp�sobili prost�edí a vnit�n� se 

stmelili.15

Podle Cameronové a Quinna m�že být kultura i zdrojem harmonie a 

integrity v organizaci, ovšem m�že být i zdrojem problém�, pokud je v rozporu 

s posláním organizace, jeho prost�edím a dalšími d�ležitými faktory.16

Jednotlivé definice r�zných autor� se zpravidla liší nejen ve vý�tu prvk�

z hlediska obsahu organiza�ní kultury, ale i význam� pro jednotlivce �i celého 

spole�enství. 

Ze všech uvedených definic vyplývá, že organiza�ní kultura je vše, �ím 

žijeme, na co se adaptujeme, o co usilujeme a deklarujeme nejen uvnit�

organizace, ale i navenek. Organiza�ní kultura m�že nejen posilovat harmonii 

ve spole�enství, ale být i zdrojem problém� nejednozna�nosti, nejistoty, které 

mohou p�ispívat k v�tšímu výskytu konflikt� �i nap�tí a vést k odchodu 

                                                
13 HOFSTEDE, Geert a Gert Jan HOFSTEDE. Kultury a organizace, s. 14.�
14 BOGGS, W. Brady a Dail L. FIELDS. EXPLORING ORGANIZATIONAL CULTURE 
AND PERFORMANCE OF CHRISTIAN CHURCHES, s. 306.�
15 B	LOHLÁVEK, František. Organiza�ní chování, s. 108.�
16 ERSHOVA, Maria a Jan HERMELINK. Spirituality, Administration, and Normativity in 

Current Church Organization, s. 224.�
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n�kterých �len� nebo k rozpadu spole�enství. S t�mito klady a zápory 

spole�ného sdílení jednotlivých prvk� organiza�ní kultury jsem se setkala 

v rámci praxe, b�hem pozorování a rozhovor� se �leny sboru Církve 

�eskobratrské evangelické. P�ínos jednotlivých definic a význam� spat�uji 

v tom, že i v rámci praxe mi pomáhají lépe se orientovat tématu a všímat si 

více nejen skrytých, ale i viditelných souvislostí a funkcí, a� už hodnotových �i 

adapta�ních, které se týkají daných jev� organiza�ní kultury sboru �CE. 

2.3 Prvky organiza�ní kultury 

Následující kapitola vysv�tluje jednotlivé definice prvk� organiza�ní 

kultury, které pomáhají k lepší orientaci a porozum�ní t�mto význam�m prvk�

i z hlediska praxe v rámci diagnostiky obsahu kultury, pomocí které bych 

cht�la tuto perspektivu lépe a srozumiteln� popsat v rámci d�ní sboru Církve 

�eskobratrské evangelické. Tato kapitola je proto d�ležitá pro celkové 

pochopení práce. 

2.3.1 P�esv�d�ení, p�edstavy 

Lukášová p�edstavuje základní p�esv�d�ení jako zafixované p�edstavy 

o fungování reality, které lidé v organizaci považují za samoz�ejmé �i pravdivé 

z hlediska žité kultury organizace. Další autor, Edgar Schein, jehož definici 

p�esv�d�ení uvedu, je významným autorem v oblasti problematiky organiza�ní 

kultury. Edgar Schein definuje p�esv�d�ení jako jádro organiza�ní kultury, 

které ovliv�ují p�edevším kognitivní procesy kultury, které ur�ují výb�r 

a interpretaci informací, kterým se budou v�novat, a emocionální reakce 

zam�stnanc� z hlediska deklarované firemní kultury. Schein považuje za zdroje 

t�chto p�esv�d�ení zkušenost. Díky p�esv�d�ením dojdeme úsp�šného 



17 

výsledku a sami postupn� pokládáme tyto p�edstavy za funk�ní. Z p�vodních 

domn�nek �i hypotéz se stávají skute�nosti.17

Pfeifer uvádí specifické pojímání p�esv�d�ení jako základní polohu 

p�edstav, kterými jsou také znalosti a víra. Tyto polohy se odrážejí v mín�ní 

lidí o r�zných problémech ve firm�. A poznání t�chto poloh je d�ležité pro 

jejich budoucí m�n�ní a ovliv�ování p�edstav.18

Další auto�i uvád�jí p�esv�d�ení ve skryté podob� jako sou�ást t�í 

hierarchicky uspo�ádaných rovin podnikové kultury. Dalšími rovinami pak 

jsou viditelné atributy a pravidla jednání. Základní životní p�edstavy vznikají 

v�tšinou spontánn� a nev�dom�, a tak jsou považovány za neviditelnou rovinu 

podnikové kultury nejen pro zam�stnance, �leny spole�enství, ale i pro vn�jší 

pozorovatele. (Veber, 2009, s. 628, Tureckiová, 2004, s. 135). 

To, co m�že být v této kapitole problematické, „je zm�na chování 

a myšlení, která p�edpokládá zm�nu zafixovaných význam� a vytvo�ené 

kognitivní struktury, které mohou vést u �lov�ka k destabilizaci a vyvolání 

úzkosti.“
19 Pokud se chceme vyhnout této úzkosti, tak se �asto snažíme vnímat 

ur�ité v�ci, události v souladu se svými p�esv�d�eními i za cenu popírání, 

zkreslování reality. Je to forma naší obranné reakce.20 Sama si uv�domuji, že 

jsem se s touto problematikou setkala p�i psaní své diplomové práce. Zpo�átku 

jsem byla p�esv�d�ená, že m�j pohled na realitu sboru je pravdivý, protože 

jsem se tam �asto setkávala s konflikty a nap�tím v souvislosti s jednáním 

fará�ky sboru. Tyto silné vášn� mi nedovolovaly pohlížet na skute�nou realitu 

ze všech r�zných úhl� pohledu. Ur�itá zm�na mých p�esv�d�ení m� vedla 

k úzkosti a snažila jsem se bránit této zm�n�, ale vlastn� jsem popírala 

skute�nou realitu. Uv�domila jsem si to v moment�, kdy jsem se snažila více 

                                                
17 LUKÁŠOVÁ, R�žena. Organiza�ní kultura a její zm�na, s. 19. �
18 PFEIFER, Lud�k. Firemní kultura: Konkuren�ní síla sdílených cíl�, hodnot a priorit,  
s. 45–47.�
��
�LUKÁŠOVÁ, R�žena. Organiza�ní kultura a její zm�na, s. 19.�

20 LUKÁŠOVÁ, R�žena. Organiza�ní kultura a její zm�na, s. 19.�
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a do hloubky porozum�t význam�m prvk� organiza�ní kultury sboru 

a konflikt�m ve sboru na základ� spole�ných rozhovor� se �leny sboru 

a vedoucí diplomové práce. 

2.3.2 Hodnoty 

Mezi základní prvky organiza�ní kultury pat�í hodnoty – jako to, „co je 

pro jednotlivce �i skupinu explicitn� �i implicitn� žádoucí a co ovliv�uje výb�r 

z možných zp�sob�, nástroj� a cíl� �innosti“. (Kluckholn, Strodtbeck, 1961, 

podle Adler, 1991, s. 16) Hodnoty se projevují ve stanoviscích a postojích lidí 

v organizaci, v tom, co považují za žádoucí, nežádoucí, špatné �i dobré.21

Lukášová p�ikládá hodnotám význam jako celku a nazývá je organiza�ní 

hodnoty. Organizace deklarují tyto hodnoty nap�. skrze poslání, vizi �i 

v etickém kodexu, atp. I když jsou organiza�ní hodnoty deklarované, nemusí to 

znamenat, že jimi lidé v organizaci opravdu žijí, mohou být tak jen aspiracemi, 

po kterých lidé touží, ale neztotož�ují se s nimi. Naopak skute�ným obsahem 

podnikové kultury jsou práv� hodnoty žité kultury, které jsou reáln� sdíleny 

lidmi v organizaci v daném �ase a zobrazovány v jejich každodenním chování 

v organizaci a nemusí být z�eteln� vysloveny.22 Z toho vyplývá, že „fungující 

hodnoty“ jsou ty, které vedou k žádoucímu chování.23

Havrdová pojetí organiza�ních hodnot vztahuje i na individuální hodnoty 

a dopl�uje je o zp�sob, jakým jsou získávány, a to v rámci procesu socializace 

provázaném mýty, symboly, rituály, jazykem ve firm�, systémy hodnocení 

a komunika�ními praktikami.24

Co se týká vztahu k hodnotám, ten je dán p�edevším rozdílností hledisek. 

Nap�íklad Prudký upozor�uje na provázanost hodnot a kultury, kdy je t�eba 

                                                
21 Tamtéž, s. 21.�
22 LUKÁŠOVÁ, R�žena. Organiza�ní kultura a její zm�na, s. 21–22.�
23 ARMSTRONG, Michael. �ízení lidských zdroj�, s. 248.�
24 HAVRDOVÁ, Zuzana. Hodnoty v prost�edí sociálních a zdravotních služeb, s. 68–69.�
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k jednotlivým hodnotám p�istupovat komplexn�, protože prost�ednictvím jedné 

hodnoty nem�žeme poznat kulturu. V rámci hodnotového hlediska lze kulturu 

poznat jen pomocí ur�itého seskupení p�ijatých a uznávaných hodnot 

v n�jakém subjektu, tedy organizaci �i spole�enství, a na základ� hlubšího 

zkoumání, nap�. pomocí hloubkového rozhovoru.25 Hodnoty se tak stávají 

spolutv�rcem kultury, dávající obsah �innostem, strukturám, vztah�m 

a institucím v rámci deklarované i žité kultury organizace.26

Jednotliví auto�i se také snaží p�edstavit n�kolik typ� hodnot, s jejichž 

odlišnými významy se potýkáme v rámci organiza�ní kultury v podniku. 

Nap�íklad Prudký uvádí Rokeachovo d�lení hodnot na instrumentální a cílové 

hodnoty. Instrumentální hodnoty se týkají zp�sob� jednání p�ijatelných pro 

napl�ování cílových hodnot. Z toho m�žeme sledovat úzké spojení s normami 

chování. Cílové hodnoty se týkají kone�ného stavu.27

Naproti tomu Urban ukazuje i další hodnotové pojetí týkající se 

p�edevším významu r�zných typ� hodnot, které neslouží jen ke stanovení cíl�, 

ale i jako základ k posuzování míry spole�enské prosp�šnosti a také jako 

kritérium pro hodnocení jednání druhých. V tomto smyslu se tak jedná 

o interaktivní reflexe individuálních a kolektivních p�edstav v dané kultu�e 

a �ase, o tom, co je žádoucí (to, co má být), nebo nežádoucí (to, co nemá být), 

�i to, co si p�eji, chci.28

Tento jev sdílení a celkového pojetí kultury jako integrovaného celku, 

který je ost�e ohrani�ený a skupinov� sdílený, však u mnoha autor� prošel 

ur�itou kritikou spíše z hlediska pojetí národní kultury. 

Nap�íklad Eriksen tvrdí, že v mnoha p�ípadech m�žeme tvrdit, že národní 

nebo místní kultura není sdílena všemi nebo v�tšinou obyvatel �i není 

                                                
25 PRUDKÝ, Libor. Inventura hodnot: výsledky sociologických výzkum� hodnot ve spole�nosti 

�eské republiky, s. 46.�
26 Tamtéž, s. 47.�
27 Tamtéž, s. 20.�
28 URBAN, Lukáš. Sociologie: klí�ová témata a pojmy, s. 73.�
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ohrani�ená.29 To uvádí do kontextu Horáková, která mezi vlastnosti kultury 

�adí nejen jev sdílení, ale i nerovnost p�ístup� ke kultu�e. Lidé si kulturu 

osvojují r�znými zp�soby i s ohledem na dané sociální nerovnosti ve 

spole�nosti. Znalost kultury tak není jednotná, a to i p�es zdání spole�ných 

prožitk�. V tomto smyslu jsou p�ístupy ke kultu�e r�zné, ale obsah kultury je 

spole�ný.30

Na základ� znalosti jednotlivých definic a význam� hodnot, uv�dom�ní si 

hodnotové rozmanitosti, p�íklad� r�zných d�lení hodnot a provázanosti hodnot 

i s žitou �i deklarovanou kulturou organizace jsem se mohla lépe orientovat 

a porozum�t hodnotám sboru a fará�e, ale i konflikt�m p�i provád�ní 

hloubkových rozhovor� v praxi. Nap�íklad na základ� analýzy rozhovor�

a pozorování jsem zjistila, že ve sboru jsou sdíleny n�které hodnoty fará�e 

spolu s jeho vizemi, které ur�ují podobu sboru, a tak jsou spole�n� sdíleny 

i �leny ve sboru z hlediska žité kultury v rámci adaptace �len� na vn�jší 

prost�edí sboru. 

                                                
29 ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: p�íbuzenství, národnostní 

p�íslušnost, rituál, s. 13–14.�
30 HORÁKOVÁ, Hana. Kultura jako všelék?: kritika soudobých p�ístup�, s. 89–90.�
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2.3.3 Postoje 

Ráda bych nyní p�edstavila význam postoj� a jejich složek, které jsou 

d�ležité pro lepší orientaci, porozum�ní a identifikaci v rámci obsahu 

organiza�ní kultury sboru. 

Lukášová nazývá postojem vztah k ur�itému subjektu, kterým je nap�. 

osoba, událost, problém. Auto�i se shodují v tom, že definují postoje také jako 

ustálené zp�soby myšlení, které mají hodnotící povahu. (Armstrong, 2007, 

s. 200; Lukášová, 2010, s. 22) V tom smyslu, pokud jsou hodnoty ukazateli 

hodnocení, jsou postoje produkty hodnocení. 

V�tšina autor� se shoduje na komplexnosti pojmu postoje, protože v sob�

zahrnuje složku kognitivní (názory), konativní (sklony k jednání ve vztahu 

k objektu postoje) a afektivní (emoce).31

N�kte�í auto�i se liší v pojímání míry stability postoje. Nap�íklad 

Armstrong tvrdí, že postoje, které se vytvá�ejí na základ� zkušenosti, jsou 

mén� stabilní než ostatní rysy osobnosti, m�ní se na základ� absorbovaných 

jev� nebo nových zkušeností.32 Urban uvádí, že z hlediska sociologie postoje, 

které se orientují na chování nebo usuzování, vykazují jistou stabilitu a 

soudržnost. Práv� stabilita postoje koreluje s vnit�ní mírou konzistence 

emotivních, konativních, kognitivních složek postoje. V tomto smyslu je 

odlišná míra stability postoje a jeho složek d�ležitá pro to, abychom si 

uv�domili, že postoje jsou multidimenzionálním konstruktem a jejich 

jednotlivé složky mohou �i nemusí být v souladu.33

2.3.4 Normy chování 

Z hlediska typ� a význam� norem chování je lze chápat jako nepsaná 

pravidla a zásady chování, které skupina lidí p�ijímá z hlediska deklarované 
                                                
31 LUKÁŠOVÁ, R�žena. Organiza�ní kultura a její zm�na, s. 22.�
32 ARMSTRONG, Michael. �ízení lidských zdroj�, s. 200.�
33 URBAN, Lukáš. Sociologie: klí�ová témata a pojmy, s. 76.�
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kultury organizace. Dodržování t�chto nepsaných pravidel je odm��ováno 

nebo sankciováno. Dle Tureckiové mohou být p�íkladem t�chto neformálních 

pravidel standardy pro chování nebo obvyklé zp�soby jednání, nap�. „tak, jak 

to u nás d�láme.“34 Normy tedy ur�ují lidem ve firm� to, co mají �íkat, v co 

v��it a co d�lat, v�etn� nap�. toho, jak se mají oblékat. Z hlediska sboru jsem na 

nepsaná pravidla a normy narazila na základ� hloubkového rozhovoru 

s fará�kou, nap�. „já bych to nazvala tak, že tady nikdo, nikoho nehodnotí 

a neposuzuje.“

Pokud jsou tyto normy v psané podob�, jde o zásady �i procedury.35

S normami v písemné podob� jsem se setkala v rámci studia dokument� nap�. 

v rámci legislativního zakotvení církví v zákonu �. 3/2002 Sb., o svobod�

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských spole�ností, dále 

v �ádech �CE, na webových stránkách �CE, kde byly popsány nap�. 

povinnosti, zásady �innosti kazatele, �len� sboru nebo také v Bibli v rámci 

Desatera (EX 20, 2–17) nebo v jednotlivých konfesích �CE. 

Z toho vyplývá, že mnoho autor� vymezuje normy ve smyslu 

sociokulturních regulativ� podle stupn� naléhavosti a závaznosti, které 

nabývají podoby mrav�, právních norem, zvyk� a oby�ej�. (Nový, 2002, 

s. 128; Urban, 2017, s. 215) Normy vymezují, co je a není p�ijatelné 

v organizaci �i spole�enství, a tím zajištují p�edvídatelné a stabilní prost�edí 

a regulují každodenní chování pracovník�. Pokud obsah norem napomáhá 

podpo�it výkonnost organizace, není nutné vytvá�et formální kontrolní 

systémy.36

                                                
34 TURECKIOVÁ, Michaela. �ízení a rozvoj lidí ve firmách, s. 135.�
35 ARMSTRONG, Michael. �ízení lidských zdroj�, s. 248.�
36 LUKÁŠOVÁ, R�žena. Organiza�ní kultura a její zm�na, s. 22.�
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2.3.5 Artefakty firemní kultury 

Bedrnová rozlišuje symbolické složky firemní kultury jako symbolické 

artefakty materiální povahy (logo firmy, barvy, architektura), verbální symboly 

(historky, mýty) a symbolická jednání (rituály, ceremoniály, oby�eje).37

Mezi artefakty �adíme nap�. firemní jazyk �i �e�, které odrážejí nap�. 

normy a hodnoty, míru formálnosti �i neformálnosti vztah� sdílené v rámci 

firemní kultury.38 V rámci firemního jazyka je d�ležité spole�né sdílení a 

chápání obsahového významu užívaných pojm� typických práv� pro 

organizaci. Toto spole�né sdílení se stává projevem silné kultury z hlediska 

toho, nakolik jsou sdíleny p�esv�d�ení, hodnoty, normy v organizaci. Také se 

stává determinantou vzájemného porozum�ní, p�ispívající k integraci a 

koordinaci uvnit� organizace. Pokud lidé spole�n� sdílejí tyto stejné obsahy 

pojm�, m�že jim to usnad�ovat jejich dorozumívání uvnit� organizace. 

V opa�ném p�ípad� mohou rozdílné p�edstavy o obsahu daného pojmu 

zap�í�init nedorozum�ní a p�ispívat tak k vnitroorganiza�ním konflikt�m. 

Rozdílné p�edstavy pak mohou být projevem r�zných subkultur v podniku.39

Sama si �asto uv�domuji, že n�které definice, významy, odborné názvy na 

základ� literatury p�ejímám a v praxi pak b�hem rozhovor� dochází z mé 

strany k používání nep�irozeného jazyka, které m�že p�ispívat k vzájemnému 

neporozum�ní mezi mnou a respondentem. 

Hodn� záleží i na zp�sobu kladení otázek, protože pomocí p�ímých 

otázek, nemusíme vždy zjistit, jestli se jedná o žitou nebo deklarovanou 

kulturu. Proto jsem se snažila v rámci p�ípravy rozhovoru vytvo�it takový typ 

otázek, který by vybízel respondenta k vypráv�ní a popisování. Otázky se 

                                                
37 BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie �ízení, s. 485.�
38 Tamtéž, s. 485.�
39 LUKÁŠOVÁ, R�žena. Organiza�ní kultura a její zm�na, s. 22–23.�
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týkaly jeho každodenního života, a pomohly mi tak lépe nahlédnout, jestli se 

jedná i o žitou �i jen deklarovanou kulturu sboru. 

Dalším artefaktem nemateriální povahy jsou historky, které jsou vnímány 

v organizaci jako „p�ibarvené“ p�íp. smyšlené p�íb�hy o podnikových 

událostech v minulosti. Tyto p�íb�hy i mýty, tak mohou legitimovat minulé, 

aktuální �i budoucí jednání.40 Pro výzkumníky se stávají významným 

ukazatelem p�ijatých hodnot, norem a p�esv�d�ení. Mohou také p�inášet 

nap�íklad informace o rozložení moci ve firm�. Hlavní p�ínos spat�uji v tom, že 

se historky stávají d�ležitým nástrojem pro p�edávání kultury, protože jsou 

lehce zapamatovatelné a emocionáln� atraktivní.41

V antropologickém slovníku se setkáváme s pojmem mýtus, který je 

p�vodem z �e�tiny od slova „mýthos“, jako „vypráv�ní, p�íb�h.“
42 Pflegerová 

definuje mýtus jako p�íb�h �i vypráv�ní, které spole�n� sdílí ur�ité 

spole�enství. Mýtus je také považován za posvátný a p�edáván z generace na 

generaci. �asto jde o p�íb�h, který vysv�tluje nap�. p�vod významných 

kulturních jev�.43 Budil charakterizuje mýtus jako vypráv�ní v archaickém 

spole�enství, které zodpovídalo základní otázky ohledn� existence. Obsahem 

mýtu jsou základní vzory chování.44

Další auto�i ur�itou posvátnost, vážnost mýtu snižují z hlediska vysoké 

míry subjektivity. Nap�íklad Bedrnová považuje mýty za ur�ité zp�soby 

uvažování, výklady, myšlenková schémata, které nemají ve všech sm�rech 

racionální základ. V tomto smyslu je pojímá spíše jako lidové teorie, které jsou 

siln� subjektivní, ale to neznamená, že by nemohly sloužit k objasn�ní hodnot 
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a norem v organizaci. Více než v�d�ní hrají roli vnit�ní p�esv�d�ení a víra, 

protože lidé pot�ebují n��emu v��it.45

Z toho vyplývá, že je t�eba pohlížet na mýtus jako na prvek organiza�ní 

kultury, který je sdílen lidmi ve spole�nosti a m�že vysv�tlovat p�vod ur�itých 

kulturních jev�, ale i význam hodnot, norem v organizaci. S tím souvisí i ur�itý 

nadhled nad vypráv�nými mýty z hlediska jejich v�tší míry subjektivity �i 

nepravdy, kterou p�inášejí jejich nositelé. 

Dalšími artefakty nemateriální povahy jsou dle Lukášové rituály, 

ceremoniály a zvyky, a to jako ustálené vzorce chování, které jsou v organizaci 

p�edávány a udržovány.46 Je však složité je od sebe odlišit.47 Zvyky jsou 

nau�ené zp�soby chování, které jsou pro organizaci typické a zažité v rámci 

žité kultury organizace. Nap�íklad svolávání mimo�ádné porady, oslavy, 

firemní ve�írky, atp.48 Pro antropology jsou zvyky d�ležité jako sou�ást 

sociokulturních regulativ�, které determinují a stimulují pr�b�h obvyklých 

sociálních interakcí ve spole�nosti.49

Bedrnová definuje rituály „jako ur�ité typy oby�ej� a zvyk�, které mají 

v ur�itém �ase a na ur�itém míst� konkrétní význam“.
50 Rituály však mají 

oproti zvyk�m a ceremoniál�m ješt� symbolickou hodnotu.51

Z hlediska kulturní antropologie definuje Malinowski rituály jako 

stabilizátory chování a nástroj, který upev�uje normativní uspo�ádání a 

organizaci. Dále p�edstavuje i Turnerovo pojetí rituálu jako nástroje sociální 

zm�ny, vývoje a dynamiky.52 Také zd�raz�uje pojetí Durkheima, kdy se 
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v kognitivním a klasifika�ním systému, ve kterém je zako�en�ný normativní 

�ád kultury, odráží mýtický obraz sv�ta.53

Tomuto pojetí se blíží Eriksen se svým hodnotovým vymezením, který 

považuje rituál za sociální aspekt náboženství jako systém p�edstav 

o nadp�irozeném a posvátném. V tomto smyslu jsou rituály ve�ejné události, 

svázané pravidly, které ur�itým zp�sobem tématizují duchovní a pozemský 

sv�t.54

Ve sboru �CE se m�žeme setkat s t�mito rituály nap�íklad v podob� k�tu, 

ve�e�e Pán� nebo rituálu zdravení �i oblékání. 

Ceremoniály jsou pak slavnostní události, které lidé konají p�i speciálních 

p�íležitostech. Hlavním významem je to, že jsou p�ipomínkou organiza�ní 

kultury, oslavují organiza�ní hrdiny a mají mén� formální podobu.55

Podle Lukášové jsou i v dnešní dob� hrdinové silným prvkem organiza�ní 

kultury, nebo� zt�les�ují její základní hodnoty. V organizaci se nacházejí 

hrdinové, kte�í se bu
 tak narodili a jejich jedine�nost m�že ovlivnit i n�kolik 

generací, anebo jsou hrdiny dle ur�ité situace, nap�. hrdiny dne.56

Rozdílné pojetí autor� z hlediska význam� mýt�, zvyk�, rituál�, ceremonií 

a hrdin� pomáhají k lepší identifikaci v rámci diagnostiky organiza�ní kultury. 

Díky nim m�žeme lépe rozum�t i jejich symbolickým význam�m ve sboru, 

které nemusí být na první pohled viditelné. 

Poslední skupinou prvk� organiza�ní kultury jsou artefakty materiální 

povahy, které jsou dle v�tšiny autor� nejsnáze viditelné a zachytitelné. T�mito 

artefakty v rámci podnikové kultury jsou nap�íklad architektura budov, firemní 
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barvy a loga, zp�sob oblékání, firemní, dárkové p�edm�ty sloužící k propagaci 

firmy navenek, atp. (Bedrnová, 1998, s. 493; Tureckiová, 2004, s. 136) 

Bedrnová t�mto artefakt�m p�isuzuje  symbolickou funkci též v p�ípad�, 

že zprost�edkovávají ur�itý obsah a zárove� vytvá�ejí logický systém, který se 

stává nositelem významu a myšlenky. Pokud chceme dosáhnout požadovaného 

výsledku, musí být symboly v souladu s ostatními symboly podnikové kultury 

a musí být využívány p�i každé p�íležitosti a trvale v rámci žité kultury 

organizace.57

P�ínos z hlediska význam� a provázanosti symbol� s materiálními 

artefakty od r�zných autor� spat�uji v tom, že materiální artefakty mohou, ale 

nemusí, nést symbolický význam typický pro organizaci �i církevní 

spole�enství. B�hem praxe ve sboru �CE jsem se setkala s �adou p�edm�t�, 

které m�ly pro sbor specifický význam. Nap�íklad podobizna významné 

k�es�anské osobnosti umíst�ná nad dve�mi kostela - sbor je podle ní 

pojmenován, avšak tato osobnost nemá pro konkrétní spole�enství n�jaký 

skrytý, hlubší význam. Dalším p�íkladem je eucharistie soust�ed�ná k p�íb�hu 

Ježíše Krista a k významu jeho ob�ti.58 B�hem této svátosti je chléb 

p�ipodobn�n Kristovu t�lu, které se za nás dává a kalich s vínem jako symbol 

nové smlouvy spolu s krví Ježíše Krista, která se za nás prolévá na odpušt�ní 

h�ích�, (MT 26,26-28).59

Cílem této kapitoly bylo p�edstavit jednotlivé významy prvk�, jejich r�zná 

pojetí a d�lení. Všímala jsem si i provázanosti a struktury prvk�, jejich zjevné 

�i skryté podoby �i míry sdílení ve spole�nosti. V tomto smyslu se stávají 

prvky d�ležitými ukazateli, které m�žeme využívat v rámci výzkumu, b�hem 

pozorování �i diagnostiky sboru a také jako prost�edky, které slouží 
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k p�edávání a utvá�ení organiza�ní kultury, v rámci které je t�eba, aby se lidé 

s prvky organiza�ní kultury ztotož�ovali, žili jimi a aby se nestaly jen pouhými 

aspiracemi deklarované kultury, které mohou mít za následek neefektivní 

fungování spole�enství, nízkou míru výkonnosti jejich �len�, více konflikt�

a nap�tí, které v n�kterých p�ípadech vedou až k rozpadu kolektivu 

a spole�enství. 

2.4 Organiza�ní struktura kultury 

V této kapitole bych ráda navázala na provázanost jednotlivých prvk� ve 

form� struktury organiza�ní kultury, které vedly n�které autory k vytvá�ení 

model� organiza�ní kultury. Tato kapitola je d�ležitá pro lepší pochopení 

významu struktury a funk�ních souvislostí z hlediska utvá�ení obsahu 

organiza�ní kultury a její následné diagnostiky v rámci sboru �CE, které se 

budu v�novat v dalších kapitolách. 

2.4.1 Struktura a model organiza�ní kultury 

Ráda bych nyní p�edstavila strukturu a model dle E. Scheina, který je 

v sou�asné dob� velice uznávaným autorem práv� i pro své pojetí a definici 

organiza�ní kultury. Jeho model je velmi využívaný a také citovaný nejen 

zahrani�ními, ale i �eskými autory (nap�. Lukášová 2010; s. 26, Bedrnová 

1998, s. 468; Havrdová 2011, s. 107). V rámci modelu struktury organiza�ní 

kultury se autor zabývá tím, do jaké míry se prvky organiza�ní kultury 

projevují navenek z hlediska jejich skryté �i zjevné podoby a jaký to má 

význam pro vn�jšího pozorovatele. 

Základ, ze kterého organiza�ní kultury a její projevy vyr�stají, p�edstavuje 

Schein jako úrove� vnímaných artefakt�, p�ijatých p�esv�d�ení a hodnot 
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a základních p�edpoklad�.60 Pro lepší ilustraci si lze p�edstavit tento model také 

pomocí metafory ledovce. Horní �ást ledovce p�edstavují artefakty jako snadno 

viditelné struktury a procesy organizace, které jsou lehce pozorovatelné, a tak 

mohu v roli pozorovatele popsat vše, co vidím, cítím nebo slyším.61 Ve sboru 

jsem se s t�mito snadno viditelnými prvky setkala nap�íklad v podob� r�zných 

p�edm�t� v modlitebn�, nap�. k�íže pov�šeného na st�n� jako symbolu 

k�es�anství. 

Další úrove� ledovce p�edstavuje Schein jako p�esv�d�ení a hodnoty v 

podob� �áste�n� v�domé a ovlivnitelné. V tomto smyslu tak pozorovatel 

posuzuje jen zprost�edkovan� to, co je v organizaci považováno za d�ležité, 

(nap�. na základ� rozhodnutí, chování pracovník� …)62

A poslední úrovní jsou p�edpoklady, které jsou hluboce zako�en�né a tak 

samoz�ejmé v rámci žité kultury organizace, že jsou t�žko rozpoznatelné pro 

jejich pozorovatele. Základní p�edpoklady se stávají také podstatou kultury, 

a pokud jim rozumíme, m�žeme snadno pochopit i úrovn� na povrchu 

organiza�ní kultury.63

Na Scheinov� modelu organiza�ní kultury je dob�e vid�t provázanost 

prvk�, podoba jednotlivých vrstev prvk� navenek, tedy zjevená, která se týkala 

materiálních artefakt�, a skrytá v rámci p�esv�d�ení, hodnot a základních 

p�edpoklad�. Model organiza�ní struktury tak pomáhá lépe porozum�t nejen 

strukturálním, ale i funk�ním souvislostem, které jsou d�ležité pro vytvá�ení 

obsahu organiza�ní kultury. Dostaneme-li se za povrchovou interpretaci prvk�

v rámci diagnostiky, m�žeme snáze vid�t reálnou žitou a deklarovanou kulturu 

organizace v prost�edí sboru. 
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Znalost modelu a jeho jednotlivých vrstev mi pomohla ke správné 

interpretaci prvk� v rámci diagnostiky organiza�ní kultury. Kv�li skryté 

podob� t�chto prvk�, jsem v rámci výzkumné �ásti, kde jsem provád�la 

hloubkové rozhovory, využívala ur�itý typ oblastí a nep�ímých otázek, které 

podn�covaly respondenta k vypráv�ní, a pomáhaly mi tak lépe porozum�t jeho 

vnit�nímu sv�tu (nap�. z hlediska jeho hodnotových preferencí, vizí) a jeho 

každodennímu chování, které se následn� odráželo v žité i 

deklarované organiza�ní kultu�e sboru. 

Na základ� porozum�ní t�mto spodním vrstvám se mi poda�ilo rychleji 

odkrýt význam i snadno viditelných vrstev r�zných artefakt� materiální �i 

nemateriální povahy. Nap�íklad na základ� rozhovoru s fará�kou sboru, jsem 

zjistila, že je pro ni a sbor d�ležitá hodnota p�ijetí, otev�enosti. Práv� proto 

mohou k ve�e�i Pán� p�istupovat všichni lidé i nov� p�íchozí, kte�í nejsou 

pok�t�ni. 

Kdybych pomocí rozhovoru tento význam nezjistila, kladla respondentovi 

jen p�ímé otázky ohledn� prvk� organiza�ní kultury sboru, tak by se mi 

nepoda�ilo odkrýt skute�ný význam prvk�, ani žitou a deklarovanou kulturu 

typickou pro sbor a jeho �leny, protože bych se dostala jen na povrchové 

významy prvk�. Do jejich výkladu bych projektovala spíše vlastní reakce, 

pocity a tužby, a tak by docházelo k povrchové interpretaci chování, jednání, 

hodnot, norem, atp. v rámci diagnostiky organiza�ní kultury. 

2.5 Konflikty 

V následující kapitole bych ráda uvedla n�které významy a typy konflikt�

�i nap�tí, které jsou pro moji práci d�ležité z hlediska poznávání organiza�ní 

kultury sboru �CE. 
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2.5.1 Terminologie a význam konflikt�

Konflikt pochází z latinského slova conflictus, což znamená v �eštin�

„srážka, st�et.“64 Z hlediska jeho významu znamená konflikt, „st�etnutí dvou 

nebo více zcela nebo do ur�ité míry navzájem se vylu�ujících �i protich�dných 

snah, sil, tendencí.“
65

Pro lepší porozum�ní této problematice bych cht�la uvést základní d�lení 

konflikt�, které se liší z hlediska rozsahu po�tu osob. Konflikty d�líme na 

interpersonální, kde dochází ke konfliktu mezi dv�ma lidmi nebo skupinami, 

(kterými se budu blíže zabývat) a intrapersonální konflikty neboli vnit�ní, které 

se týkají jedné osoby.66 V rámci interpersonálních konflikt� se m�žeme 

setkávat i se st�ety �i konflikty v malých �i velkých skupinách, které jsou 

uvnit� skupiny lidí anebo mezi dv�ma skupinami lidí. (K�ivohlavý, 1973, s. 28, 

Nový, 2002, s. 154) Toto d�lení tak m�žeme aplikovat i na prost�edí sboru, kde 

m�že docházet k st�et�m, nap�tím mezi �leny sboru, jednotkami sboru, nap�. 

sborem a staršovstvem, fará�em a staršovstvem, fará�em a �leny �i ne�leny 

sboru, atp. 

Z pohledu organiza�ní kultury lze pohlížet na jednotlivé �ásti �i jednotky 

sboru, (nap�. staršovstvo, sbor, ned�lní škola) jako na tzv. subkultury 

organiza�ní kultury.67 Tyto subkultury mohou být bu
 funk�n�, nebo 

hodnotov� odlišné. Jejich nápl� �innosti m�že být stejná, ale liší se z hlediska 

nedostate�ného kontaktu, jsou místn� odd�lené, nedokážou spole�n� najít 

�ešení problém� a chování �len� nesm��uje k ú�inné komunikaci, ke 

spole�ným cíl�m, vizím, hodnotám, atp. Tyto st�ety v rámci subkultur se 
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stávají kontraproduktivními a mohou vést až k poškození výkonnosti 

organizace.68

2.5.2 Konflikt jako p�íležitost 

Podle Bedná�e jsou konflikty sou�ástí našeho každodenního života 

a nem�žeme je z našeho života vylou�it. Je t�eba si je uv�domovat jako 

p�íležitosti na úrovni organiza�ní kultury, které mohou p�ispívat k r�stu sboru, 

stmelování kolektivu, dosahování vzájemných shod a udržování souladu, 

stability nejen v mezilidských vztazích, ale i z hlediska osobního rozvoje.69

Konflikt m�že být do ur�ité míry mezi jednotlivými subkulturami organizace 

žádoucí a jeho p�ínos m�žeme spat�ovat v jeho konstruktivním �ešení v duchu 

respektování spole�ných cíl�.70  

Považuji za d�ležité, že k soudržnosti spole�enství bez konflikt� p�ispívá 

i existence dominantní kultury (nap�. sboru), v rámci které lidé sdílejí spole�né 

hodnoty, normy sou�asn� s hodnotami, normami subkultury (nap�. 

staršovstva), která s ní není v konfliktu. Pokud v organizaci �i spole�enství 

chybí dominantní kultura, dochází ke konflikt�m mezi jednotlivými 

subkulturami, které brání jejich ú�inné integraci a koordinaci uvnit�

organizace.71

2.5.3 Genera�ní konflikt 

V této podkapitole bych ráda p�edstavila význam genera�ního konfliktu, 

který p�ispívá k lepší orientaci a jeho identifikaci b�hem diagnostiky 

organiza�ní kultury sboru. 
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Genera�ní konflikt je specifickým typem konfliktu mezi staršími a 

mladšími. Starší generace mohou zastávat spíše konzervativní zp�sob práce 

z hlediska svých bohatých zkušeností, zatímco mladší generace mají tendence 

p�inášet inovace a jejich p�sobení v organizaci m�že být také p�ínosné. 

V tomto p�ípad� tak m�že docházet k ur�itému nap�tí, které m�že vyústit i 

v konflikty, anebo naopak dosp�t k pozitivním �ešením a stát se dokonce 

p�íležitostí pro organizaci, nap�. vzájemná vým�na zkušeností podn�cuje �ešení 

problém�, ov��uje a p�ehodnocuje vztahy, zabra�uje stagnaci.72

P�íkladem �ešení genera�ního konfliktu m�že být vyjasn�ní jejich role 

v organizaci a nastavení podmínek, které povedou ke vzájemné spolupráci 

mladších a starších. Tyto podmínky by m�ly využívat p�irozených vlastností 

obou skupin.73

V této kapitole jsem p�edstavila n�které typy a významy konflikt�, které 

mohou pomoci lépe porozum�t konflikt�m v rámci diagnostiky organiza�ní 

kultury sboru �CE. 
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3 Organiza�ní kultura církve a sboru �CE 

V této kapitole bych cht�la uvést p�vod pojmu církve a sboru a n�které 

jejich definice v teologii, pastoraci, Bibli a managementu. Dále p�edstavím 

poslání, vize, hodnoty, historii, strukturu a kulturu �CE. Cílem této kapitoly je 

lépe se orientovat a porozum�t vn�jším a vnit�ním souvislostem církevní 

organiza�ní kultury, a to i z hlediska praxe v rámci diagnostiky obsahu kultury 

sboru �eskobratrské církve evangelické. 

3.1 Terminologie církve a sboru 

V teologickém slovníku najdeme v �eckém p�ekladu ekklésia jako 

shromážd�ní, sebrání, církev nebo také kýriaké ekklésia jako shromážd�ní, d�m 

Pán�. Rovn�ž se v biblickém slovníku setkáváme s �eckými pojmy ekklésia 

nebo �ast�ji v �eckém p�ekladu Bible - synagogé, které znamenají sbor 

a v latinském p�ekladu congregatio jako sdružování.

Pro ozna�ení církevní obce se také ujal pojem lat. parochia, z �e�tiny 

parokia, paroikein – bydlet vedle, paroikos – soused. Pozd�ji p�ešel tento 

význam do �eštiny a dalších evropských jazyk� v podob� slova farnost a 

v �eštin� nej�ast�ji v protestantských církvích jako sbor nebo obec.74

Církev je spole�nost v��ících v Ježíše Krista. Církve odvozují sv�j p�vod 

od tzv. prvotní církve, kterou m�l založit Ježíš Kristus, a na n�j navazovali 

apoštolové.75 Sbor je v evangelických církvích základní organiza�ní jednotkou, 

místním spole�enstvím v��ících �len� pod vedením fará�e. V�tšinou jde 
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o územní jednotku, kde se schází spole�enství v��ících, kte�í bydlí v obvodu 

sboru.76

V Bibli se ve Starém zákon� mluví o církvi jako o shromážd�ní Izraelit�

uprost�ed nábožensky odlišného prost�edí.77 V t�chto církevních strukturách 

byly podporovány osobní vztahy a solidarita mezi jednotlivci a skupinami.78

V Novém zákon� definujeme církev jako osobní spole�enství s Kristem 

a vzájemné spole�enství t�ch, co v Krista uv��ili. Zde nalézáme nejen církev 

jako sociologický útvar, tedy instituci, ale i T�lo Kristovo. Pojmem ekklésia se 

ozna�uje konkrétní spole�enství, církev jako T�lo Kristovo a nástroj Božího 

díla spásy.79

V teologii nalezneme krom� hodnotových vymezení též definice, které 

pojímají církev jako zp�sob adaptace �lov�ka na vn�jší prost�edí. Rozlišujeme 

dv� dimenze církve – božskou a lidskou dimenzi. Na jedné stran� se setkáváme 

s hodnotovým vymezením, kdy církev je dílem Boha a tvo�í jediné Boží 

království se svými �leny, kte�í již zem�eli. St�edem církve je živý Kristus. 

Tato božská dimenze se vymyká b�žným lidským kategoriím a také se svou 

povahou odlišuje od nenáboženských organizací.80 Na druhé stran� se církev 

adaptuje na vn�jší prost�edí, je tvo�ena oby�ejnými lidmi a je formální 

organizací, která má evidované parametry jako jsou podmínky �lenství, 

financování a zp�sob správy.81

Z pohledu pastorace jsou k�es�anské sbory od nepam�ti d�ležitým 

východiskem pro vytvá�ení mezilidských vztah� spole�enství, pro charitativní 

a diakonickou �innost, pro p�edávání víry a její vzájemné sdílení v rámci 

spole�né modlitby, hlásání božího slova �i sv�dectví o Bohu. Dodnes pat�í 
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slavení ve�e�e Pán�, hlásání Božího slova a jednota v lásce mezi základní pilí�e 

církevní obce.82 Tyto prvky umožnují nahlédnout to, co je pro církevní praxi 

charakteristické a d�ležité, o co by m�li lidé ve spole�enství usilovat, aby se 

jejich náboženské spole�enství stalo církví. 

Další definice z hlediska r�zných obor� se tomuto vymezení církve 

p�ibližují, nap�íklad pojímání církve v sociologii a antropologii, kdy církev je 

samostatnou organiza�ní jednotkou, která je ohrani�ena konfesn� nebo 

územn�. Dnes je církev chápána jako komunita v��ících, která má výrazné 

prvky.83 Ježíš Kristus zamýšlel církev jako jedinou, ale od po�átku p�evažovala 

pluralita vn�jších projev�, jako jsou rituály, artefakty, výklady víry �i vnit�ní 

uspo�ádání církve. Jednota církve se v mnohosti narušila a dnes si mnoho 

náboženských spole�enství nárokuje, že jsou církvemi. Hodnotové rozdíly 

a zvláštnosti v jejich nauce a organiza�ní struktu�e jsou dány r�znými 

historickými, kulturními a sociálními podmínkami, v nichž vznikaly.84

Zatímco d�íve auto�i aplikovali pojetí organiza�ní kultury z manažerského 

prost�edí na církevní prost�edí, snaží se studie Angely Joan Wardové zam��it 

pozornost na církev jako na vlastní platnou oblast v�deckého šet�ení.85 V tomto 

smyslu se ve vývoji organiza�ní kultury církev vzchopila a za�ala ji definovat: 

„Církevní organiza�ní kultura (COC) je systém základních p�edpoklad�, 

hodnot a je posilován behaviorálním o�ekáváním, které je sdíleno lidmi 

v místním kostele a hmatateln� se odráží v jejich symbolických projevech 

a kolektivních postupech.“
86 Možná, že definice nep�ináší nic nového 

z hlediska jednotlivých kategorií, ale p�ináší nov� jejich obsah. Nap�íklad 
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kategorie, která se týkala otev�enosti církve a zabývala se tím, do jaké míry 

církev vítá a p�ijímá lidi do svého spole�enství. Nebo kategorie d�v�ry v��i 

vedení církve, do jaké míry �lenové církve d�v��ují t�m, kte�í mají v církvi 

vedoucí postavení, apod.87

3.2 Organiza�ní kultura �eskobratrské církve evangelické 

V této kapitole p�edstavím organiza�ní kulturu církve pomocí poslání, 

vizí, hodnot a p�esv�d�ení. Budu se v�novat historii �eskobratrské církve 

evangelické, struktu�e církevního z�ízení a n�kterým prvk�m organiza�ní 

kultury, které pomáhají k lepší orientaci p�i diagnostice organiza�ní kultury 

sboru �CE. 

3.2.1 Poslání, vize, hodnoty a p�esv�d�ení �CE 

Posláním �eskobratrské církve evangelické je oslavovat Boha slovem a 

celým životem, zv�stovat evangelium o spasení v Ježíši Kristu jakékoliv 

generaci a všem bez rozdílu. Dále vysluhovat svátosti, tvo�it obecenství ve 

vzájemné služb�, ví�e, v nad�ji a lásce, spole�nou prací usilovat o pln�jší 

poznávání Boží pravdy. Jediným pravidlem víry a života je Boží slovo, které 

dosv�d�ujeme pomocí Starého a Nového zákona a je st�edem Božího zjevení 

v Ježíši Kristu.88

Vize 

V budoucnu chce církev usilovat o to, aby spole�nost poznala p�ínos 

zp�sob� její práce a myšlení vlastní k�es�an�m a odhalovala poslání, které 

církev koná ve spole�nosti. Církev chce ší�it Kristovo evangelium a být 

otev�ená všem bez rozdílu, stát se tak bezpe�ným místem, kde lidé mohou 
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hledat pomoc a sdílet spole�n� své názory. �lenové církve cht�jí žít v církvi 

sebev�dom� a radostn�, aby bohoslužby byly krásnou chvílí, kterou cht�jí 

prožít. P�ejí si aktivn� reagovat na spole�enské události a upozor�ovat na jevy, 

které vedou k nesnášenlivosti mezi lidmi, a tím p�ispívat i k odstra�ování 

p�edsudk� spole�nosti v��i náboženské, národní a jiné odlišnosti.89

Církev deklaruje své hodnoty v písemné podob� skrze poslání, webové 

stránky, Církevní z�ízení a �ády �CE. S t�mito hodnotami se mohou �lenové 

sboru ztotož�ovat, nebo po nich toužit.90 Církev deklaruje nap�íklad hodnotu 

vzájemné d�v�ry, úcty solidárnosti a lásky, na nichž chce budovat vnit�ní 

soudržnost spole�enství církve. K�es�ané vyznávají víru v Boha Otce, Syna 

a Ducha svatého a mluví o nad�ji ve smyslu spole�né ú�asti na obecné 

Kristov� církvi. Poslušnost a radostná víra v Ježíše Krista nejen v církvi, ale 

i mimo ni pat�í ke �lenství v �CE. Jako sou�ást poslání církve mají �lenové 

osv�d�ovat víru a vést d�ti k ví�e skrze evangelium. Projevuje se nap�íklad 

v lásce, služb� bližním i v práci pro pravdu, pokoj a spravedlnost mezi lidmi. 

Každodenní život ve sboru je p�íležitostí pro �leny, aby osv�d�ili svou víru 

a poslušnost, vyjád�ili nad�ji a odvahu, prokazovali lásku a trp�livost.91

Církev zd�raz�uje hodnotu víry, která je vnímána �leny církve nejen jako 

d�ležitá sou�ást každého �lov�ka, ale je i základním pilí�em pro víru v Boha. 

Díky ní mohou k�es�ané napomáhat dobru v tomto sv�t� a je pro n� oporou ve 

chvílích beznad�je. Zárove� ji neberou jako absolutní jistotu, ale jako neustálý 

zápas a hledání.92
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P�esv�d�ením církve je, že všechny k�es�anské církve mají spole�né 

ko�eny v Ježíši Kristu. Toto p�esv�d�ení je základem ekumenických snah, které 

p�ispívají k rozvoji ekumenických vztah� a ú�asti na mezinárodních svazech.93

3.2.2 Historie �eskobratrské církve evangelické 

První snahy o sjednocení církve augsburského a helvétského vyznání 

probíhaly v �eských zemích od r. 1781, kdy byl vydán toleran�ní patent, který 

ukon�il pronásledování evangelík�, ale neumožnil jejich rovnoprávnost, a 

evangelíci byli v �eských zemích nadále pouze trp�ni. 

V revolu�ním roce 1848 se ozývaly hlasy pro slou�ení, kdy se evangelíci 

ú�astnili obrozeneckého národního hnutí ve smyslu zabezpe�ení národních 

práv a sociální spravedlnosti. Z hlediska historie z�stává v lidech v�domí 

o navázání na tradici �eské i sv�tové reformace, kdy evangelické církve usilují 

o prom�nu církví stávajících, nap�íklad za ú�elem sblížení, sjednocení na 

základ� spole�ných hodnot nebo jako p�íležitost církví k budování nových 

církevních struktur.94

Jedním z krok� ke sjednocení bylo vydání protestantského patentu v roce 

1861, díky kterému dosáhla evangelická církev právního uznání ve smyslu 

rovnoprávnosti evangelík� s katolickou církví.95 Evangelické církvi byla dána 

samospráva, která byla zna�n� omezena státním dozorem.96 V období první 

sv�tové války zažívali evangelíci r�zné duchovní zkoušky, docházelo nejen 

k politickému útisku, ale i k mravnímu a náboženskému úpadku.97 Vliv 

katolického okolí a zahrani�ních p�átel p�ispíval spíše k odcizování evangelík�
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než k jejich sjednocení, kdy církev rostla jen díky p�irozenému p�ibývání 

vlastních �len�.98

V období osvobození a vzniku �eskoslovenska v �íjnu 1918 zesílil zájem 

o evangelické církve a projevoval se v�tší odpor v��i katolík�m. Mezi hlavní 

principy státu pat�ila úplná náboženská svoboda, stát nemohl zasahovat svou 

politickou mocí do záležitostí církví.99 Tyto snahy státu a církve p�isp�ly ke 

spojení církví, ke kterému došlo p�i církevním generálním sn�mu 17. – 18. 

prosince 1918 v Praze. Slou�ením �eské reformované církve s luterskou církví 

vznikla nová církev s názvem �eskobratrská církev evangelická.100 Tato církev 

se hlásila ke �ty�em vyznáním - helvétskému, augsburskému, �eskému 

a bratrskému. P�ijetím t�chto vyznání církev prohlásila, že chce být 

evangelickou církví, pro kterou je charakteristické to, že evangelium je 

jediným pravidlem víry a života.101

Ve 20. letech 19. století vyvrcholil odpor v��i katolické církvi a dochází 

i k tzv. p�estupovému hnutí, kdy dochází k hromadnému p�esunu lidí 

z katolické církve do církví jiných nebo bez konfese. Do �CE p�estoupilo 

tisíce nových �len� a d�sledkem byl vznik nových sbor�, kazatelských stanic, 

rozší�ení církevní práce formou evangelizace a následovalo náboženské 

vzd�lávání nov� p�íchozích �len�, nap�. ned�lní školy, mládeže, biblické 

hodiny, apod.102

V roce 1938 podlehly západní mocnosti tlaku Hitlera, podepsaly souhlas 

k odlou�ení pohrani�ních oblastí �SR a v r. 1939 obsadil Hitler zbytek �eského 

i moravského území, za�ala druhá sv�tová válka. Církve v této dob� �elily 
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nejr�zn�jším formám útisku a pronásledování.103 V prost�edí, kde docházelo 

k vyhlazování žid� z celé populace, bylo zajímavé, že ve vztahu 

ke k�es�anským církvím byl postup nacist� mnohem opatrn�jší. Pod záminkou 

politického nesouhlasu byli lidé ve vedoucích funkcích sboru a církve 

zbavováni svých funkcí a povinností, vykázáni z míst svého dlouhodobého 

p�sobení, nebo v�zn�ni a popravováni.104 Církev se musela, z pohledu 

adaptace na prost�edí, p�izp�sobit zákon�m a na�ízením na našem území, nap�. 

zákonu o právu spol�ovacím, také došlo ke zrušení studia na Husov�

teologické fakult�. Nacisté tak bránili aktivitám v oblasti výchovy mládeže 

a školství, omezovali církevní tisk, zabírali budovy pro své ú�ely a �innost 

církve i jejích �len� byla pod stálým dohledem.105 Proti utla�ování církví se 

n�kte�í k�es�ané bránili. Obhajovali svou svobodu, vraceli se k základ�m víry, 

tedy k podstat� evangelia, a p�idávali se bu
 k otev�enému, nebo tajn�

vedenému odboji proti nacistickému režimu, se kterým se neztotož�ovali. 

Mnohdy tento boj prohráli, ob�as ho i zaplatili svým životem.106 V roce 1945 

došlo k osvobození zemí z vlády nacist� a v�tšina sudetských N�mc� byla 

vysídlena do N�mecka.107

Po 2. sv�tové válce byl posílen i proces oslabování vlivu náboženství 

nejen na našem území, ale i v celé Evrop�.108 K urychlení sekularizace 

p�ispívaly i výrazné zm�ny v �eskoslovensku. Po únorovém p�evratu r. 1948 

za�al kulturní, hospodá�ský a spole�enský život formovat totalitní režim 

Komunistické strany �eskoslovenska (KS�). V duchu základních p�esv�d�ení 

o materialistické podstat� státu a neexistenci Boha dochází k násilné ateizaci 
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�eského národa vlivem komunistického režimu.109
�CE byla sice tolerována, 

ale s v�domím, že v budoucnu dojde k p�evýchov� �len� církve a ztrát� jejich 

smyslu pro církevní organizaci.110 Pro komunisty byla snadným ter�em 

i  z hlediska své velikosti oproti jiným církvím. KS� ji mohla více ovládat, 

kontrolovat a omezit co nejvíce její p�sobnost.111 Tato jednání byla v rozporu 

s tím, co komunistický stát deklaroval, že ideál sociáln� spravedlivé 

spole�nosti a rovnosti všech lidí není v konfliktu s k�es�anskými hodnotami 

organiza�ní kultury církve. Na druhou stranu však komunistická strana 

z pohledu žité kultury církve zneužívala evangelické církve a jejich tradici 

spojenou s �eskou reformací ke svým propagandistickým, politickým ú�el�m. 

Nap�íklad správa a financování církve byla v rukou státu, který následn�

vyvlastnil majetky církve, zakázal právními akty z�izovat školy, nemocnice, 

sociáln� prosp�šn� organizace. �lenové církve byli perzekuováni 

z náboženských d�vod�, ve smyslu osobních postih� nejen v rámci studia, ale 

i v zam�stnání, fará�i ztráceli souhlas s výkonem služby v církvi, emigrovali 

nebo byli v�zn�ni.112 Církevní tisk byl limitován státním schvalovacím 

�ízením, omezeným p�íd�lem papíru, apod.113

Vzhledem k zákazu sociálních, publika�ních a vzd�lávacích �inností 

církve se církev postupn� snažila najít ve vztahu ke komunistickému režimu 

takový zp�sob existence, ve kterém by stát toleroval evangelickou církev i její 

základní organiza�ní strukturu a umož�oval jí alespo� v omezené mí�e 

vykonávat základní poslání ve smyslu kázání evangelia.114 Tyto snahy vedly ke 

vzniku nových zm�n ohledn� církevního z�ízení, kdy p�edstavitelé církve 
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zavedli synodní zastupitelstvo a zrušili filiální sbory a r. 1953 došlo k ordinaci 

žen v �CE.115 V roce 1955 došlo i v �SR k rozvoji ekumenických vztah�

a vzniku Ekumenické rady církví za ú�elem sjednocení a sblížení k�es�anských 

církví.116

V církvi sílil odpor proti projev�m moci a �ízení komunistické strany a 

za�aly se ozývat hlasy �len� �CE, kte�í poci�ovali omezení náboženského 

života. To vše p�isp�lo ke vzniku nového hnutí „Nová orientace.“ Toto hnutí 

usilovalo o ob�anskou interpretaci Písma, která by svá poselství a postoje 

zapojila do každodenního života. N�kte�í �lenové hnutí se zapojili i do 

Charty 77. Ob�ané se tak spojili s k�es�any z r�zných tradic a spole�n�

usilovali o obnovu demokracie na našem území.117

V šedesátých letech docházelo k mírnému uvoln�ní díky dv�ma velkým 

amnestiím a návratu propušt�ných politických v�z�� do sborového života.118

V tomto období také za�aly pracovat dv� ekumenické p�ekladatelské skupiny 

lidí na ekumenickém p�ekladu Bible. P�eklad dokon�ily a vydaly v roce 1979. 

V roce 1988 byl dopln�n p�eklad o deuterokanonické knihy.119

V sedmdesátých letech v období normalizace zesílil tlak státu na církve.120

V tomto období lidé v církvi rezignovali, nebo se p�izp�sobovali pom�r�m, 

které v �SR panovaly. Na druhou stranu i zástupci mladé generace bojovali 

proti režimu, nap�. Jan Palach se zapálil na Václavském nám�stí v Praze 
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r. 1969. Tímto zoufalým �inem cht�l vyjád�it sv�j nesouhlas s politickým 

vývojem, omezováním svobody v nedemokratickém režimu.121

Církev reagovala na nastalou situaci poselstvím „Synod svému národu“, 

letáky, které p�ipomínaly ob�an�m jejich práva a odpov�dnost p�ed volbami, 

lidé skládali protestsongy, které plnily misijní sv�deckou úlohu.122 Kritické 

vstupování do spole�enského d�ní p�ispívalo ke stup�ující se represi 

nekonformních k�es�an�, církev byla prezentována totalitním režimem jako 

nežádoucí složka, kterou �ídil stát p�ímo bez ohledu na její charakter 

presbyterního �ízení církve. �CE a její �lenové museli vykonávat jen �innosti 

stanovené právními p�edpisy, stanoviska kazatel� brali komunisté jako 

stanoviska církve, p�íkazy tajemníka byly ud�lovány bez projednání s vedením 

církve, letní brigády byly zakázány, nastala cenzura církevního tisku, došlo 

k odebírání souhlas� k výkonu služby.123

Církev a její �lenové se snažili, a to i p�es omezení a kontrolní dozory, 

obnovovat sborový život (zv�stováním evangelia, pé�í o mládež a d�ti ve 

sborech). Pracovali na novém zp�vníku i na normách bohoslužebné liturgie, 

která by byla oporou organiza�ní kultury církve. Dokonce se poda�ilo ubránit 

demokratický systém voleb správních orgán�.124 Navzdory tomuto hrdinsky 

prožívanému menšinovému k�es�anství podléhali n�kte�í pracovníci i �lenové 

evangelických církví tlaku totalitní moci a spolupracovali s komunistickými 

bezpe�nostními orgány. Tyto spolupráce p�ispívaly k ned�v��e v��i církvi 

a stále rostoucímu ateismu v �eském národ�.125
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V roce 1980–1987 se da�ilo prosadit presbyterní model �ízení církve, díky 

kterému se postupn� odstranila i diskrimina�ní opat�ení.126 Zlomovým 

okamžikem �eského národa i v církvích byl listopad 1989, kdy za�ala 

n�kolikadenní sametová revoluce. P�vodn� pokojná demonstrace student�, 

kte�í vedli odpor proti totalitnímu politickému režimu, se obrátila v brutální 

útok policejního násilí. Tato revoluce m�la za následek rozpad socialistické 

vlády a totalitního režimu. Zvolení nového prezidenta Václava Havla se stalo 

mezníkem �eskoslovenských d�jin a za jeho vlády došlo po 42 letech k obnov�

náboženské svobody.127

V následujících letech mohla církev kone�n� svobodn� pracovat. Synodní 

rada shromáždila nám�ty na úpravu právního postavení církve, podklady 

z archivu synod� a sbor� o všech nemovitostech, které byly odebrány po r. 

1948. Tyto podklady uleh�ily p�edkládání žádostí o restituci majetku církve a 

sbor�.128 Byl zrušen státní dozor a došlo i k rehabilitaci diskriminovaných 

duchovních a aktivních k�es�an�, kte�í bojovali proti totalitnímu režimu. Došlo 

k rozvoji vzd�lávacích a sociálních �inností, konaly se r�zné sjezdy, tábory pro 

d�ti a mládež, kdy jediným omezením byla státní hygienická norma pro 

p�ípravu zotavných akcí pro d�ti a mládež. Zvýšil se zájem o náboženství ve 

školách, byla zp�ístupn�na Evangelická akademie a Evangelická teologická 

fakulta, rozvíjela se �innost Diakonie a jejích st�edisek sociální pé�e i mimo 

rámec �CE. �lenové církve se zapojili do v�ze�ské duchovenské pé�e, a to 

i z hlediska prost�edí ekumeny, církev navázala znova vztahy se zahrani�ím 

a svoboda tisku umožnila vydávat �asopisy, do kterých byly za�azeny rozpisy 

bohoslužeb sbor�, zprávy z církví a duchovní promluvy.129
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I v sou�asné dob� žije církev ve svobodném stát�, kde panuje v�tší 

otev�enost, svoboda, organizovan�jší práce, která stojí na dobrovolnosti a 

ochot� v�novat sv�j �as a schopnosti nejen z �ad kazatel�, ale i laik�, b�žných 

�len� sbor�.130 Tímto zp�sobem je církev p�ínosem ke kultu�e, zdravotnictví, 

vzd�lávání a sociální práci.131

Podle statistického ú�adu se hlásilo p�i s�ítání lidu z roku 2011 k �CE 

51 858 �len�.132 Podle vlastní evidence �len� m�la �eskobratrská církev 

evangelická k 31. 12. 2015 75 318 �len�, 254 farních sbor� ve 14 seniorátech 

a 207 kazatel� (160 muž� a 47 žen).133 V roce 2015 došlo i ke zvolení nové 

šesti�lenné synodní rady na období 2015–2021, v jejímž �ele stojí synodní 

senior Daniel Ženatý a synodní kurátor Vladimír Zikmund.134

Hlavní �innost se odehrává ve sborech, kde je st�edem sborového života 

bohoslužebná práce v�etn� prvk� �tení z Bible, kázání, zpívání a vysluhování 

ve�e�e Pán�. Sou�ástí je i k�es�anská služba neboli diakonická práce, jejím 

cílem je zajiš�ovat, provád�t, organizovat zdravotní, vzd�lávací, výchovnou, 

poradenskou, sociální a pastora�ní pé�i. Církev rozvíjí i �innosti v rámci 

duchovenské služby ve v�znicích, nemocnicích, armád�, uprchlických 

a nápravných za�ízeních. V církvi také dochází k rozvoji misie, jejímž úkolem 

je zv�stování evangelia, co nejp�irozen�jším zp�sobem. Rozvíjí se ekumenické 

vztahy a aktivity v�etn� ú�asti v mezinárodních církevních svazech. Z hlediska 

výchovy a vzd�lání se církev zam��uje nejen na církevní školy pro d�ti 
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a mládež, ale i na náboženskou výchovu na státních školách. Organizuje 

i r�zná setkání, kurzy, sjezdy, pobyty r�zných skupin podle v�ku (senio�i, 

st�ední generace, rodiny s d�tmi) a zájmu. D�raz je kladen i na celocírkevní 

práci s mládeží ve smyslu každoro�ních sjezd�, kemp�, brigád a seminá��

o p�edávání víry.135

�CE je z�izovatelem Diakonie a Jeronýmovy jednoty. Diakonie je 

sociáln� prosp�šná organizace s celostátní p�sobností, která poskytuje asi 

130 registrovaných služeb ve 110 za�ízeních po celé �eské republice. 

Jeronýmova jednota se snaží finan�n� podporovat výstavbu a obnovu 

církevních budov a jejich vnit�ního vybavení.136

V roce 2018 oslaví církev významné výro�í – 100 let �CE. Celocírkevní 

slavnost se bude konat v tomto roce na podzim spolu se Sjezdem mládeže 

v Pardubicích.137 K p�íležitosti tohoto výro�í po�ádají církev i jednotlivé sbory 

r�zné konference, koncerty duchovní hudby, p�ednášky apod.138

3.2.3 Církevní z�ízení a struktura �CE 

Církevní organiza�ní struktura se buduje zdola, od lidu, a to pomocí 

delegace a volby, kdy lidé participují svými zástupci na rozhodování 

v církvi.139 Struktura církve je v tomto smyslu pln� demokratická, protože je 

založena na modelu presbytern�-synodním, kdy presbyte�i jako „starší sboru“ 

rozhodují o otázkách konkrétního sboru a synod jako nejvyšší orgán �CE �eší 

nejd�ležit�jší otázky církve. Synod volí synodní radu, v jejímž �ele stojí 

synodní senior a kurátor, kte�í jsou statutárními zástupci církve. Církev má 
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3 základní jednotky církve – sbor, seniorátní a povšechný sbor. Sbor, který 

v rámci sborového shromážd�ní volí staršovstvo, jehož sou�ástí jsou presbyte�i 

a kazatel. Sbory, které jsou spojeny v ur�ité oblasti �i obvodu, se nazývají 

senioráty, spravuje je seniorátní výbor spolu se seniorem. Seniora volí 

seniorátní shromážd�ní (konvent), které volí i poslance do synodu. Senioráty, 

kterých je 14, tvo�í dále povšechný sbor, tedy celou církev. Všechny tyto 

jednotky mají své p�edstavitele, správní orgány a správní shromážd�ní.140

Vedení a správa sboru jsou v rukou církevních orgán�, jimiž je 

shromážd�ní, správní orgán a p�edstavitelé sboru.141 Shromážd�ní farního, 

seniorátního a povšechného sboru je základním orgánem sboru. B�hem 

shromážd�ní si sbor volí �leny do správního orgánu, usnáší se na zásadních 

sm�rnicích pro jejich práci a jejich �innost následn� kontroluje.142 Správním 

orgánem je staršovstvo, seniorátní výbor a synodní rada. Tyto orgány 

vykonávají správu p�íslušného sboru podle sm�rnic, na kterých se usneslo 

shromážd�ní, dále na základ� Církevního z�ízení a �ádu o správ� církve. Cílem 

orgánu je dohlížet na u�ení, vyznávání, �ád a káze�, zachovávání z�ízení a �ád�

církve a pln�ní povinností sboru a jeho �len�. Z hlediska vedení se stará o 

hospoda�ení sboru.143 P�edstavitelé sboru tvo�í dvojice, jeden je duchovní, 

kterým je fará�/senior/synodní senior a druhý je laik jako kurátor/seniorátní 

kurátor/ synodní kurátor. Tito p�edstavitelé vykonávají zv�stovatelský, 

vyznava�ský, strážný a pastý�ský úkol. Dohlížejí na to, aby bylo jednání i 

usnášení církevních orgán� ve shod� s Církevním z�ízením a jednotlivými �ády 
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§ 6 Vedení a správa církve in Církevní z�ízení [online] [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z: 
https://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html. § 4 Církevní sbory in Církevní z�ízení [online] [cit. 
14. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html.
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�CE. P�edstavitelé sboru zastupují sbor navenek a odpovídají za �innost 

sborových orgán�.144

�lenství v církvi je vázáno na spln�ní podmínek �ádu �CE. Do církve jsou 

formáln� p�ijati všichni, kdo jsou pok�t�ni nebo kte�í byli podle �ádu 

�eskobratrské církve evangelické do této církve p�ijati. O p�ijetí �lena jiného 

vyznání rozhoduje staršovstvo sboru a synod stanovuje podmínky p�ijetí 

a rozhoduje o p�i�len�ní jiných evangelických sbor� do �CE. Zrušení �lenství 

se d�je formou vystoupení �lena z církve nebo jeho vylou�ením.145

Co se týká práv a povinnosti �len�, poskytuje církev svým �len�m 

duchovenskou a pastý�skou pé�i, ú�ast na správ� církve a církevní služebnosti. 

Církev žádá od svých �len�, aby �etli Písmo svaté, setrvávali v bratrském 

obecenství života kolem Slova Božího a svátostí, osv�d�ovali svou víru 

životem podle evangelia, vychovávali spolu s církví d�ti ve ví�e a spole�n�

oslavovali Boha, v lásce sloužili svým bližním a spole�n� nesli odpov�dnost za 

zajišt�ní hmotných pot�eb církve. Na základ� pln�ní svých povinností v církvi 

mají �lenové starší 18 let hlasovací právo, pokud hlasovací právo nemají, bylo 

jim právoplatn� od�ato.146

                                                
144

§ 1 �lenství v církvi in Církevní z�ízení [online] [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z: 
https://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html. § 2 Práva a povinnosti �len� církve in Církevní 

z�ízení [online] [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html. 
�
145 § 1 �lenství v církvi in Církevní z�ízení [online] [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z: 
https://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html. § 2 Práva a povinnosti �len� církve in Církevní 

z�ízení [online] [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html. 
�
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§ 1 �lenství v církvi in Církevní z�ízení [online] [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z: 
https://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html. § 2 Práva a povinnosti �len� církve in Církevní 

z�ízení [online] [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html.�
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3.2.4 Kultura �CE 

V následující kapitole p�edstavím n�které prvky církevní organiza�ní 

kultury, které pomáhají k porozum�ní vn�jším a vnit�ním souvislostem 

význam� žité kultury sboru �CE v dalších kapitolách. 

Podle Bedrnové jsou oporou organiza�ní kultury symbolické artefakty 

materiální povahy a symbolická jednání v církevní organizaci.147 T�mito 

artefakty materiální povahy jsou nap�íklad nové logo a webové stránky, které 

vznikly k 1. lednu 2018. Význam loga vysv�tluje jeho autor takto: „Logo 

obsahuje tradi�ní symboly kalicha a Bible, které navazují na �eskou a sv�tovou 

reformaci církve. Základní motiv knihy je také symbolem nositele evangelia se 

záložkami v jejím obsahu. A písmeno „E“ odkazuje na moderní a sou�asné 

sm��ování �eskobratrské církve evangelické s upozorn�ním na webovou 

stránku e-církev.cz.“ 148

Z pohledu organiza�ní kultury je význam loga jako symbolu nositele 

evangelia v souladu s posláním církve - zv�stováním evangelia. Podle 

Cameronové a Quinna m�že být tento soulad zdrojem harmonie a integrity v 

organizaci.149

Na novém logu a hlavní webové stránce �CE p�evažuje sv�tle modrá, bílá 

a hn�dá barva. Tyto barvy nemají pro organizaci žádný specifický význam. 

Webová stránka je �len�na do t�í hlavních oblastí, kdo jsme, �emu v��íme a co 

d�láme. První oblast obsahuje organiza�ní strukturu církve v�etn� jednotlivých 

období života církve z hlediska minulosti, sou�asnosti a budoucnosti. V druhé 

oblasti je vysv�tlen význam k�es�anství, víry, spole�enství v�etn� nabídky 

náboženských rituál� jako je k�est, bohoslužba nebo modlitba. Ve t�etí oblasti 

                                                
147 BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie �ízení, s. 493.�
148 Církev bude od roku 2018 používat nové logo [online] [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z: 
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6145-Cirkev-bude-od-roku-2018-pouzivat-nove-
logo/index.htm.�
149 ERSHOVA, Maria a Jan HERMELINK. Spirituality, Administration, and Normativity in 
Current Church Organization, s. 224.�
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jsou uvedeny vztahy církve s r�znými subjekty, p�ehled akcí, základní životní 

události a p�echodové rituály, misie, diakonie a jejich význam, vzd�lávání, 

média a prohlášení synodu. Jednotlivé oblasti obsahují r�zné odkazy, které 

umož�ují snadný p�ístup k hlavním zdroj�m informací, které jsou uvedeny na 

stránkách a zárove� p�ispívají k v�tší d�v�ryhodnosti církve. 

Z hlediska církevních budov se �lenové sboru shromaž
ují v prostorách 

kostela a modlitebny, kde probíhají bohoslužby a další aktivity sboru. Tyto 

vn�jší artefakty jsou d�ležité, protože na základ� toho se seznamujeme 

s organizací. Podle Filipiho žije v evangelických církvích myšlenka, že 

bohoslužby se mohou konat kdekoliv, což souvisí i s tím, jak v minulosti 

k�es�ané bojovali proti odporu a útlaku komunistickému režimu, kdy 

komunisté zabírali budovy kostel� a bohoslužby se konaly tajn� venku nebo 

i v soukromém byt� �i dom�. Vnit�ní prostor modlitebny byl po toleran�ním 

patentu �ešen tak, že lavice v�tšinou ze t�í stran obklopovaly st�l Pán�. Na stole 

Pán� bývá b�hem bohoslužby zapálená sví�ka, ta m�že být pro v��ící 

symbolikou sv�tla nebo t�eba dekorací prostoru pro slavnostní p�íležitost jako 

kulturní zvyk. Sou�ástí liturgie mohou být i hudební nástroje (v�tšinou varhany 

nebo harmonia), které doprovázejí zp�v písní. Z hlediska výzdoby kostela 

a modlitebných prostor bývají evangelíci zdrženliv�jší a st�ídm�jší než �lenové 

ostatních církví.150

Základní normou evangelické církve je pro k�es�any Písmo – Starý a 

Nový zákon, který je výchozím sv�dectvím o Bohu.151 Církev deklaruje další 

normativní dokumenty, kterými jsou nap�íklad Desatero, vyznání všech �ty�

reforma�ních konfesí - augsburské, helvétské, �eské, bratrské a také 

                                                
150 FILIPI, Pavel. Pozvání k oslav�: Evangelická liturgika, s. 116–130. �
151 NOHAVICA, Jan. Evangelický katechismus pro dosp�lé, s. 7.�
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starok�es�anská vyznání víry, tedy Apoštolské a Nicejskoca�ihradské vyznání 

a dále Zásady �CE, Církevní z�ízení a celocírkevní �ády �CE.152

Ve smyslu efektivn�jší organizace církve a zamezení p�ímého �ízení 

minulým totalitním režimem došlo k vymezení právního vztahu mezi státem a 

církví, která má v sou�asné dob� právní subjektivitu. Tento vztah vyjad�ují 

základní právní normy, které zajiš�ují lidem rovnoprávnost a svobodu 

vyznání. Existuje zákon o církvích a náboženských spole�nostech �. 3/2002 

Sb. A Listina základních práv a svobod ve �l. 15 a 16. 153

Na základ� kooperace státu a církve existují zvláštní práva, podle kterých 

m�že �CE vyu�ovat náboženství na státních školách a z�izovat církevní školy, 

pov��ovat osoby k výkonu duchovenské �innosti ve v�znicích a armád�, konat 

církevní svatby p�ed státem a zachovávat ml�enlivost ohledn� zpov�dního 

tajemství.154

V historii církve se mluví i o mnoha hrdinech z �ad sv�tové i �eské 

reformace, kte�í se snažili o nápravu církve a její obnovu a jejichž myšlenky se 

tradují z generace na generaci. Osobnosti hrdin� se odrážejí v církevní 

organiza�ní kultu�e, protože zt�les�ují i její základní hodnoty.155 Mezi tyto 

hrdiny pat�í sv�tový reformátor Martin Luther a jeho žáci a �eský teolog a 

reformátor Jan Hus, dále Jeroným Pražský, Petr Chel�ický a Jan Amos 

Komenský. Dalšími hrdiny jsou i �lenové �CE, kte�í bojovali proti útlaku a 

bezpráví na našem území, jejichž smrt se stala symbolem boje proti totalitnímu 

režimu, nap�íklad Milada Horáková, která byla popravena z politických 

d�vod� b�hem vykonstruovaného procesu v r. 1950, a Jan Palach, který se 

                                                
152 Vyznání [online] [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.e-cirkev.cz/rubrika/856-
CEMU-VERIME-Vira-Vyznani/index.htm.�
153 Malý obrazový pr�vodce d�jinami �eskobratrské církve evangelické, s. 74.�
154 MARTÍNEK, Michael. P�ehled k�es�anských církví a jejich aktivit v �R, s. 56–59.�
155 LUKÁŠOVÁ, R�žena. Organiza�ní kultura a její zm�na, s. 25.�
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upálil na protest proti politickému vývoji, vpádu vojsk Varšavské smlouvy do 

�eskoslovenska a omezování svobod v roce 1969.156

Rituály jsou d�ležitým prvkem organiza�ní kultury církve a v život� k�es�an�

slouží jako nástroj ke �len�ní �asu. Jsou p�edm�tem interpretace, která jim 

dodává symbolické významy a spojuje je s ur�itými hodnotami.157 Podle 

Eriksona je základním smyslem rituálu rituál samotný, a to podle p�edem 

daných pravidel.158 V evangelických církvích se m�žeme setkat s k�es�anskými 

rituály, které mají sv�j p�edem daný �ád a formu, nap�. bohoslužebnými 

aktivitami v rámci tzv. liturgie, jejímž klí�ovým typem jsou svátosti k�tu 

a ve�e�e Pán�.159 V církvi jsou sou�ástí b�žného k�es�anského života i nap�. 

rituály pozdrav�, které pat�í mezi p�ijímací rituály. Tyto rituály mají 

i kolektivní dopad na p�ijetí jedince do spole�enství.160 K�es�anské rituály mají 

sv�j �asový i prostorový rámec, zahrnují p�edm�ty, které hrají roli v jejich 

interpretaci.161

Tato kapitola mi pomohla k lepší orientaci a porozum�ní vn�jším a 

vnit�ním souvislostem církevní organiza�ní kultury. Uv�domila jsem si, že se 

zako�en�nost kultury církve a sboru promítá do každodenního života �len�

sboru. 

                                                
156 Malý obrazový pr�vodce d�jinami �eskobratrské církve evangelické, s. 61–68. Od vzniku 
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4 Metodologie výzkumu 

V této kapitole p�edstavím cíle, výzkumné otázky, vzorek výzkumu 

a objasním volbu výzkumného postupu, metody zpracování a etické aspekty 

výzkumu. Na záv�r se budu v�novat výsledk�m výzkumného šet�ení. 

4.1 Cíl práce a výzkumné otázky 

Cílem práce je popsat a zmapovat sbor z perspektivy organiza�ní kultury. 

Díl�ím cílem pro praktickou �ást je nahlédnout sbor jako jednotu 

v rozmanitosti a porozum�t tak možným st�et�m a p�íležitostem t�chto st�et�

na úrovni organiza�ní kultury sboru a jeho funk�ních jednotek. 

Vzhledem k cíl�m práce jsem si na po�átku položila základní výzkumné 

otázky: Jaká je organiza�ní kultura sboru, p�ípadn� jeho funk�ních jednotek? 

Jak se promítá do využívání p�íležitostí v�etn� zacházení s konflikty? 

4.2 P�edstavení vzorku a souvislosti rozhovor�

Výb�r výzkumného vzorku prob�hl p�vodn� na základ� cíl� práce, které 

se zabývaly nejen organiza�ní kulturou, ale i konflikty ve sboru. Vybírala jsem 

�leny sboru na nejvyšších postech moci. Dalším kritériem mého výb�ru bylo, 

že jsem vybírala z konkrétní množiny �len� sboru, kte�í se pravideln� ú�astní 

d�ní ve sboru, jsou �leny staršovstva a zastávají ve sboru r�zné další funkce. 

Ke �len�m jsem poci�ovala d�v�ru a po�ítala jsem s tím, že „mi p�jdou na 

ruku“ a budou ochotni se mnou spolupracovat p�i provád�ní výzkumu, protože 

mi také d�v��ovali. Sou�ástí výzkumu jsou i moji rodi�e, kte�í jsou aktivními 

�leny sboru a staršovstva. I když je obtížné zachovat v tomto typu výzkumu 

anonymitu, usiluji o to. Ú�astníky výzkumu ozna�uji jako �len 1–6, se 
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zkratkou �1–�6. Vybrané �leny jsem s návrhem ú�asti na výzkumu oslovila 

v pr�b�hu kv�tna – prosince 2017. 

V následující tabulce uvádím ozna�ení, pohlaví, v�k a pozici �len� ve 

sboru. 

Ozna�ení Pohlaví V�k Pozice ve sboru 
�1 Žena 49 let Fará�ka 

�2 Žena 60 let 
Vedoucí u�itelka ned�lní 
školy 

�3 Žena 68 let Kurátorka 

�4 Žena 40 let 
Sbormistryn� p�veckého 
sboru 

�5 Muž 38 let 

Ekonomické záležitosti, 
reprezentování sboru na 
konventech  

�6 Muž 61 let Správce technických v�cí 

4.3 Výzkumný postup a metody sb�ru dat 

Do výzkumného šet�ení, které probíhalo od b�ezna 2017 do dubna 2018, 

bylo zapojeno šest osob, které se pravideln� ú�astní d�ní ve sboru, jsou �leny 

staršovstva a zastávají ve sboru r�zné další funkce. Získaná data byla b�hem 

šet�ení velmi bohatá. S ohledem na nedostatek �asu a vzhledem k omezenému 

rozsahu práce využívám data jen z �ásti, a to k ilustraci organiza�ní kultury 

konkrétního sboru �CE a reflektování vlastní pozice ve sboru. Výsledkem 

práce je pojmenovat d�ní ve sboru v pojmech organiza�ní kultury, kdy sbor 

žije v míru a jeho �ásti spolupracují. 

B�hem výzkumu u m� docházelo k zcitlivování a vyla
ování162 se na 

téma organiza�ní kultury sboru,  více jsem pozorovala církevní prost�edí, 

periodika, média, webové stránky, které se týkaly zkoumaného sboru a církve, 
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a všímala si nap�íklad i toho, jak o zkoumaném sboru mluví lidé z mého 

blízkého okolí, nebo ve škole, apod. 

V rámci poznávání organiza�ní kultury shromaž
uji v kvalitativním 

výzkumu informace pomocí zú�astn�ného pozorování, hloubkových 

rozhovor�, terénních poznámek a analýzou tišt�ných �i elektronických 

dokument�, týkajících se sboru. 

4.3.1 Zú�astn�né pozorování  

V rámci výzkumu organiza�ní kultury konkrétního sboru jsem byla 

v pozici „insidera/�lov�ka zevnit�“, tedy výzkumníka a zárove� �lena sboru. I 

když jsem byla „�lov�kem zevnit�“ a zastávala b�hem výzkumu více rolí ve 

sboru, p�esto jsem se na za�átku snažila pozorovat sbor spíše zvenku, což jsem 

si uv�domila až v pr�b�hu výzkumu. Mohlo to souviset s mým vlastním 

za�le�ováním se, k n�muž docházelo po celou dobu výzkumu. 

Výzkumný vstup do prost�edí sboru mi umožnila vedoucí osoba sboru 

(fará�ka), která mi „otev�ela dve�e“ (sehrála roli dve�níka, tzv. gatekeepers163), 

umožnila nap�. p�ístup k formálním strukturám sboru (staršovstvo), kde jsem 

�leny seznámila se svým výzkumem. Zpo�átku m� �lenové sboru brali spíše 

jako pozorovatele než �lenku sboru. Zdálo se mi, že si na mou p�ítomnost v roli 

pozorovatele zvykli rychle a byli již po krátké dob� asi 2 m�síc� mén�

ostražití. �lenové v�etn� paní fará�ky brzy p�estali klást otázky na moji roli 

výzkumníka ve sboru. Nap�. �1: „Ty sis n�co zapisovala b�hem kázání?“ nebo 

d�ti ned�lní školy se m� vyptávaly: „Co si to píšeš?“

Myslím, že vliv na snížení jejich ostražitost m�l i fakt, že m� lidé znali ve 

sboru spolu s mými rodi�i, protože jsme do sboru chodili pravideln�

a s n�kterými �leny jsem m�la navázány více osobní vztahy, a to vzhledem ke 

spole�né minulosti, kdy jsme nap�íklad spole�n� chodili do minulého sboru. 
                                                
���
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Cílem mého výzkumu bylo více porozum�t vnit�nímu sv�tu respondent�

a jejich vnímání, které odráželo organiza�ní kulturu sboru a zp�tn� ji 

utvá�elo.164 V pr�b�hu výzkumu jsem se snažila nahlížet svou pozici ve sboru 

a zkoumané mn� známé prost�edí sboru a jeho d�ní nebrat za samoz�ejmé, ale 

p�esto mi ob�as n�které detaily mohly uniknout vzhledem k mé roli „�lov�ka 

zevnit�“. 

P�i poznávání organiza�ní kultury sboru, jsem se cht�la zapojit do všech 

aktivit a pozorovat nap�. vn�jší projevy kultury, jako jsou artefakty, rituály, 

zvyky, ceremoniály a další vzorce chování, které jsou v organizaci ustálené. 

V roli zú�astn�ného pozorovatele jsem zaznamenávala spole�ný jazyk, kdy se 

nap�. lidé ve sboru oslovovali „brat�e nebo sestro“. Tento jazyk jsem znala 

i díky znalosti prost�edí r�zných sbor� �CE, ve kterých jsem se pohybovala 

spolu s rodi�i a sourozenci od útlého d�tství. B�hem pozorování jsem 

poznávala i mýty �i historky, nap�. o p�sobení bývalých fará�� ve sboru, které 

se v organizaci mezi �leny sboru tradovaly.165

4.3.2 Terénní poznámky 

V pr�b�hu výzkumu jsem vytvá�ela terénní poznámky pomocí tužky a 

papíru, které jsem p�episovala i do elektronické podoby spolu s p�ímými �e�mi 

a analytickými poznámkami, které jsem získala b�hem provád�ní rozhovor� se 

�leny sboru. 

Terénní poznámky mi sloužily k ilustrování kultury sboru a reflektování 

vlastní pozice ve sboru. P�i psaní terénních poznámek jsem se snažila dívat na 

sbor z pozice „�lov�ka zevnit�“ jako zaujatého pozorovatele a �lenky sboru, 

kdy jsem u sebe zkoumala, jakou kulturu ve sboru žiju (nap�íklad „moje 

                                                
�� LUKÁŠOVÁ, R�žena. Organiza�ní kultura a její zm�na, s. 144. 
��� LUKÁŠOVÁ, R�žena. Organiza�ní kultura a její zm�na, s. 144.�
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blízkost ke �len�m sboru daná rodovými vztahy“) a co z toho lze vyjád�it 

hodnotami a co adapta�n� (ve smyslu adaptace na prost�edí). 

Vytvá�ení terénních poznámek u m� prošlo ur�itým vývojem. Na za�átku 

práce jsem psala spíše obecné poznámky a svou roli jsem nepromítala do 

celého psaní terénních poznámek. Na základ� konzultací s vedoucí práce paní 

doktorkou Bohumilou Bašteckou a paní doktorkou Petrou Klva�ovou jsem se 

vracela k psaní terénních poznámek, p�epracovávala je, aby byly detailn�jší 

a srozumiteln�jší pro �tená�e. Terénní poznámky mi pomáhaly i p�i psaní mého 

p�edporozum�ní, nap�. u d�vod� zm�ny mého postoje, kdy jsem byla p�vodn�

na fará�ku „naštvaná“ a nyní jsem k ní loajální. 

4.3.3 Analýza dokument�

B�hem výzkumu jsem získávala informace i pomocí tzv. analýzy 

dokument�, kdy jsem studovala nap�íklad výro�ní zprávy sboru, zápisy ze 

staršovstva a sborových shromážd�ní, webové stránky sboru a sborové brožury 

o historii sboru. Analýzu dokument� využívám stejn� jako terénní deník pouze 

k tomu, abych ilustrovala kulturu sboru. V dokumentech se mohou také 

projevovat osobní �i skupinové postoje, hodnoty a ideje, které jsou v�domé �i 

nev�domé.166

4.3.4 Rozhovor 

Ve výzkumu organiza�ní kultury sboru jsem využívala techniku 

hloubkového rozhovoru. Jednotlivým respondent�m jsem kladla otev�ené 

otázky, které je vybízely k vypráv�ní o jejich zkušenostech v rámci kultury 

sboru a nep�ímo se týkaly nap�. jejich osobních hodnot, norem, vztah�, 

konflikt� �i nap�tí. Odpov�di respondent� mi pomáhaly porozum�t vnit�nímu 

                                                
��� HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, s. 132.�
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sv�tu respondent� a jejich vnímání, které odráželo organiza�ní kulturu sboru a 

zp�tn� ji utvá�elo.167

Otázky byly formulovány tímto zp�sobem: 

1. Cesta �lena 
Jaká byla tvá cesta �lena sboru od ukon�ení školy až po tvé dnešní p�sobení ve 
sboru? 
Co ses na této cest� nau�il/a, alespo� 3 okamžiky? 

2. P�íb�h úsp�chu 
Vzpomeneš si na to, co ti d�lá ve sboru �i jeho �ástech radost? 
Nebo si �ekneš, tohle se mi jako �lenovi sboru da�í, to d�lám dob�e…. 
Da�í se mi…. 

3. P�íb�h neúsp�chu 
P�edstav si situaci, kdy sis v rámci tvé práce �lena sboru �ekl/a, te	 se mi 
neda�í… 

4. Cesta sboru 
P�edstav si prosím ideální budoucnost tohoto sboru. Mohl/a bys mi tvou 
p�edstavu popsat? 
K této budoucnosti vede n�jaká cesta. Kdybys m�l/a p�emýšlet o krocích na 
této cest�, jaká by byla tvoje p�edstava? Mohl/a bys mi popsat tv�j první krok? 

Pokud ú�astník otázce neporozum�l, pokládala jsem dopl�ující otázky. 

Díky vzájemné d�v��e a osobního vztahu mezi ú�astníkem výzkumu a mnou 

jako výzkumníkem, jsem se mohla na odpov�di, kterým jsem neporozum�la 

b�hem p�episování rozhovoru, opakovan� doptat p�i dalším osobním setkání 

s ú�astníkem výzkumu nebo prost�ednictvím e-mailové korespondence. 

Na za�átku rozhovoru jsem se vždy zeptala ú�astník� rozhovoru, zda 

mohu rozhovor nahrávat a se svolením všech ú�astník� rozhovoru jsem je 

nahrávala na diktafon. Rozhovory probíhaly na fa�e, v kavárn�, nebo 

v domácím prost�edí ú�astník� rozhovoru. Rozhovory trvaly od 55 do 90 min. 

                                                
��� LUKÁŠOVÁ, R�žena. Organiza�ní kultura a její zm�na, s. 144.�
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4.4 Zp�sob zpracování dat 

Data získaná b�hem rozhovoru jsem nejprve doslovn� p�epsala, pak jsem 

se snažila d�v�rné informace skrýt pod jména, která byla smyšlená, aby se dále 

nedaly identifikovat. 

Pak jsem za�ala s „otev�eným kódováním“ rozhovoru a rozd�lila jsem si 

text rozhovoru na jednotky. To znamená, že jsem jednotlivým �ádk�m �i 

odstavc�m rozhovoru p�i�azovala kódy. B�hem kódování jsem si kladla 

otázky, o �em jednotky vypovídají, o jakém tématu a pro�.168

K jednotkám jsem p�i�azovala i více kód�, zejména in vivo kód�, tzn. 

„jako kódy fungují n�které výrazy respondent�.“169 Rozhovory spolu s kódy 

jsem n�kolikrát pro�ítala, revidovala a slu�ovala. Na za�átku otev�eného 

kódování jsem m�la problém s formulováním p�íliš obecných kód�, 

hodnocením a vnímáním reality, což m� odvád�lo od podstaty sd�lení v 

rozhovoru. Díky konzultacím s vedoucí práce jsem se snažila t�mto 

problematickým aspekt�m vyhýbat u kódování ostatních rozhovor�. Vycházela 

jsem více ze samotného materiálu a zabývala jsem se hloub�ji významem 

jednotlivých celk�. 

Z velkého množství materiálu jsem pot�ebovala data dále ut�ídit pomocí 

kategorií. Pod kategorie jsem seskupovala kódy podle podobnosti nebo vnit�ní 

souvislosti a mým dalším kritériem bylo, aby kategorie odpovídaly mým 

výzkumným otázkám. Po opakovaném zrevidování kategorií jsem si vytvo�ila 

myšlenkovou mapu, kde jsem m�la pro lepší orientaci a analytickou práci 

s textem p�ehledn� zakreslené r�zné vazby mezi jednotlivými kategoriemi. 

                                                
��� ŠVA�Í�EK, Roman a Klára ŠE�OVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických v�dách, 
s. 212.�
��� ŠVA�Í�EK, Roman a Klára ŠE�OVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických v�dách, s. 
215.�
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4.5 Etické aspekty výzkumu 

V pr�b�hu výzkumu jsem provád�la hloubkové rozhovory a psala jsem si 

terénní poznámky, které obsahovaly osobní data a d�v�rné informace 

respondent�. Tyto d�v�rné informace nejsou v práci publikovány a jména 

�len� sboru a míst jsou smyšlená, aby nešlo konkrétní osobu identifikovat. 

Úplná anonymizace však není možná, vzhledem k prezentaci záv�re�ných 

výsledk� v rámci obhajoby práce, které se ú�astní u�itelé ETF UK a odborná 

ve�ejnost. 

S každým respondentem jsem prošla p�ed každým rozhovorem písemn�

zpracovaný informovaný souhlas, který je uveden v p�íloze. Zodpov�d�la jsem 

p�ípadné otázky a oba jsme dokument podepsali. Co se týká svobody 

odmítnutí, mohli �lenové sboru kdykoliv odmítnout ú�ast ve výzkumu 

a autorizovat rozhovor, ale nikdo z �len� toho nevyužil. 

P�i výb�ru respondent�, s nimiž jsem cht�la d�lat rozhovor, jsem narazila 

na dilema. B�hem výzkumu jsem uvažovala, jestli mám hovo�it s bývalým 

�lenem sboru, který byl t�etí stranou konfliktu s fará�kou a kurátorkou. Z 

tohoto konfliktu jsem vycházela též v mém p�edporozum�ní. Na jedné stran�

m� rozhovor s bývalým �lenem lákal. Cht�la jsem porozum�t vnit�nímu sv�tu 

a hodnotám �lov�ka, který po konfliktu odešel ze sboru, kam d�íve pravideln�

chodil a kde zastával významné funkce, nap�. byl �lenem staršovstva, 

pokladníkem, a v�noval se technickým v�cem sboru. Na druhou stranu jsem 

m�la obavy, co by rozhovor ud�lal s fará�kou a kurátorkou a dalšími �leny 

sboru. 

M�la jsem dilema, jestli dát p�ednost svobod� výzkumníka a rozhovor 

ud�lat, nebo dát p�ednost vlastnímu �lenství ve sboru, loajalit� k fará�ce 

a ostatním �len�m. Nakonec jsem se rozhodla, že je pro m� d�ležit�jší žít dále 

ve sboru a být loajální k vedení a ostatním �len�m sboru. 
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5 Výsledky výzkumu 

V této kapitole p�edstavím analýzu a interpretaci dat a shrnutí výsledk�

z výzkumného šet�ení, které slouží pro lepší orientaci �tená�e v získaných 

datech. Pokud bylo možno, opírala jsem názvy a ukázky kategorií o p�ímé 

citace šesti ú�astník� výzkumu. 

5.1 Konkrétní sbor a jeho život 

V následující kapitole chci ukázat konkrétní sbor a jeho život, který 

vychází z církevní organiza�ní kultury. 

5.1.1 Prost�edí, historie sboru, struktura a aktivity 

Zkoumaný sbor pat�í v seniorátu mezi malé sbory. Má asi 41 �len�, z toho 

pravidelných �len�, kte�í chodí každou ned�li je v pr�m�ru 8–10. Jednou za 

14 dní chodí navíc �lenové i se svými rodinami, protože se koná ned�lní škola, 

kam docházejí jejich d�ti. Tito �lenové se podílejí aktivn� na sborovém život�. 

Ned�lních bohoslužeb se ú�astní pravideln� nejen jeho �lenové, ale i nov�

p�íchozí. 

Sbor sídlí v budov� kostela, který se nachází v horní �ásti obce. Budova 

kostela je obklopena velkou zahradou, kde jsou dv� h�išt�, k�lna a garáž. 

H�išt� pravideln� navšt�vují místní ob�ané, nap�. hasi�i, kte�í hrají nohejbal, 

nebo rodiny s d�tmi. V blízkém okolí kostela jsou rodinné domy a les. �lenové 

jezdí do kostela na kole, autem nebo autobusem, který staví p�ímo p�ed 

kostelem. P�i vstupu do kostela se nachází vstupní chodba, kde jsou lavice, na 

nichž leží letáky a církevní tisk, které jsou dostupné pro všechny p�íchozí. Na 

zdech visí sborové nást�nky spolu s informacemi o církevních a sborových 

aktivitách, dopln�né o fotografie. U dve�í visí nást�nka ned�lní školy, kde 
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u�itelé informují o hodnotách, �innostech ned�lní školy, po�tu pravidelných 

�len� a kam dávají tematické i netematické obrázky d�tí z ned�lní školy. U 

vstupních dve�í kostela je také vchod do modlitebny, kde se konají 

bohoslužebné aktivity a jiná pravidelná setkání sboru. V p�ízemí kostela je 

kancelá�, kuchy�ka a sociální za�ízení. V prvním pat�e je byt fará�e a na p�d�

jsou dv� místnosti na spaní, kde bývají ubytováni r�zní návšt�vníci, kte�í se 

n�kdy ú�astní i ned�lních bohoslužeb, nap�. skupiny mládežník� z jiných 

sbor�, skauti, rodiny s d�tmi. Budova je po rekonstrukcích prob�hlých v letech 

1994–2010 v dobrém technickém stavu. 

Sbor vznikl po první sv�tové válce osamostatn�ním z jiného sboru. 

Historii sboru dále ovlivnila výrazná osobnost fará�e, který pozvedl kulturu 

sboru natolik, že se zvýšil i po�et �len�. �lenové pocházeli p�ímo z obce nebo 

jejího okolí, v budov� kostela probíhaly bohoslužby, aktivity pro mládež, apod. 

V dob� vlády totalitního režimu byl fará� donucen k odchodu, s jeho odchodem 

se snížil i po�et �len�. Po odchodu fará�e administrovali sbor r�zní fará�i. Ve 

sboru se konaly �asto bohoslužby, které vykonával jeden z presbyter� sboru, 

u�itelé �i studenti teologické fakulty nebo fará�i, kte�í nem�li ke kázání 

v kostele státní souhlas. Vzhledem k malému po�tu �len� i potom sbor p�ežil 

díky pé�i výrazných osob z �ad presbyter�, administrujících fará�� a ob�tavých 

správc� fary. Posledních 12 let je fará�ské místo obsazeno sou�asnou fará�kou. 

Sbor nyní navšt�vují �lenové z okolních obcí, kte�í pat�í do spádové oblasti 

sboru. Místní �lenové obce, kde stojí budova kostela, nechodí na ned�lní 

bohoslužby, ale navšt�vují jiné �ásti sboru, nap�. p�vecký sbor, který zkouší 

pravideln� v modlitebn�. 

V�kové rozložení �len� sboru není po�etn� vyvážené, ale zastupují ho 

všechny v�kové skupiny. Nejmén� zastoupenou skupinou je mládež ve v�ku 



64 

14–30 let170, jejímž jediným zástupcem jsem já. Formální organiza�ní strukturu 

sboru tvo�í fará�ka, kurátorka a p�ti�lenné staršovstvo. Jednou ro�n� se koná 

sborové shromážd�ní, které volí �leny do správních orgán�, usnáší se na 

základních sm�rnicích jejich práce, a tu také kontroluje.171

Sbor se �lení na jednotlivé �ásti, které vykonávají pravidelné aktivity 

v rámci sboru. Nap�. ned�lní škola, konfirma�ní cvi�ení, biblické hodiny, 

modlitby komunity „Taizé“, p�vecký sbor, kulturn�-spole�enské setkávání 

s hostem.172 Všechny tyto �ásti se vztahují ke sboru jako základní jednotce. 

B�hem výzkumného šet�ení jsem se ve sboru ú�astnila všech aktivit 

jednotlivých �ástí sboru, krom� návšt�vy p�veckého sboru a kulturn�-

spole�enského setkání s hostem, které jsem nenavštívila kv�li svým omezeným 

�asovým možnostem. 

Krom� slavení svátk� nejd�ležit�jších období liturgického roku, nap�. 

postní doba, Velikonoce, Vánoce, slaví �lenové k�est �i konfirmace a 

nepravideln� se ve sboru konají koncerty, setkání u kávy po bohoslužbách, kde 

�lenové spole�n� oslavují významná jubilea a výro�í svatby. V lét� po�ádá 

fará�ka putovní tábor po jednotlivých sborech v �R. 

5.1.2 Rodinnost sboru: Lidé sedí kolem stolu 

V následujících podkapitolách se budu v�novat n�kterým kategoriím, 

které b�hem rozhovor� s respondenty ožívají. Cílem kapitol je ilustrovat 

organiza�ní kulturu sboru.  

                                                
��	

�Výro�ní zpráva [online]. Praha: �eskobratrská církev evangelická, 2016 [cit. 2018-04-24]. 
Dostupné z: https://www.e-cirkev.cz/data/G/P/X/Vyrocni-zprava-CCE-2016.pdf���s. 13.�
171

§ 6 Vedení a správa církve in Církevní z�ízení [online] [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z: 
https://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html. § 4 Církevní sbory in Církevní z�ízení [online] [cit. 
14. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html. 

���
�Název nem�že být uveden z d�vodu anonymizace dat.��
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B�hem analýzy a intepretace kategorií vybírám n�které p�ímé citace 

z rozhovor� s respondenty, které m� k hledání význam� kategorií inspirovaly. 

Názvy a n�které významy kategorií v p�ímých citacích respondent� ozna�uji 

tu�ným písmem. V názvu podkapitoly je obsažen název kategorie. 

P�i rozhovorech jsem se setkala s živým obrazem –„lidé sedí okolo stolu“, 

jenž vypráv�li �4 a �5. Sezení okolo stolu m�že souviset u obou respondent�

s pocitem rodinnosti sboru, který zažívali p�i prvním setkání se �leny sboru, 

a byl jim blízký. Rysy rodinnosti, které jsou patrné v tomto sboru, spat�uje 

Matoušek nap�. v rituálech, kdy se lidé scházejí k rodinnému stolu ke 

spole�nému jídlu. 173

„No, a když jsme se sem nast�hovali, podle evangelickýho kalendá�e nejbližší sbor 

místní, tak jsem zjistila, že je to v P., takže jsme tam n�kdy šli, tam se sed�lo u stolu a byla tam 

�2 a n�jaký ty starý babi�ky, který už um�ely. Ten M. tam na fa�e bydlel a bylo to takový 

rodinný a mn� to �ák neodrazovalo, líbilo se mi to.“ (�4, � 41) 

[…] „Tak jsem vešel dovnit� a od tý doby jsem to vlastn� nevid�l, byla tam vlastn� L. a 

asi 5 nebo 6 lidí. A vzali si židle a sedli si prost� doprost�ed na ty židle do kole�ka, že v�bec 

nesed�li v lavicích, ale na židlích, uprost�ed v kole�ku, a já jsem tak tak p�išel, dobrý den, 

nevím, jestli m�žu nebo nem�žu, ale rád bych si sem sednul a ona �ekla, no jasn�, vítejte“ (�5, 

� 38) 

5.1.3 D�v�ra ve sboru: Dosažitelnost fará�ky a malý sbor 

S tématem rodinnosti souvisí i téma d�v�ry, které se objevilo ve 

vzájemných vztazích ve sboru u �3, �6 a ve vztahu k fará�ce u �5, která 

pomohla p�i �ešení krizové situace. P�ijela hned, i když m�la jiné plány, což 

sv�d�í i o její dosažitelnosti. 

                                                
���

�MATOUŠEK, Old�ich. Rodina jako instituce a vztahová sí�, s. 46�47.�
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Podle Bedná�e se vedoucí m�že zam��it z hlediska vedení na mezilidské 

vztahy, d�v�ru ve skupin�, a tím udržovat vzájemnou vnit�ní soudržnost než se 

zam��it na pln�ní samotných cíl�.��

„Te	 je to pro m� jiný v tom, že je to pro m� malej sbor, p�ijde mi dobrý, že si tam nic 

netajíme, že si m�žem v��it“ (�3, � 111) 

„Jako to jsem si minulou ned�li uv�domil, že je bezvadný to, že prost� sice jsme v úzkym 

kruhu, je nás tam v pr�m�ru, je to zajímavý, ale je to v�tšinou 7 lidí, kdy to jsou ty lidi, a� už 

jsou to �lenové staršovstva, nebo lidi, který jsou vzájemn� maj k sob� blízko a rozum�j si 

a dokážou si vzájemn� �íkat v�ci, který co se tý�e otev�enosti, vzájemnýho pochopení, že máš 

ten dobrej pocit, že jsi rád, že toho �lov�ka vidíš a že si s nim m�žeš vyslechnout slovo boží, 

pozdravit se, usmát se nebo n�co takovýho, ale m�že �íct, a co t� t�eba trápí, nebo co 

pot�ebuješ n�komu sd�lit. Tak to b�žn� t�eba lidem ne�íkáš, já z toho cejtim, že tam to jádro 

sboru je a to si myslim, že je strašn� d�ležitý.“(�6, � 289)

„Pak se nám prost� stala šílená v�c. Že dcera spadla do toho rybníka, prost� a taky 

málem um�ela prost� a tehdy první, co jsem p�ijel dom�, vid�l jsem p�istávat vrtulník a tak. To 

bylo šílený, a když jsme p�ijeli s manželkou do nemocnice, tak si v tý chvíli úpln� v p…, úpln�

šílený, víš, že ti možná ta dcera um�e. První co, m� napadlo zavolat, tak byla fará�ka. Ta za 

náma p�ijela, p�estože byla kdovíkde, m�la jinej program, d�lala n�co jiného, tak se sebrala 

a p�ijela do tý nemocnice a modlila se tam s náma. (�len má slzy v o�ích, láme se mu hlas.). 

Modlila se tam s náma. A byla p�ipravená pok�tít, kdyby to dopadlo blb�. (Zaklepal na st�l.). 

Dopadlo to dob�e. A tak no.“ (�5, � 47) 

D�v�ru jsem sama také zažívala ve vzájemných vztazích ve sboru i ve 

vztahu k fará�ce (viz kapitola 6.1.7 Konflikty a nap�tí). 
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5.1.4 D�v�ra a moc (výzkumníka): Píšu diplomku – Souhlasím a v��ím 

V pr�b�hu rozhovor� jsem si uv�domovala vzájemnou d�v�ru mezi mnou 

a �leny sboru. Byla znát, nap�. na za�átku rozhovor�, kdy jsme procházeli 

informovaný souhlas. �4 �ekla, že nerozumí, ale když za ní p�ijdu já, v��í mi. 

Podle B�lohlávka je „d�v�ra jako vzájemná jistota o zám�rech a jednání. 

Pokud druhý nám d�v��uje, vyvolává to recipro�n� d�v�ru v n�m.“175

Nebo jiní �lenové odvád�li �e� jinam, když jsem s nimi provád�la 

rozhovor, který jsem si nahrávala a psala si k n�mu analytické poznámky. 

Nap�.: 

„Hm. Pe�livý. Cíle práce, to mi klidn� �ekni.“ „Je to kv�li té diplomce, kterou d�lám na 

téma Organiza�ní kultura sboru �eskobratrské církve evangelické a v rámci toho výzkumu jsem 

si vybrala náš sbor. Pak tam mám cíle práce, �ím to m�že být p�ínosné, ten rozhovor by m�l 

trvat tak asi hodinu až hodinu a p�l, pak ho p�epíšu doslovn� a budu ho dále zpracovávat.“ 

„Pomocí kategorizace dat, hm., �lenka si ješt� pro�ítá informovaný souhlas. Hm. Hezký. 

Souhlasím, a v��ím.“ (�4, � 7�13) 

�Tak to spolu asi projdem. Cílem tý mý diplomky je vlastn� popsat a zmapovat sbor, ten 

konkrétní náš, kam oba dva chodíme, z perspektivy organiza�ní kultury. Díky tomu, že se mnou 

d�láte rozhovory, tak se snažím porozum�t tomu, jak se to pak odráží v rámci té kultury toho 

sboru, z hlediska vize, spole�nejch hodnot, sm��ování, poslání, atd.� „To jsem asi poslední, 

vi�?“ (�5, � 3�10)�

Uv�domila jsem si, že d�v�ra je provázána i s mým výb�rem respondent�. 

Kritériem mého výb�ru bylo, že jsem vybírala z konkrétní množiny �len�

sboru, kte�í se pravideln� ú�astní d�ní ve sboru, jsou �leny staršovstva 

a zastávají ve sboru r�zné další funkce. Ke �len�m jsem poci�ovala d�v�ru, 

a po�ítala jsem s tím, že „mi p�jdou na ruku“ a budou ochotni se mnou 
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spolupracovat p�i provád�ní výzkumu, protože mi také d�v��ovali. B�hem 

psaní analytických poznámek v rozhovoru s respondentem jsem cítila, že p�i 

provád�ní rozhovoru jsem disponovala s velkou mírou moci. Podle B�lohlávka 

se jazyk �len� organizace stává prost�edkem komunikace, ale i moci.176

5.1.5 Otev�enost jako hodnota 

B�hem výzkumu a p�i provád�ní rozhovor� jsem se ptala na hodnoty 

prvoplánov�. Respondenti se nedrželi mých zužujících otázek a za�adili 

hodnoty do toho, �ím žijí, takže se objevila spontánní data. 

Já: „Hm. Mn� by t�eba ješt� zajímalo, jestli jako sbor, jestli vnímáš a n�jaký spole�ný 

hodnoty, které jsou pro vás všechny d�ležité. Které vyznáváte. Jestli jsou t�eba i n�kde 

zapsaný, nebo…“ (�3, � 182) 

„Takhle jsme se o tom ve sboru nikde nebavili a nevím, jestli se takhle o tom n�kde ve 

sboru bavili, možná, že jo. Ale já si na naší církvi cením, jako na církvi obecn�, naší Církve 

�eskobratrské evangelický, jistý tolerantnosti, otev�enosti, nebazírování na n�jakejch 

prkotinách. A p�itom, že ze sebe ned�láme, že jsme ta jediná církev, tohlecto.“ JÁ: „A ve 

sboru?“ „A to je tam p�ítomný taky, m�že tam p�ijít kdokoliv, kdykoliv a vždycky se tam 

snažíme vytvo�it prost�edí, aby se tam nov� p�íchozí cítil dob�e, jestli to vezme, nevezme, to je 

jeho v�c, že jo.“ (�3, � 185�187) 

Kategorie „otev�enosti jako hodnota“ se vztahuje k organiza�ní kultu�e 

sboru. Taktéž souvisí s d�v�rou ve sboru. Tato kategorie byla okódována ve 

všech rozhovorech v r�zných souvislostech. �lenové sboru (�1, �3, �6) 

otev�enost popisovali hlavn� v souvislostech p�ijetí nap�. nov� p�íchozích. 

„Jako to jsem si minulou ned�li uv�domil, že je bezvadný to, že prost� sice jsme v úzkym 

kruhu, je nás tam v pr�m�ru, je to zajímavý, ale je to v�tšinou 7 lidí, kdy to jsou ty lidi, a� už 
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jsou to �lenové staršovstva, nebo lidi, který jsou vzájemn� maj k sob� blízko a rozum�j si 

a dokážou si vzájemn� �íkat v�ci, který co se tý�e otev�enosti, vzájemnýho pochopení, že máš 

ten dobrej pocit, že jsi rád, že toho �lov�ka vidíš a že si s nim m�žeš vyslechnout slovo boží, 

pozdravit se, usmát se nebo n�co takovýho, ale m�že �íct, a co t� t�eba trápí, nebo co 

pot�ebuješ n�komu sd�lit.“(�6, � 289) 

„A to je tam p�ítomný taky, myslim, tady, m�že tam p�ijít kdokoliv, kdykoliv a vždycky se 

tam snažíme vytvo�it prost�edí, aby se tam nov� p�íchozí cítil dob�e, jestli to vezme, nevezme, 

to je jeho v�c, že jo.“ (�3, � 187) 

„Jak ten strom, jak ti ptáci p�ilítaj do t�ch v�tví, jo? Pro m� v tom podobenství je ten 

strom ta církev a ty ptáci jsou ty lidi, který, my jim prost� dáme ten prostor, sedn�te si na ty 

naše v�tve, a prost� my máme ty ko�eny, my vás podep�em a vy jste svobodný, a bu	 m�žete 

odlet�t, nebo p�ilet�t, ale my jsme furt jako tady. My tady prost�edkujem to Boží království a 

vy m�žete p�ijít a odejít, a to je pro m� ten evangelickej sbor. Ten strom z toho podobenství. A 

ti ptáci jsou ti kolem.“ (�1, � 97) 

Dále se otev�enost objevovala u �4 ve vztahu k vst�ícnosti, kdy otev�enost 

a vst�ícnost nasti�uje s povzdechem, že na r�st sboru nesta�í. Vst�ícnost je pro 

ni mezilidsky d�ležitá a z pohledu organiza�ní kultury by šlo o procesní 

hodnotu. 

„To je hrozný. Já myslim, že jo, že ten náš sbor, že jsme takový vst�ícný a snažíme se bejt 

takový otev�ený, aby tam chodili ty lidi, i když to ješt� nesta�í.“ […] , (�4, � 247)

�6 vztahuje d�ležitost otev�enosti, pochopení s jádrem sboru, k jeho 

velikosti jako malého po�tu pravidelných �len�, který je mu blízký a ve smyslu 

nad�je, aby sbor nezaniknul. 

„Jako to jsem si minulou ned�li uv�domil, že je bezvadný to, že prost� sice jsme v úzkym 

kruhu, je nás tam v pr�m�ru, je to zajímavý, ale je to v�tšinou 7 lidí, kdy to jsou ty lidi, a� už 

jsou to �lenové staršovstva, nebo lidi, který jsou vzájemn�, maj k sob� blízko a rozum�j si 
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a dokážou si vzájemn� �íkat v�ci, který co se tý�e otev�enosti, vzájemnýho pochopení, že máš 

ten dobrej pocit, že jsi rád, že toho �lov�ka vidíš a že si s nim m�žeš vyslechnout slovo boží, 

pozdravit se, usmát se nebo n�co takovýho, ale m�že �íct, a co t� t�eba trápí, nebo co 

pot�ebuješ n�komu sd�lit. Tak to b�žn� t�eba lidem ne�íkáš, já z toho cejtim, že tam to jádro 

sboru je a to si myslim, že je strašn� d�ležitý.“(�6, � 289) 

5.1.6 Shoda jako hodnota 

Ve spojitosti s hodnotami sboru souvisí i kategorie shody jako hodnoty, 

která byla vztažena respondenty v�tšinou nejen ke kultu�e sboru, ale i ke 

staršovstvu. U �2 se shoda jako hodnota zobrazuje ve smyslu schopnosti 

domluvit se mezi sebou, sjednotit �i podpo�it fará�e, a tak asi zachovat klid, 

harmonii ve sboru. 

„Co se týká t�eba nejr�zn�jších rozhodování ve staršovstvu, tak považuji za d�ležitý to, 

že se všichni vždycky dokážeme n�jak domluvit, aaa, že máme v�tšinou podobné názory, 

dokážeme v�tšinou prost� nakonec se sjednotit a podpo�it t�eba fará�e, tak to si myslim, že je 

taky d�ležitý, že v tý hrstce lidí, který tam jsou, tak dokážeme spole�n� nacházet tu spole�nou 

cestu, a vlastn� stát za jedním tím cílem.“ (�2, � 98) 

„A ten cíl m�že být t�eba co?“, „Ty cíle jsou r�zný.“, „T�eba uve	 jen n�jaký p�íklad. Já 

nevim, t�eba co navrhne fará�, že by bylo vhodné ud�lat, my se dokážeme na tom sjednotit 

a podpo�it to.“ (�2, � 99�102) 

Dále se shoda jako hodnota objevuje u �5 p�i �ešení konflikt�, které je 

schopen sbor využít jako p�íležitost ke stmelení a soudržnosti sboru. �lenové 

sboru se vztahují ke kultu�e staršovstva a k jeho rozhodování. 

„V rámci staršovstva, no.. Jako n�kolik diskuzí a myslím, že jsme se jednomysln� shodli, 

ale demokraticky, jednomysln� na tom, že to není správný a poslali jsme jednotnou reakci t�m 

lidem. To se mi líbilo, že se to nenechalo vyhnít. Prost� se to vy�ešilo, podle m� jasná zpráva 

se poslala, jako že my staršovstvo jsme jednotný a máme tento názor. Chceme, abyste v�d�li. 
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To je jiný, než my to necháme vyhnít, ono se to n�jak vy�eší. Mn� je blízký, bum tenhle názor, 

poj	me to �ešit, tak a hotovo, a vy si s tim pora	te. Takže tam prob�hla jasná a otev�ená 

komunikace a jestli to k n��emu pomohlo, tak spojenim, soudržnosti toho sboru. Že prost�

alespo� na chvilku tam byl vn�jší nep�ítel a ono když je jakejkoliv nep�ítel, tak se sbor, 

jakýkoliv spole�enství víc stmelí, tak mu to prosp�je.“ (�5, � 126) 
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5.1.7 Konflikty, nap�tí 

V žité kultu�e sboru se setkáváme i s nap�tím a s konflikty. Uv�domila 

jsem si to, když jsem se jako u�itelka ned�lní školy setkala s nap�tím mezi 

vedením ned�lní školy a staršovstvem. Jsem jednou z u�itelek ned�lní školy a 

úzce spolupracuji se svojí matkou, která d�lá vedoucí u�itelku ned�lní školy. 

Na za�átku naší spolupráce jsme si �ekly, že nechceme, aby ned�lní škola 

probíhala jako klasická škola, kam d�ti docházejí ve všední dny. Shodly jsme 

se, že v ned�lní škole si chceme krom� poznávání biblických p�íb�h� také 

vzájemn� povídat o v�cech, které d�ti zajímají a které s námi cht�jí sdílet. Jako 

u�itelky ned�lní školy jsme se hodnotov� ztotož�ovaly, je pro nás d�ležitá 

láska, víra, otev�enost. V roli u�itelky ned�lní školy jsem se setkávala 

s otev�eností, vzájemnou spoluprací s vedoucí u�itelkou a d�tmi. Zárove� jsme 

se vzájemn� utvrzovaly v tom, že nám nevyhovuje praxe staršovstva, protože 

vše, co se �ešilo ve sboru, bylo tzv. za „zdmi staršovstva“, v�etn� �ešení 

konflikt� a nap�tí. Nap�tí mezi ned�lní školou a staršovstvem jsem p�vodn�

vnímala spíše jako mezigenera�ní konflikt. Na základ� teorie konflikt� podle 

Bedná�e jsem ho m�la tendenci nazývat genera�ním konfliktem, kdy starší 

generace mohou zastávat konzervativní zp�sob práce, zatímco mladší generace 

mají tendence p�inášet inovace.177 Díky p�edporozum�ní jsem ho nahlédla jako 

konflikt mezi hodnotami otev�enosti vs. uzav�enosti. 

P�i rozhovorech znovu „ožil“ konflikt, který se týkal vysluhování ve�e�e 

Pán� d�tem. V rozhovorech jsem se s tímto konfliktem seznámila z r�zných 

stran. Ukázalo se, že je jeho problematika stále velmi aktuální. Konflikt 

probíhal na staršovstvu. Následující úryvky ilustrují p�ímé citace respondent�

�5, �6, které m� k hledání konfliktu inspirovaly. 
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„A pak jedna z prvních �ástí toho konfliktu se zakládala na n��em, co m� mrzelo, s �ím 

jsem nesouhlasil, ani nevím, jestli to správn� pojmenovávám, u ve�e�e Pán�, aby d�ti 

dostávaly p�ijímání, tak �len byl proti. A p�itom mi p�ijde úpln� fantastický, že tam máme tolik 

d�tí, p�ijde mi, že to rozsvítí ten sbor a naopak to m�že vybudovat pozitivní vztah k ví�e u t�ch 

d�tí, a to m� mrzelo od �lena, že prost� necht�l. Bylo to takový ultrakonzervativní, že je zvyklej 

na n�co prost�. A �ikám, je to daný v�kem.“ (�5, � 110) 

„Samoz�ejm�, že je nep�íjemný, když on t�eba �íkal, že prost� jinej nebude, je tak 

konzervativní, a tak n�který v�ci nechce, aby se d�laly. To samý, když t�eba nedal hlas na to, 

aby se vysluhovala ve�e�e Pán� t�m malejm d�tem, že jo. �íkal, že tyhlety nový v�ci on 

nechce […],“ (�6, � 146–148)  

Sbor, kam pat�ím, p�ijímá všechny dosp�lé k ve�e�i Pán�, i nov� p�íchozí, 

i když nejsou pok�t�ni �i konfirmováni. D�tí ve sboru d�íve moc nebylo, 

nep�istupovaly tedy k ve�e�i Pán� a staršovstvo se o tom nebavilo. Když však 

d�ti za�aly chodit do ned�lní školy, bylo staršovstvo nuceno o vysluhování 

ve�e�e Pán� d�tem diskutovat. Nakonec se staršovstvo shodlo na n�kolika 

podmínkách, pro p�ístup d�tí k ve�e�i Pán�: v�ková hranice 6 let dít�te, 

p�íprava d�tí, na které se podílejí u�itelé ned�lní školy spolu s fará�kou, 

a vyjád�ení p�ání dít�te p�istupovat ke svátosti spolu se souhlasem rodi��. 

Konflikt vysluhování ve�e�i Pán� d�tem je v konkrétním sboru, podle 

Swartzova systému hodnot, konfliktem hodnot mezi tradicí 

(konzervatismem) a otev�eností ke zm�n�.178

Následující úryvky ilustrují odlišné d�vody �len� staršovstva pro 

vysluhování ve�e�e Pán� d�tem, s p�ihlédnutím i na tradici církve. Odpov�di 

jsem získala dotazováním dopl�ujících otázek respondent�m. 
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„N�které d�ti dovedou �lov�ka p�ekvapit velmi zralým p�emýšlením. Nap�. žádostí o 

k�est t�eba už v 1. t�íd�. Tak pro� ne VP. D�ív�jší vazba na konfirmaci ztrácí n�kde smysl. Ne 

všude se pravideln� konají. Pak se starší d�ti poušt�jí k VP v tichosti, bez p�ípravy, bez 

kdovíjaké úvahy, prost� už jsou dost velké. Jinak naše starší vnu�ky p�išly ob�as do sboru, ale 

k ve�e�i Pán� tady nemohly p�istupovat. Byla bych to musela p�inést na staršovstvo, ale kv�li 

situaci 1 - 2× za rok, jsem to nechala být.“ (�3, � 279) 

„Na tuto myšlenku mne p�ivedla až zkušenost s vyu�ováním d�tí v ned�lní škole. Jsou 

velmi vnímavé a zvídavé a vzhledem k tomu, že jsou u ve�e�e Pán� p�ítomny, i když jen 

pasivn�, pokládají pak nejr�zn�jší otázky a projevují p�ání v�d�t o této problematice více a 

více. Pak samoz�ejm� následuje p�ání se jí aktivn� zú�astnit. 

Myslím si, že je t�eba ke každému dít�ti p�istoupit individuáln�, p�ihlédnout k jeho 

intelektu a vysp�losti a také ke znalostem a porozum�ní celé v�ci. Pokud u�itel a fará� posoudí 

zralost dít�te k p�ijímání svátosti, pak si myslím, že posta�í k�est. Myslím si, že by to tak chápal 

i Ježíš Kristus, který byl velmi otev�ený a mnohé tradice bo�il.“ (�2, � 179) 

„Víra, která je základem touhy po ve�e�i Pán� (u d�tí i dosp�lých) je nezávislá na v�ku 

�lov�ka, který tu touhu prožívá. Proto jsem pro to, aby d�ti p�ijímaly v jakémkoli v�ku, kdy 

jsou schopny zformulovat svou touhu po p�ijímání. V��ím, že d�ti cítí Boha a Jeho hlas jako 

kdokoli jiný. Paradoxn� možná více, než mnozí dosp�lí. Nejen ve sboru, ale v celé církvi bylo 

ješt� cca p�ed 50 lety nemyslitelné, aby d�ti p�ijímaly.“ (�1, � 159) 

Perspektivou organiza�ní kultury jsem se podívala i na moji vlastní cestu 

k p�ijímání ve�e�e Pán�. Od rodi�� vím, že v dob�, kdy jsem se narodila, 

nechodili do kostela, nenechali m� tedy jako miminko pok�tít. Pro k�est jsem se 

rozhodla sama asi v 15 letech, protože jsem cítila, že B�h je nedílnou sou�ástí 

mého života, cht�la jsem se posunout dál, a tak jsem se nechala ve sboru 

pok�tít. Do sboru jsem chodila pravideln� a dokonce jsem chodila i k ve�e�i 

Pán�, i když jsem nebyla konfirmovaná. V tu dobu jsem to vnímala jako 

samoz�ejmost, protože v tomto konkrétním sboru to tak bylo zavedeno. Ke 

konfirmaci jsem se rozhodla až v dosp�losti, kdy m� fará�ka p�izvala ke 

spolupráci p�i organizaci putovního tábora s d�tmi z ned�lní školy. B�hem 
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tábora jsem m�la možnost lépe poznat fará�ku a porozum�t jejímu vnit�nímu 

sv�tu. Na základ� naší spolupráce jsem m�la k fará�ce v�tší d�v�ru a požádala 

jsem ji, zda bych nemohla být konfirmována. Fará�ka byla p�íjemn�

p�ekvapena a za�ala moje pravidelná p�íprava na konfirmaci, která probíhala 

i b�hem mého výzkumu ve sboru. Ke konfirmaci jsem se rozhodla, protože 

jsem cht�la být zase o kr��ek blíže Bohu a lidem ve spole�enství. 

Cítila jsem pot�ebu konfliktu o vysluhování ve�e�e Pán� d�tem v našem 

sboru porozum�t a lépe se v n�m zorientovat, a proto jsem využila teologické 

konzultace s panem doktorem Ladislavem Benešem a s panem magistrem 

Karlem Šimrem, kterou mi zprost�edkovala vedoucí práce paní doktorka 

Bohumila Baštecká. Díky této konzultaci jsem zjistila, že se o vysluhování 

ve�e�e Pán� d�tem v církvi stále diskutuje. 

Podle Filipiho z bohaté tradice církve p�istupují k ve�e�i Pán� jen 

pok�t�ní, p�ípadn� ti, kdo se na k�est p�ipravují.179 Na druhou stranu vyvstává 

i požadavek tzv. otev�ené eucharistie všem v�etn� nepok�t�ných, který se 

nap�íklad odvolává na Ježíšovo jednání p�i Poslední ve�e�i, z n�hož nelze 

žádné podmínky ú�asti odvodit.180 Podle Filipiho má nejv�tší teologickou váhu 

myšlenka „plnosti spole�enství“, kdy spole�enství je plné jen se svými 

d�tmi.181

Ke spole�nému vysluhování ve�e�e Pán� d�tem p�isp�l svým rozhodnutím 

synod. Rozhodl, že pok�t�né d�ti bez konfirmace mohou p�istoupit k ve�e�i 

Pán�, odpov�dnost nese konkrétní staršovstvo, fará� i zástupci dít�te.182
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Konflikt o vysluhování ve�e�e Pán� d�tem, který se opakovan� objevoval 

p�i dotazování (viz �5, �6, �1, �2, �3), �eší nejen jednotlivé sbory, ale 

i církev. 

5.2 Shrnutí výsledk� dat 

Cílem mé diplomové práce bylo popsat a zmapovat sbor z perspektivy 

organiza�ní kultury. Díl�ím cílem pro praktickou �ást je nahlédnout sbor 

z pohledu rozmanitosti a porozum�t tak možným st�et�m a p�íležitostem t�chto 

st�et� na úrovni organiza�ní kultury sboru a jeho funk�ních jednotek. S oporou 

teorie a výzkumu, který jsem p�edstavila v p�edchozí kapitole, odpovím na 

výzkumné otázky pomocí kategorií vypovídajících o kultu�e sboru. Základní 

výzkumné otázky zn�jí: 

1. Jaká je organiza�ní kultura sboru, p�ípadn� jeho funk�ních jednotek? 

2. Jak se promítá organiza�ní kultura do využívání p�íležitostí v�etn�

zacházení s konflikty? 

1. Jaká je organiza�ní kultura sboru, p�ípadn� jeho funk�ních jednotek? 

Organiza�ní kultura sboru je specifickou a individuální tvá�í organizace. 

Vytvá�í identitu, která proniká všemi jejími aktivitami.183 Identitou sboru se 

podle respondent� �4 a �5 stal živý obraz, kdy „lidé sedí okolo stolu“, který 

m�že souviset u obou respondent� s pocitem rodinnosti. Malý po�et lidí ve 

sboru je blízký i ostatním respondent�m – �3, �6. 

S tématem rodinnosti souvisí i téma d�v�ry ve vzájemných vztazích u 

�3, �6 a ve vztahu k fará�ce u �5. Vzájemnou d�v�ru jsem zažívala, když 

jsme spole�n� s respondenty, procházeli informovaný souhlas. Nap�. �4 mi 
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�ekla, že mi nerozumí, ale když za ní p�ijdu, v��í mi. D�v�ra je provázána i 

s mým výb�rem respondent�. Kritériem mého výb�ru bylo, že jsem vybírala 

z množiny �len� sboru, kte�í se pravideln� ú�astní d�ní sboru, jsou �leny 

staršovstva a zastávají r�zné další funkce. Ke �len�m jsem poci�ovala d�v�ru 

a po�ítala jsem s tím, že mi vyjdou vst�íc a budou ochotni se mnou 

spolupracovat p�i provád�ní výzkumu, protože mi také d�v��ovali. 

B�hem výzkumu jsem se na hodnoty ptala prvoplánov�. Respondenti se 

nedrželi mých zužujících otázek a za�adili hodnoty do toho, �ím žijí, takže se 

objevila spontánní data. 

Jednotlivé kontexty ukazují, že kategorie otev�enosti není vnímána všemi 

�leny stejn�. �1, �3, �6 otev�enost popisovali hlavn� v souvislostech p�ijetí, 

nap�. nov� p�íchozích. Kategorie otev�enosti se objevovala u �4 ve vztahu ke 

vst�ícnosti, kterou nasti�uje s povzdechem, že na r�st sboru nesta�í. Vst�ícnost 

je pro �4 mezilidsky d�ležitá a z pohledu organiza�ní kultury by šlo o procesní 

hodnotu. �6 provazuje otev�enost se vzájemným pochopením, d�v�rou, již ve 

sboru zažívá, nap�. b�hem spole�ného poslouchání Božího slova. 

Kategorie shoda jako hodnota byla respondenty �2 a �5 vztažena nejen 

ke sboru, ale i k jeho funk�ním jednotkám, zejména staršovstva. U �2 se shoda 

zobrazuje jako schopnost domluvit se mezi sebou, sjednotit, podpo�it fará�e, 

což p�ispívá k zachování klidu a harmonie ve sboru. U �5 se shoda objevuje 

p�i �ešení konflikt� a promítá se i do využívání jejich p�íležitostí ke stmelení 

a soudržnosti sboru. 

2. Jak se promítá organiza�ní kultura do využívání p�íležitostí a zacházení 

s konflikty? 

P�i poznávání organiza�ní kultury sboru, v rozhovorech s respondenty 

„ožily“ dva konflikty. P�vodn� jsem oba považovala za mezigenera�ní 

konflikty. 
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P�i prvním konfliktu jsem si uv�domila, že jsem se jako u�itelka ned�lní 

školy setkala s nap�tím mezi vedením ned�lní školy a staršovstvem. 

Jsem jednou z u�itelek ned�lní školy a úzce spolupracuji se svojí matkou, 

která d�lá vedoucí u�itelku ned�lní školy. Jako u�itelky ned�lní školy jsme se 

hodnotov� ztotož�ovaly (v lásce, ví�e, otev�enosti). V roli u�itelky ned�lní 

školy pro m� byla d�ležitá otev�enost, vzájemná spolupráce s vedoucí 

u�itelkou a d�tmi. Zárove� jsme se jako u�itelky ned�lní školy setkávaly 

s uzav�eností staršovstva. �ešení konflikt�, nap�tí a jejich p�íležitostí 

probíhalo tzv. za „zdmi staršovstva“. 

Díky mému p�edporozum�ní jsem ho nahlédla jako konflikt mezi 

hodnotami otev�enosti a uzav�enosti. 

P�i rozhovorech znovu „ožil“ druhý konflikt, který se týkal vysluhování 

ve�e�e Pán� d�tem. S konfliktem jsem se seznámila u �5 a �6 z r�zných stran 

a ukázalo se, že jeho problematika je stále aktuální. Konflikt probíhal na 

staršovstvu. 

Sbor, kam pat�ím, p�ijímá všechny dosp�lé k ve�e�i Pán�, i nov� p�íchozí, 

i když nejsou pok�t�ni �i konfirmováni. D�tí ve sboru d�íve moc nebylo, 

nep�istupovaly tedy k ve�e�i Pán� a staršovstvo se o tom nebavilo. Když však 

d�ti za�aly chodit do ned�lní školy, bylo staršovstvo nuceno o vysluhování 

ve�e�e Pán� d�tem diskutovat. Nakonec se staršovstvo shodlo na n�kolika 

podmínkách pro p�ístup d�tí k ve�e�i Pán�: v�ková hranice 6 let dít�te, p�íprava 

d�tí, na které se podílejí u�itelé ned�lní školy spolu s fará�kou, a vyjád�ení 

p�ání dít�te p�istupovat ke svátosti spolu se souhlasem rodi��. Konflikt 

vysluhování ve�e�e Pán� d�tem je v konkrétním sboru podle Swartzova 

systému hodnot konfliktem hodnot mezi tradicí a otev�eností ke zm�n�.184

                                                
184
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Díky teologické konzultaci s panem doktorem Ladislavem Benešem a 

s panem magistrem Karlem Šimrem, kterou mi zprost�edkovala vedoucí práce 

paní doktorka Bohumila Baštecká, jsem zjistila, že se o vysluhování ve�e�e 

Pán� d�tem v církvi stále diskutuje. 

Podle Filipiho z bohaté tradice církve p�istupují k ve�e�i Pán� jen 

pok�t�ní, p�ípadn� ti, kdo se na k�est p�ipravují.185 Na druhou stranu vyvstává 

i požadavek tzv. otev�ené eucharistie všem v�etn� nepok�t�ných, který se 

nap�íklad odvolává na Ježíšovo jednání p�i Poslední ve�e�i, z n�hož nelze 

žádné podmínky ú�asti odvodit.186 Podle Filipiho má nejv�tší teologickou váhu 

myšlenka „plnosti spole�enství“, kdy spole�enství je plné jen se svými 

d�tmi.187

Ke spole�nému vysluhování ve�e�e Pán� d�tem p�isp�l svým rozhodnutím 

synod. Rozhodl, že pok�t�né d�ti bez konfirmace mohou p�istoupit k ve�e�i 

Pán�, odpov�dnost nese konkrétní staršovstvo, fará� i zástupci dít�te.188

Konflikt o vysluhování ve�e�e Pán� d�tem, který se opakovan� objevoval p�i 

dotazování (viz �5, �6, �1, �2, �3), �eší nejen jednotlivé sbory, ale i církev. 
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Diskuze 

Cílem diskuze je poskytnout kritické zhodnocení (nadhled) poznatk�

a výsledk�, které vyplynuly ze studia literatury a zvolené metodologie. P�i 

kritickém zhodnocení budu brát v úvahu své p�edporozum�ní. 

B�hem studia oboru Diakoniky m� zaujalo téma organiza�ní kultury. 

V�d�la jsem, že téma organiza�ní kultury bych cht�la vztáhnout k prost�edí 

konkrétního sboru, které mi bylo blízké. 

Na za�átku práce ve sboru jsem se setkávala s ur�itým nap�tím, konflikty 

mezi generacemi (starších a mladších), a� už mezi �leny sboru a fará�kou nebo 

mezi fará�kou a jednotlivými jednotkami sboru. Toto nap�tí m�lo vliv na 

celkovou atmosféru sboru. U m� to vyvolávalo ur�ité vášn�, které m� vedly 

k tomu, že jsem vnímala konflikty a nap�tí negativn�, nevid�la jsem v nich 

další rozm�r �i p�ínos pro organiza�ní kulturu sboru (nap�íklad v 

podob� aktivizace �len�, radosti �i uvoln�ní).189

Musela jsem si uv�domit, „co znamená dívat se na v�ci pohledem 

organiza�ní kultury?“ 

Na základ� spole�ných konzultací s vedoucí práce se mi poda�ilo 

formulovat téma práce Organiza�ní kultury Církve �eskobratrské evangelické, 

jejímž cílem bylo popsat a zmapovat sbor �CE z perspektivy organiza�ní 

kultury. Díl�ím cílem pro praktickou �ást bylo nahlédnout sbor jako „jednotu 

v rozmanitosti“ a porozum�t tak možným st�et�m a p�íležitostem t�chto st�et�

na úrovni organiza�ní kultury sboru a jeho funk�ních jednotek. 

Když jsem se za�ala v�novat tématu organiza�ní kultury v konkrétním 

sboru �CE, uv�domila jsem si, že mi chybí n�které informace k tématu 

organiza�ní kultury. Pot�ebovala jsem získat teoretické znalosti o organiza�ní 

kultu�e, abych lépe porozum�la jejím význam�m, definicím, podvojnosti, 
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provázanosti jednotlivých prvk�, které mi pomáhaly pochopit perspektivu 

organiza�ní kultury a srozumiteln� ji popsat v rámci d�ní sboru �eskobratrské 

církve evangelické. 

I když jsem se v pr�b�hu studia organiza�ní kultury nesetkala s její obecn�

p�ijímanou definicí, jednotlivé významy a definice r�zných autor� mi 

pomáhaly ut�ídit nov� získané poznatky o organiza�ní kultu�e i z hlediska 

jejího obsahu. B�hem studia a reflexe pojmu kultury jsem si ale uv�domila, že 

jednotlivé obory vycházejí p�evážn� z antropologie. Proto není možné ukázat 

mezioborovost jen vymezením jednotlivých definic z r�zných obor�. Shodu 

u jednotlivých obor� v�etn� antropologie spat�uji v tom, že kultura je pojímána 

velmi komplexn�, jako systém symbol�, artefakt�, oby�ej�, mrav�, norem, 

hodnot, p�edstav, které jsou sdíleny a p�edávány lidmi v každém spole�enství. 

Teorie organiza�ní kultury mi pomáhala uv�domit si její podvojnost, 

hodnotový a adapta�ní pohled a touto perspektivou nahlédnout konkrétní sbor 

a jeho d�ní.

V pr�b�hu práce jsem se �asto setkávala i s vlastními nedostatky, nebyla 

jsem dostate�n� konkrétní, protože jsem nap�. hledala zdroje, které 

neodpovídaly mému konkrétnímu tématu organiza�ní kultury sboru �CE. Asi 

mi chyb�l ur�itý nadhled, kdy jsem sama pot�ebovala porozum�t nejprve 

tématu organiza�ní kultury, církvi a sboru. Po usilovném hledání vhodných 

zdroj�, které jsem pot�ebovala využít k porozum�ní definicím nejen 

organiza�ní kultury, ale i organiza�ní kultury církve, jsem objevila studii, 

jejímž výsledkem byl návrh nové definice církevní organiza�ní kultury, která 

zní: „Církevní organiza�ní kultura (COC) je systémem základních 

p�edpoklad�, hodnot, je posilován behaviorálním o�ekáváním, které je sdíleno 

lidmi v místním kostele a hmatateln� se odráží v jejich symbolických projevech 

a kolektivních postupech.“190 Tato definice možná nep�ináší nic nového 
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z hlediska jednotlivých kategorií, prvk�, ale p�ináší nov� jejich obsah. Autorka 

této definice tak nov� zam��ila svou pozornost na církev jako vlastní platnou 

oblast v�deckého šet�ení, kterou je t�eba dále rozvíjet pomocí dalších výzkum�

o církevní organiza�ní kultu�e.191

Uv�domila jsem si, že vymezení církve a její historie, struktury, poslání, 

vize, hodnot a artefakt� kultury �CE mi pomáhaly se lépe orientovat v tématu 

a získávat nové informace, které mi chyb�ly v tom, abych mohla konkrétní 

sbor nahlédnout perspektivou organiza�ní kultury. 

Vytvo�ila jsem kapitolu o poznávání organiza�ní kultury, abych se 

rozhodla, jaké metody výzkumu použiji p�i zkoumání organiza�ní kultury 

sboru �CE. P�ipadala jsem si, že n�které teoretické znalosti o výzkumech jsou 

pro m� nové, ale pro ostatní t�eba obvyklé (na základ� konzultací s vedoucí 

práce). Asi mi chyb�la vlastní praxe k tomu, aby se mi n�které získané 

teoretické poznatky o výzkumech, které jsem absolvovala v rámci studia, 

provázaly s praxí. Tato kapitola mi pomohla zorientovat se více ve vlastním 

výzkumu a zvolit si vhodnou metodologii, ale vzhledem k obecn� známým 

poznatk�m jsem ji neza�adila do této diplomové práce. 

P�i p�íprav� výzkumného šet�ení jsem se vyrovnávala i s nedostatky 

s vlastní zvolenou metodologií. 

M�la jsem tendenci v roli tazatele vytvá�et pro rozhovor otázky, které byly 

spíše uzav�ené a se�azené dle ur�itého po�adí. Tento postup by však odpovídal 

spíše kvantitativnímu výzkumu, jehož míra standardizace je vysoká oproti 

kvalitativnímu výzkumu, a neumožnil by mi získat pot�ebné informace v rámci 

poznávání celého obsahu organiza�ní kultury sboru.192 Spíše bych b�hem 

dotazování respondenta tla�ila do mých p�edem p�ipravených odpov�dí, 
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získala velice zredukované informace o zkoumaných jevech.193 Proto jsem 

zvolila metodu hloubkového rozhovoru, která mi umožnila získat podle 

Šva�í�ka a Še
ové, „vylí�ení žitého sv�ta dotazovaného s respektem 

k interpretaci významu popsaných jev�.“194 Otázky jsem musela n�kolikrát 

p�epracovávat a formulovat tak, aby respondenta vybízely k vypráv�ní a já tak 

mohla porozum�t jeho vnit�nímu sv�tu a jeho žité kultu�e. I když jsem n�kdy 

kladla i p�ímé otázky b�hem rozhovoru, respondenti se nedrželi mých 

zužujících otázek a popisovali to, �ím žijí, takže jsem nakonec získala 

spontánní data. 

B�hem výzkumu jsem se musela vyrovnat se svým normativním 

nastavením a hodnocením. Tedy to, co jsem považovala za „normální“, nebylo 

jediným zjevením objektivní pravdy. P�i zp�tné reflexi mého omezeného 

pohledu jsem zjistila, že existují i jiné alternativy, podle kterých se dá žít.195

N�kdy jsem se nechala vtáhnout do svého výzkumu natolik, že jsem n�které 

odpov�di respondent� považovala za realitu, p�itom šlo jen o vnímání reality. 

Hodnocení a normativní nastavení mi �asto bránilo nahlížet konflikty 

hodnotov�. Musela jsem se vrátit i k teorii organiza�ní kultury, abych si 

uv�domila, že jedním z p�ístup� organiza�ní kultury je nap�. podle Havrdové, 

„kultura je n�co, �ím organizace je“, �lenové organizace spoluutvá�ejí kulturu, 

ale jsou jí zárove� i ovliv�ováni.196

V pr�b�hu výzkumu jsem byla ovlivn�na teorií konflikt�, která mi 

neposloužila tak, jak jsem p�vodn� o�ekávala. Pod vlivem teorie jsem 

považovala n�které konflikty ve sboru za mezigenera�ní. B�hem výzkumu 
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jsem se snažila pochopit d�vod vzniku nap�tí mezi mladší generací a staršími 

sboru. Díky rozhovor�m s respondenty, p�i nichž „ožily“ dva konflikty, jsem si 

uv�domila, že m� teorie konflikt� odvedla jinam a zastínila m�j pohled 

nahlížet konflikty i perspektivou organiza�ní kultury, tedy na základ� hodnot. 

P�i prvním konfliktu jsem se jako u�itelka ned�lní školy setkala s nap�tím 

mezi vedením ned�lní školy a staršovstvem. Na základ� mého p�edporozum�ní 

jsem konflikt nahlédla jako konflikt mezi hodnotami otev�enosti a uzav�enosti. 

Druhý konflikt ohledn� vysluhování ve�e�e Pán� d�tem jsem nahlédla 

perspektivou organiza�ní kultury jako konflikt hodnot mezi tradicí 

(konzervatismem) a otev�eností ke zm�n�.197

Metoda kvalitativního výzkumu mi pomáhala získat bohatá data, která 

p�esahovala to, co jsem hledala. Musela jsem zvolit jen n�které výsledky 

výzkumu. Zam��ila jsem se na hodnoty a konflikty, které „ožily“ v organiza�ní 

kultu�e sboru. 

P�i poznávání organiza�ní kultury sboru jsem se setkala s mnoha 

zajímavými tématy, kterými jsem se nemohla hloub�ji zabývat vzhledem 

k omezenému rozsahu mé práce a ú�elu výzkumu. Nap�íklad témata „Užívání 

moci v prost�edí konkrétního sboru“ �i „Participace a její role v konkrétním 

spole�enství“ by mohla být nám�tem pro zpracování další diplomové práce. 

                                                
197

PRUDKÝ, Libor. Inventura hodnot: výsledky sociologických výzkum� hodnot ve 

spole�nosti �eské republiky, s. 95. 
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Záv�r 

Cílem mé práce bylo popsat a zmapovat sbor z perspektivy organiza�ní 

kultury a nahlédnout sbor jako „jednotu v rozmanitosti“ a porozum�t tak 

možným st�et�m a p�íležitostem t�chto st�et� na úrovni organiza�ní kultury 

sboru a jeho funk�ních jednotek. 

V teoretické �ásti jsem si nejd�íve pot�ebovala vyhledat a ut�ídit r�zné 

definice a významy organiza�ní kultury. Z po�átku jsem usilovala o ujasn�ní 

jejího mezioborového pojetí. Cht�la jsem najít obecn� platnou definici 

organiza�ní kultury, která by mi byla oporou pro zmapování organiza�ní 

kultury sboru. Došla jsem k záv�ru, že není možné nalézt mezioborové pojetí 

organiza�ní kultury, protože se v�tšina obor� vztahuje k antropologickému 

nahlížení organiza�ní kultury. Antropologický pohled se zam��uje na 

hodnotové a adapta�ní vymezení definice organiza�ní kultury, o co kultura 

usiluje a �ím žije. (viz 2. kapitola DP)198

Z tohoto pohledu jsem vycházela, když jsem nahlížela sbor perspektivou 

organiza�ní kultury. 

P�i rozhovorech s respondenty (�1, �2, �3, �4, �5, �6) se mi poda�ilo 

zjistit základní organiza�ní hodnoty sboru, které se promítají do využívání 

p�íležitostí a �ešení konflikt� ve sboru. 

Z výzkumného šet�ení vyplývá, že mezi základní organiza�ní hodnoty 

sboru pat�í nap�. rodinnost, d�v�ra, otev�enost a shoda. Tyto hodnoty 

popisuji v 5. kapitole (v kap. 5.2 DP), kde odpovídám na výzkumnou otázku 

�. 1: „Jaká je organiza�ní kultura sboru, p�ípadn� jeho funk�ních 

jednotek?“

                                                
198

Pro lepší orientaci se odkazuji na konkrétní kapitoly své diplomové práce, ve kterých se 
hloub�ji zabývám danou problematikou.
�
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Rodinnost sboru (v kap. 5.1.2 DP) spojují respondenti �4, �5 s živým 

obrazem - p�ipodobn�ním posezení rodiny kolem stolu a s malým po�tem 

�len� - �3, �6. D�v�ra (v kap. 5.1.3 – 5.1.4 DP) se objevuje u �3, �6 ve 

vzájemných vztazích mezi �leny. U �5 je ve vztahu k fará�ce a u �4, �5 je ve 

vztahu k výzkumníkovi. 

Otev�enost (v kap. 5.1.5 DP) není vnímána všemi �leny stejn�. U �1, �3, 

�6 je uvád�na v souvislosti s p�ijetím nov� p�íchozích, �4 ji uvádí ve vztahu 

ke vst�ícnosti, �6 provazuje otev�enost s d�v�rou a vzájemným pochopením. 

Shoda (v kap. 5.1.6 DP) je u �2, �5 ve vztahu ke sboru a ke staršovstvu. 

Výzkumná otázka �. 2 zní: „Jak se organiza�ní kultura promítá do 

využívání p�íležitostí v�etn� zacházení s konflikty?“ 

V rozhovorech s respondenty (�1, �2, �3, �4, �5, �6) ožily dva 

konflikty. 

První konflikt jsem nahlédla jako konflikt mezi hodnotami otev�enosti 

a uzav�enosti. Týkal se u�itelek ned�lní školy (m� a �2) a staršovstva. (v kap. 

1. a 5.1.7 DP) 

Druhý konflikt byl podle Swartzova systému hodnot konfliktem mezi 

tradicí a otev�eností ke zm�n�.
199 Jednalo se o konflikt vysluhování ve�e�e 

Pán� d�tem, který probíhal na staršovstvu – u �1, �2, �3, �5, �6. (v kap. 

5.1.7) 

B�hem výzkumu jsem se nacházela v tzv. dvojroli – „insidera/ �lov�ka 

zevnit�“ a „výzkumníka“, kterou jsem se snažila reflektovat. 

Z rozhovor� s respondenty jsem získala rozsáhlá data, která jsem nakonec 

musela, po dohod� s vedoucí práce, zúžit a v�novala jsem se jen vybraným 

kategoriím. Napadají mne možnosti dalšího využití získaných dat, které by 

mohly být nám�tem pro zpracování dalších diplomových prací, nap�. „Užívání 
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PRUDKÝ, Libor. Inventura hodnot: výsledky sociologických výzkum� hodnot ve 
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moci v prost�edí konkrétního sboru“ �i „Participace a její role v konkrétním 

spole�enství.“ 

Domnívám se, že se mi cíle diplomové práce poda�ilo splnit. 
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Seznam zkratek 

�CE    �eskobratrská církev evangelická 
COC    Církevní organiza�ní kultura 
�1-�6    �lenové 1-6 
v kap. 5.1.2 DP  v kapitole 5.1.2 mé diplomové práce  
atd.     a tak dále 
apod.    a podobn�
a kol.    a kolektiv 



95 

P�ílohy 
P�íloha 1 – Informovaný souhlas, Souhlasné prohlášení

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO �LENY SBORU 

Tento informovaný souhlas se skládá z Informa�ního listu, kde sd�luji 
informace o výzkumu a souhlasné prohlášení, které složí k potvrzení tvého 
zájmu.  

   
            1. Informa�ní list 
Milá/ý ….,  
dovoluji si T� na základ� naší p�edb�žné dohody jako �lenku našeho sboru 

požádat o ú�ast v kvalitativním výzkumu v rámci mé diplomové práce s 
názvem „Organiza�ní kultura sboru Církve �eskobratrské evangelické“. Tvoje 
spolupráce by spo�ívala v poskytnutí rozhovoru o našem sboru �CE z hlediska 
jeho organiza�ní kultury, základní stavb� a sm��ování sboru, vizím, poslání, 
hodnotám, pot�ebám, církevní tradici, atp. 

Cíle práce 
Cílem mé diplomové práce je popsat a zmapovat sbor �CE z perspektivy 

organiza�ní kultury. Díl�ím cílem pro praktickou �ást je nahlédnout sbor z 
pohledu diverzity jako „jednotu v rozmanitosti“ a porozum�t tak možným 
st�et�m a p�íležitostem t�chto st�et� na úrovni organiza�ní kultury sboru a jeho 
funk�ních jednotek. 

Diplomovou práci píši v rámci teologického oboru ETF UK Diakonika - 
k�es�anská krizová a pastora�ní práce. 

Ú�el spolupráce  
Ú�elem spolupráce je porozum�ní práci fará�e, kurátora, �len� sboru, 

základní stavb� a sm��ování sboru, vizím, posláním, hodnotám sboru a jeho 
funk�ním jednotkám atp. 

           Otázky b�hem spole�ných rozhovor� mohou být p�ínosné nejen pro 
m�, ale i pro Tebe a ostatní �leny sboru. 

    
Ú�ast p�i spolupráci 
Tvoje spolupráce bude spo�ívat v pomoci studentovi p�i získávání poznatk�

o za�ízení, nap�. jeho kultu�e, struktu�e a sm��ování, hodnotách, poslání b�hem 
rozhovoru nebo na základ� pozorování �i studia dokumentace sboru. 

Tvoje p�ípadná spolupráce je dobrovolná a proto m�žeš kdykoliv odstoupit 
od výzkumu. 

Zp�sob zkoumání a výzkumný postup 
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Na za�átku praxe budu pozorovat náš sbor, abych mohla lépe porozum�t 
jejímu poslání, hodnotám, vizi, organiza�ní kultu�e a nau�ila se zachytit její 
vývoj, sm��ování, hodnoty, pot�eby, zdroje, síly a strategie zvládání.   

B�hem praxe budu pr�b�žn� pozorovat, vytvá�et terénní poznámky, 
provád�t rozhovory se �leny i ne�leny sboru, ú�astnit se r�zných aktivit sboru, 
nap�. ned�lní škola, biblické hodiny, sch�ze staršovstva �i pastora�ních 
rozhovor� �i návšt�v �len� sboru vykonávané fará�em sboru a studovat 
dokumentaci sboru. 

B�hem spole�ných rozhovor�, které bych s tebou vedla, bych si rozhovor 
nahrávala. Ty bys mi odpovídala na otázky, které se budou týkat organiza�ní 
kultury sboru, jeho poslání, hodnot, vizí, pot�eb, vývoji a sm��ování, církevní 
tradici, rituál�m, atp. 

Rozhovor by trval hodinu až hodinu a p�l. 
Nahraný rozhovor doslova p�epíši a pak ho kvalitativn� zpracuji pomocí tzv. 

kategorizace dat. Kategorie pak za�lením do mé diplomové práce. 
Výsledky kvalitativního výzkumu v diplomové práci pak budu prezentovat 

v rámci obhajoby diplomové práce p�ed komisí tvo�enou u�iteli ETF UK a 
odbornou ve�ejností. 

Doba trvání výzkumu 
Výzkum v našem sboru by m�l probíhat v období od … do…..  
D�v�rnost 
Vzhledem k prezentaci záv�re�ných výsledk� v rámci obhajoby práce, které 

se ú�astní u�itelé ETF UK a odborná ve�ejnost, praxe neumožnuje úplnou 
anonymizaci. Tyto výstupy však odpovídají cíl�m diplomové práce a tvým 
požadavk�m. Kdykoliv m�žeš do postupu zasáhnout, nap�. autorizovat 
rozhovor.  

Rizika a p�ínosy 
V sou�asné dob� mi žádná rizika nejsou známa. P�ínosy mohou spo�ívat v 

získání zkušeností a náhledu na naši k�es�anskou organizaci.  �as strávený na 
rozhovorech považuji za oboustrann� užite�ný a dobrovolný. 

Zacházení s výsledky a ú�ast t�etích stran 
V rámci výzkumu budu chodit do našeho sboru, analyzovat a zpracovávat 

data získané v rámci výzkumu a z toho vznikne zpráva, která se stane sou�ástí 
diplomové práce, která bude pr�b�žn� p�edkládána vedoucí diplomové práce a 
dalším vyu�ujícím ETF UK. Výsledky výzkumu budou následn� p�edneseny v 
rámci obhajoby diplomové práce na Evangelické teologické fakult�. 

Kontakt 
Bc. Alžb�ta Michalová, studentka oboru K�es�anská krizová a pastora�ní 

práce na Evangelické fakult� Univerzity Karlovy v Praze. Email: 
betynka93@seznam.cz; telefon: 721283102. 
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V p�ípad� nespokojenosti se m�žete obracet na vedoucí mé diplomové 
práce: 

PhDr. Bohumila Baštecká, PhD., Katedra teologické etiky Evangelické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, �erná 9, Praha 1, 115 55. 

E-mail: bastecka@etf.cuni.cz, telefon: 221 988 622.

2. Souhlasné prohlášení - Potvrzení o informovaném souhlasu 
Pro�etla jsem p�edchozí informace ú�astníkovi výzkumu. M�la jsem 

možnost se ptát a každá otázka, kterou jsem položila, mi byla zodpov�zena k 
mé spokojenosti. Dobrovoln� souhlasím s ú�astí v tomto výzkumu. 

    
         Jméno ú�astníka:  
         Podpis ú�astníka:   
         Datum:  

Prohlášení osoby, která s ú�astníkem probírala podmínky projektu a 
pou�eného souhlasu: 

P�e�etla jsem informa�ní list budoucímu ú�astníkovi p�esn� a ujistila jsem 
se, jak nejlépe dovedu, že ú�astník rozumí, jak budeme postupovat: 

1. návšt�vy sboru, r�zných jednotek a aktivit sboru  
2. pozorování 
3. rozhovory 
4. studium dokumentace sboru 
5. prezentace výsledk�

Potvrzuji, že ú�astník m�l p�íležitost se ptát a že všechny jím položené 
otázky o projektu jsem zodpov�d�la správn� a korektn�, jak nejlépe dovedu. 
Potvrzuji, že osoba nebyla k souhlasu donucena a že souhlasila svobodn� a 
dobrovoln�. Kopie tohoto formulá�e pou�eného souhlasu byla ú�astníkovi 
poskytnuta.  

Jméno studentky:  
Podpis studentky: 
Datum: 



 
 

 
Příloha 2 – Rozhovor s Č1 
 

Já: Na začátku jsem se tě chtěla zeptat, jestli by ti nevadilo, kdybych si rozhovor nahrávala na diktafon? 

Č1: Nevadí mi to vůbec. U tebe samozřejmě, někomu jinému bych to asi nedovolila. 

Já: Děkuji moc. Na začátku před tím rozhovorem projdeme společně informovaný souhlas, abys věděla, 
jak to bude zaprvé probíhat a je tam napsané i co je cílem té mé diplomové práce. Buď si to můžeš přečíst 
nejdřív sama, nebo to můžeme projít společně. Jak chceš. 

Č1: Dobře, tak já si to přečtu sama. Dobře. Souhlasím. 

Já: Máš k tomu nějaké otázky?  

Č1: Ne. A mám to někde podepsat?  

Já: Jo, pak tady je informační list, kde je krátké shrnutí toho, co budu dělat v rámci tohoto výzkumu, pak 
že jsem tě informovala o všem, zodpověděla ti otázky a teď jestli s tím takto souhlasíš, tak to můžeme 
společně podepsat. Jo a jedna kopie bude moje a jedna tvoje.  

Č1: Dobře, podepíšu. Tak půjč to sem.  A tuhle si nechávám jo? Dobře. 

 Já: Tak jo, můžu, jo? Já bych se tě nejdřív chtěla zeptat, na tvoji cestu faráře, v tom smyslu, jaká byla tvá 
cesta farářky od ukončení školy po dnešní působení v tomto sboru. A.. Co ses třeba na této cestě naučila, 
jaké byly pro tebe zásadní 3 okamžiky?  

Č1. Hm, No, tak když jsem šla studovat v 92 roce, tak mi bylo 24, měla jsem 2 děti. Šla jsem na tu 
teologii s tím, že chci dělat farářku. To bylo jednoznačný, já bych jinak tu školu nestudovala. Nikdy jsem 
nebyla ten typ, že pro sebe nebo ze zájmu. Já jsem od začátku šla s naprosto jasným cílem, že chci dělat 
tuhle práci. A bylo pár věcí, proč jsem chtěla dělat tuhle práci. Ehm. Strašně mě lákalo ten život na tý 
faře. Právě ten život, život toho sboru jako toho společenství. Já od dětství strašně jako tíhnu k tomu, to 
má kořeny asi v dětství. 

(Pak zazvonil telefon, kdy jí volala dcera. Č1. Když to nebude důležitý, tak to nevezmu. Přišla tady 
Alžběta 2, která píše diplomku a začala tady se mnou dělat nějakej rozhovor, a tak si můžem zavolat 
večer? My tady nahráváme, dobře, nezlob se, díky, papa, čau.) 

Č1: Ehm. Já prostě mám strašně ráda, když spolu lidi žijou pospolu, když maj spolu hezký vztahy, když 
vytvářej takové prostředí, kde se sdílej, kde jak říkám, žijou pospolu. To byl asi nejdůležitější důvod, proč 
mě táhlo, že jsem prostě chtěla vytvářet prostředí kolem sebe.  

Já: H-hm. H-m.  

Č1: To byl hlavní důvod a druhej důvod, jo, že prostře, že ta práce s biblickým textem a to psaní těch 
kázání, prostě  mě taky strašně lákalo, ale to první asi bylo asi to shromažďování těch lidí. A teď ještě, že 
člověk má tu faru, máš ty prostory na to a máš to kde dělat a domů se ti všechny lidi nevejdou.  

Já: Jasně. 

Č1: To byl ten důvod, takže já jsem šla do toho s tímhle tím jasným cílem, a od začátku jsem zatím šla. 
Měla jsem prostě 2 malí děti v té době, dneska moc nechápu, že jsem tu školu vystudovala za 5 let 
denního studia, ale vystudovala a myslím si, že to bylo tím, že jsem měla šíleně silnou, úplně absolutní tu 
motivaci a jako opravdu sebekriticky musím říct, že dneska jsem ji měla silnější než prostě moji 
spolužáci, který tu školu studovali tak jako lážo, plážo. Jo, děti neměli, nevěděli, jestli budou faráři, když 
se jich někdo zeptá,  já nevim, ne.  Já jsem to prostě věděla, já to budu dělat, a i dost jsem čelila tomu, to 
mě vždycky jako mrzelo, jo, to si pamatuju, jo, že strany těch lidí z tý církve, v takovejch těch 



 
 

zasazenejch v církvi, těch farářů a tak, tak jsem často zaslechla takový, oni mi to dost často zpochybnili, 
nebo mě prostě řekli: „A to chceš jako dodělat?“  Nebo „a to si jako představuješ, že to budeš zvládat 
s těma dětma a ikdyž nejseš z tý církve?“ Vždycky mě to tak strašně bolelo, jo, jsem si říkala, to je prostě, 
co vy o mě víte, v čem jste lepší, a fakt já jsme prostě všecko tohle chtěla tak jako vybojovat, prostě 
zvládnout. (zasmála se i já) 

Č1: Aaa, takže jsem to vystudovala a v 97 roce, to mi bylo asi 29 let, tak jsem prostě chtěla, už byla jsem 
hotová, byla jsem umístěna do vikariátu, do V., k C., to mi hodně dalo ty V., sice ten C. byl takovej hodně 
na můj vkus…. Já nesnáším v životě jakýkoliv tlak, na mě když se tlačí, jo, a jsou lidi,  zvláště chlapi 
takoví ultimativní nebo takoví razantní, já to nesnáším moc dobře a C. takovej byl. Na druhou stranu, 
když si vzpomenu, dodnes, je to 20 let, dodnes z toho vikariátu čerpám, takový jeho praktický rady a věci, 
který mě naučil, jak se vede staršovstvo, jak ten sbor víst, takový bych řekla, nemám ráda to slovo, takový 
ty manažerský úkony, protože člověk vede nějaké to společenství.  

Já: Jasně.  

Č1: Tak v tom ten vikariát byl pro mě strašně cenej a v čem byl ještě strašně cenej, tak jsme měli, ten 
vikariát byl rozdělenej do několika období, katechetický, pastorační, tddd. A my jsme jezdili na ty 
semináře, a ty semináře v tom vikariátu musím říct, že mi třeba v tý praktický teologii, pastorační, dali 
mnohem víc, než těch 5 let studia na tý fakultě.  

Já: Aha. To je zajímavý. 

Č1: My  jsme fakt dělali ty praktický věci, dostávali jsme se do praktickejch situací, byly jsme v hospicu 
se podívat, ve věznici jsme se byli dívat,  jo, to byly místa a prostředí, který v tý fakultě člověk jako nikdy 
neviděl, nikdy jsem se předtím s tím v životě nesetkala a to mi začalo, to mi strašně dalo, ten vikariát, spíš 
než ten mentor, tak tyhle ty semináře. A tam už jsem jako, tam jsem začala uvažovat o tom, že bych 
k tomu farářství, ještě chtěla dělat něco v těhlech speciálních prostorech, tam už mě tehdy nadchly ty 
věznice. 

Já. Hmm 

Č1: A už tehdy jsem měla v hlavě takový vlastně, že by mě to zajímalo, ale říkala jsem si ještě, ještě si 
nezačala dělat na tom sboru a máš ty děti, na to zapomeň. Ale už to tam jako bylo. Takže ty semináře to 
mi dalo hrozně moc, tyhle ty praktický. No a pak když skončil vikariát, vlastně v 98 v létě, no během toho 
vikariátu, bylo potřeba vědět, kam člověk půjde. A tam se začal projevovat ten můj problém, já jsem, 
tehdy jsem byla vdaná poprvé, můj muž byl zaměstnanej na filosofický fakultě, prostě bylo jasný, že my 
nemůžeme odejít tamhle na Moravu kvůli jeho práci. A v tom si myslím, že jsem byla dost specifická, 
ještě v tý době, dneska už je to normální, ale tehdy si začít si říkat, heleďte já na tu Moravu nepůjdu, 
protože já mám manžela, kterej má tuhle práci, to mi moc neprospívalo, jo, To oni se na mě koukali 
všichni takhle skrz prsty a hlavně těch míst nebylo tolik.  

Já: hm, m. 

Č1:  No a já jsem si vzala, byl nějakej seznam uprázdněných sborů kolem, byla tam mimo jiné P. napsaná 
a my jsme začali hledat to místo, bylo to docela těžký, musím říct. A já jsem měla takovou obavu, že se 
neumístím. A pro mě ta představa, že se neumístím, když už jsem do toho tolik  investovala a tak strašně 
jsem to chtěla dělat, už mi bylo 30, už jsem chtěla pracovat, dělat něco smysluplnýho, 

Já: hm  

Č1: Tak jsem si říkala, hele, já to nepřežiju, jestli mě neumístěj, a pak přišla nabídka z tady odsud a pak 
z toho E. no a tehdy manžel řekl, že sem nechce, že chce do toho E., tak jsme šli do E., Nakonec v tom 
časovým horizontu člověk viděl, že já jsem chtěla radši sem už tehdy a že to vlastně nebylo správný, 
neudělala jsem to, co jsem cejtila já, ale udělala jsem to, co chtěl vlastně on. No a jak ses ptala na ty 
momenty.. 



 
 

Já: nonono 

Č1: Tohle pro mě byla, myslím, že mě to ovlivnilo na zbytek života doteď. 

Já: hmhm 

Č1: Nevím, jestli se to tehdy stalo poprvé, ale vím, že pro mě v práci i v životě, ale i v tý práci absolutně 
zásadní věc, já jsem prostě dneska přesvědčená o tom, že člověk má dělat v životě a v práci tak, jak já 
sama cejtim, že to tak je správný, že to tak chci, jsem přesvědčená o tom, že to mám udělat. A  když si o 
tom to okolí včetně těch nejbližších lidí, blízkých lidí myslí, že je to blbost, že by to mělo být jinak, tak 
mám zkušenost, že když jsem to, když jsem slevila z toho svýho pocitu, jo a udělala jsem, to, co chtěli ty 
druhý, tak to nikdy nevyšlo. Nikdy to neobstálo. Takže já dneska, to fakt bych řekla, že je pro mě taková i 
v tý práci, dělat věci podle toho, jak se říká vlastní přesvědčení, vlastní  intuice, vlastní cit, a ty věci i ty 
pracovní, když se podívám zpátky, tak to byly nejlepší věci, který jsem kdy udělala, když jsem je dělala 
podle sebe.  Jo. Takže jsem šla do E., ne sem, z toho E. jsem za 5 let odešla, to si myslím,  

Já: Jasně.  

Č1: Že byla první známka toho, že to nebylo správný.  

Já: hmhm 

Č1: Nicméně udělala jsem tam kus práce, ten sbor se pozvedl, chodilo tam víc lidí než když jsem tam 
přišla, zavedli se tam nový věci, zavedla se půlnoční, zavedla se večeře Páně dětí. Opravdu, udělala jsem 
tam kus práce, a to nechci bejt neskromná, ale je to tak. Ty děti, který jsem tam vedla dodnes se ke mně 
hlásej, takže byl to první sbor, udělala jsem tam kus práce, to negativum bylo v tom, že ty lidi v tom sboru 
byli právě strašně nastavený, to tady na P. vůbec není, a já se tak dnes ptám, čím to je, že v nějakým 
společenství je to tak, někde jinak. V tom  E. byly ty lidi nastavený, dělej to tak, jak my chcem  a hlavně 
buď taková, jakou my tě chceme mít. 

Já: Hmm..  

Č1: Jo a to buď taková,  bylo, měj tu rodinu spořádanou, ty děti ať choděj do toho kostela, a ty tady dělej 
ty biblický, a prostě ať je to takový jak to vždycky bylo. A já prostě taková nejsem. Já prostě nejsem 
takovej ten učesanej farář, a nejsem s tím spokojená. Neříkám to proto, že bych byla na to nějak hrdá, ale 
prostě taková nejsem a už taková nikdy nebudu.  

Já: hmhm 

Č1: A tam začalo kolidovat ta představa těch lidí vlastně s mym životem a hlavně s mým soukromým 
životem a to manželství první bylo od začátku  složitý, brali jsme se v 18 letech a my jsme nechtěli, 
opravdu to bylo složitý. A já jsem zažívala v E. moment, mě ta práce strašně bavila, už  jsem začala dělat 
pak i ve věznici, a dostala jsem pocit, že i samostatnosti.Můj první muž,  mě moc nenechal rozhodovat, 
nenechal mě moc svobodně žít. Takže já jsem v sobě cejtila nějkou tu sílu, že vlastně můžu ty věci, že 
něco umim, že si ty věci můžu dělat po svým. A tam jsem se rozhodla, že od něj odejdu a odešla jsem od 
něj.  A pak jsem ještě rok zůstala na tom sboru, ale prostě to společenství , tenhle ten můj životní předěl ,  
to prostě opravdu to nevzali ty lidi. 

Já: Nevzali, hm.  

Č1: Já jsem sama, nikdo mi neřekl, že bych měla odejít, že mám skončit, já jsem prostě sama jako cejtila, 
že by to nebylo dobrý. Odešla jsem úplně mimo církevní službu, pak se narodil syn, teda nejprve jsem se 
podruhý vzala, pak se narodil syn, a já jsem ty dva roky, jako, přiznám se, že jsme měla i myšlenky, že už 
se do tý služby nevrátim.  

Já: hmhm 



 
 

Č1. Já se přiznám, že už si nepamatuju  moc, z jakýho důvodu, ale bylo to tam v tý hlavě, že já ti nevím 
už proč, prostě jsme bydleli v Praze, měla jsem to malý mimino, nák prostě nevim, to si nějak 
nepamatuju. Prostě mě napadalo, že do tý služby už nepůjdu.  

Já: Jasně. 

Č1: A vlastně celou tu dobu od toho roku 97 co jsem taky se tady objevila, jsem byla v kontaktu se Č3, 
která čas od času, jo my jsem se vídali občas.  Jednou za půl roku, ona  přijela do E. na bohoslužby, když 
se narodil syn, tak tady na P. zorganizovala, koupil mu sbor deku miminkovskou a přijela za mnou. Ona 
se mnou neustále udržovala přátelskej kontakt a tehdy když jsme bydleli v tý F., tak ona za mnou přišla, 
s nabídkou, že ta P. toho faráře vlastně potřebuje, jestli bych tam nešla.  

Já: Aha, h-hm.  

 Č1:  A já jsem se tehdy, šla jsem na druhej sbor, a už jsme to udělala úplně jinak než ten první a já už 
jsem si řekla po té zkušenosti, nebudu se s nikym radit, a at se prostě ta rodina třeba postaví na hlavu. Já 
jsem to oznámila manželovi, já nastupuju na P. 

Já: já jsem se usmála. 

 Č1: On byl z toho takovej a jeho první reakce byla, a co tam budeš dělat? hm,m. A já si pamatuju, že 
jsem říkala, já tam budu dělat farářku. Na P., jo, vždyt tam nejsou žádný lidi, žádnej sbor.  A já jsem 
říkala, nějaký lidi tam jsou, a prostě nějakej sbor tam je a nějakej tam hlavně bude. 

Já:  hmm. 

Č1: A já jsem a to je ten druhej moment, kdy jsem opravdu šla jsem, opravdu toho tady mnoho nebylo, 
lidi tady byly, není pravda, že by nebyly, ale já jsem ti nějak byla jistá, že jsem jdu, že ne že je to správný, 
ale že to ani jinak nejde, že je to prostě nějaký moje životní ur… Já jsem vůbec neřešila jestli tady bude 
pět lidí v kostele nebo dva nebo 50. To vůbec, já jsem prostě chtěla bejt na tý P. a šmitec. A vůbec jsem 
neřešila, jak to tady bude vypadat, co tady budeme dělat, no vůbec,  

Já: já jsem se usmívala i farářka 

Č1: To si myslim, že byl ten druhej, že to nikdo nechápal, lidi kolem mě, ty lidi v církvi si mysleli, že 
jsem se prostě úplně zbláznila, že to prostě nemůže vyjít. No a to, co se tady stalo, to považuji i v tý práci 
za strašně důležitej moment.  Jednak jsem šla na druhej sbor a říkala jsem si, myslím, si, že jsem se trochu 
jakoby poučila z chyb toho E.. Protože to nebylo, že jen všecko jen ty lidi byli, ne, já jsme dělala taky 
spoustu chyb, nebylo to nějak vědomý, že tohle dělat budu, tohle dělat nebudu, ale jakoby podvědomě 
jsem se poučila, že se tam něco neosvědčilo a přesně můžu vyjmenovat věci, který to byly..  

 Já: Hm,  

(Č1: Třeba tohle je takový jako to budeš používat v práci, to je jedno, já se za to nestydim, prostě tak to 
bylo..)  

Já: no,no, no 

Č1: První věc, jak jsem říkala, tak mám problém s těma autoritama, s lidma, který jsou takový razantní, 
no a Č3 jako kurátorka tady, to byl prostě generál. No, my jsme tu byli asi dva dny, a Č3 mi řekla něco 
takovýho mezi dveřma, něco, něco, a řekla mi no, jo děvenko. A já si ti pamutuju, kde se ve mně  vzala ta 
odvaha, nebo , jo Č3  to víš děvenko, to nemůžeš tady takhle..  

Já:  Já jsem se trochu pousmívala i s Č1 



 
 

Č1: Já jsem polkla, a teď jsem to chvíli nechala a šla jsem za ní na zahradu a říkám Č3.. A já vůbec 
nevím, mně tohle není vůbec vlastní , já nejsem typ člověka, kterej by se uměl bránit  nebo, fakt jsme tu 
byly 2 dny, já ti v tu chvíli si řekla, jestli tohle nezvládnu hned, tak už to nezvládnu nikdy,  

Já: to ne, no (já do toho skočila)  

Č1: a budu zoufalá. (nenechala a dokončila větu). Šla jsem ven a říkám, Č3, prosím tě, neříkej mi 
děvenko, já pro tebe nejsem žádná děvenka, já jsem tady farářka. A vím, že jsem řekla, a taky tvoje. 
Takhle se mnou nemluv. A když jsem tohle řekla, tak jsem si říkala, ježkovy voči, co tady budu dělat, ona 
mi vynadá,  

Č1. Tady to bylo (a ukázala ven na zahradu..) a Č3 řekla, já vim prostě, promiň.  

Já: Ty brďo. 

Č1: Já vim prostě, že tohle byl zásadní moment, kdy jsem dokázala a poprvé v životě vim, že jsem si 
jakoby, já mam dodnes problém s  tím, že já bych byla pro někoho autorita, já to prostě neumim, já si 
přijdu jak úplnej pitomec takovej. To bylo poprvý, kdy já jsem vzala do rukou tu svou autoritu,  

Já: Iniciativu..  

Č1:  A řekla jsem prostě ne, takhle se se mnou nebude jednat, já tady prostě nejsem žádná děvenka. Bylo 
to strašně dobře, strašně zásadní moment a kdybych to neudělala, mohla bych tady bejt stejně něštastná, 
v tom E. se tohle nestalo.  

Já: Aha. 

Č1: Tam jsem byla pro ně , pořád tam se mnou zacházeli jako s holčičkou, já jsem tam byla nejmladší ze 
všech, každej mě tam poučoval a já jsem tam pro ně nebyla ta autorita a takže to byla první věc, co byla 
jinak. 

Č1: Druhá věc, první staršovstvo, bylo nás sedm, sešli jsme se a já jsem řekla, tak, jo a já to místo měla 
jen na 3 roky.  

Já: hm 

Č1: Za ty tři roky, já bych vás chtěla seznámit, prostě, jakou mám koncepci a kam bysme to chtěli 
dotáhnout, dovíst a to jsem v tom E. taky neudělala. Já jsem přišla s úplně jasnym programem, co bych za 
ty 3 roky, kam bych chtěla tu P. dovést a že si za 3 roky řeknem. A oni s tim souhlasili a oni řekli, jo, to je 
dobrý, my na tom budem spolupracovat. A tenhleten moment od začátku , že ty lidi tady, oni mě úplně 
jinak brali než ten E., ten E. byl takovej, že mě chtěli furt do něčeho uhňácat, oni všecko věděli nejlíp a 
mě se ani neptali jestli s tim souhasim. Kdežto tady, je to dodnes, já když přijdu s nějakým návrhem, já 
mám tady pocit, že vlastně můžu, mám ty svý vize, mám tu koncepci, když s tim tady přijdu, tak ty lidi to 
podpořej nebo jdou do toho. A stejně tak i ty lidi, když sami přijdou s nějakým nápadem, tak já taky to, že 
tu opravdu ,jako to společenství, teď mluvim o staršovstvu, že si jdeme nějak vlastně vstříc v těch 
nápadech, lidi se na mě spolíhaj, když mám nějaký nápad, že to je třeba dobrej nápad, že to ten sbor 
někam posune,  

Já: hm 

Č1: Já si prostě myslim, že jsem ten člověk, kerý umí dát prostor, když třeba někdo chce něco uspořádat 
nebo já nevim co, nebo kavárničku. Jo, udělejte si to tady. Že to tak ňák společně vytváříme, to je od 
začátku tady nějak nastavený, a to si myslím, že je úplně ideální konstalace, aby ten sbor někam směřoval 
a vyvíjel se.  

Já: Hm. 



 
 

Č1: No a teď už jsem tu 11 let, napřed to bylo na 3 roky, pak mi to prodloužili , pak přišla rekonstrukce tý 
fary, to byl další takovej výraznej moment.  Byla to zátěž, bylo potřeba přesvědčit ty lidi, že to bude 
dobrý, to udělat, ale dneska si zas myslím, že ten čas osvědčil, že to dobrý bylo, že to bylo správný 
rozhodnutí, že opravdu to bylo správný rozhodnutí, že to tomu sboru prospělo, že to tu dobře vypadá, to 
opravdu bylo správný rozhodnutí. Další významná věc byl ten soud kolem toho, tady ta strašná zátěž , 
kterou jsme prošli, ale kterou jsme vlastně, ve který jsme vlastně taky obstály, a prošli jsme tim. 

Č1: A potom je pro mě zásadní ten vztah s tou Č3, protože v evangelickym sboru farář a kurátor, to je 
prostě základ, a kde to nefunguje, tak to nemůže moc dobře fungovat.  

Já: hm 

Č1: Takže to je úplně zásadní moment, tohle to, a s tou Č3 po těch letech máme neuvěřitelnej (vztah), my 
si nejsem v tom osobním životě lidsky blízký, my nejsme přítelkyně, nebo tak, ale jako pracovně, jako 
vedení toho sboru to si myslim, že to opravdu se daří a to je tady pro mě taky hrozně cenný.  

Č1: A pak zase ten moment mýho, dalšího osobního dramatu, to, že jsem s tim všim, co mám za sebou, 
jsem že se tu cejtim jako absolutně přijatá, těma lidma všema, to je až bych řekla duchovní moment, co 
zažívá člověk skrze ty lidi, opravdu to odpuštění, to je to odpuštění, pro mě odpuštění je to, že se svým 
těžkym dramatickym příběhem, mě tady nikdo nezavrh, to je pro mě absolutní hodnota pro život. A 
vlastně i v tý práci, protože mě to šíleně motivuje, jako zase to, co člověk dostává tady od těch lidí, tak já 
vlastně mám pocit, že to můžu rozdávat dál, že to můžu rozdávat těm lidem v tý věznici, koneckoncům i 
těm lidem, co tady přijdou sem, že to, co člověk dostává, takhle je obdarovanej, že to vlastně dává tomu 
farářovi tu sílu, nebo mě to rozdávat zase dál.. 

Já: Hm. 

Č1: Kdyby tady byla atmosféra, ty jsi divná, taková, tak zase musím odejít nebo se mi tady nebude dobře 
žít, nebude se mi dobře pracovat.  Tohle  je něco, přijetí moje, to spouští moje příjímání těch lidí kolem, 
jako farářky i lidský a to si myslim, že je i velká věc. Takže asi tak. 

Já: Mně by asi ještě zajímalo, jaká ta významná osobnost byla při tom tvym působení fakt důležitá? třeba 
jak a čím tě ovlivnila? Už jsi to říkala, že.. 

Č1: (do toho skočila) Takhle, ovlivnil mě, pro mě je a bude vždycky největší vzor ten A., on mě nikdy 
nějak neučil, ale pro mě on je farářskej absolutně vzor. Mě neovlivnil v tom,   že jsem vždycky sledovala 
kázání, jak pracuje s lidma, jako on nejvíc. Pak 

Já: A čím jenom? 

Č1: No, s tím způsobem, jako on, způsobem  tý jeho práce, tím že jednak jsem přesvědčená o tom, že on 
je velkej kazatel, ty jeho kázání jsou jako hrozně mimořádný a že on má to srdce lidský i farářský tak 
obrovský, taky se do něj vejde úplně každej člověk a to mě vždycky nějak , že je takovej přirozenej, že se 
pohybuje mezi tolika lidma…(to je strašně potichu..) 

Já: Jak jsi říkala, že máš určitou tu vizi, nebo kam bys chtěla dovést ten sbor, jestli je to převoditelné i na 
ty ostatní části toho sboru, že se to týká třeba i toho staršovstva, i třeba nedělní školy, prostě, nebo 
celkově toho sboru? 

Č1: Hele, já bych chtěla, jednou za spoustu let, ať už tu budu farářka nebo nebudu, tak bych chtěla za 
dvacet, třicet let, jestli se toho dožiju, vidět, že ta P., jak se říká, funguje, jo, že tady pořád choděj lidi do 
kostela, že se tady pořád učí v nedělní škole, že se tady pořád křtí, že tady pořád na tý faře bydlí farář.  
Žádnej pronájem byt, (to jsme se smály obě,) Ne, farář, že to prostě pokračuje dál a že to je, že tady ten 
sbor je a bude. To je takovej můj cíl.  

Já: ehm. Mně by ještě zajímalo, jestli v rámci toho sboru , jaký třeba ty hodnoty společně vyznáváte, jestli 
si… 



 
 

Č1: (skočila mi do toho) a to myslíš hodnoty jaký? Jako fakt, nerozumim ted  

Já: Třeba duchovní, nebo co v rámci toho společenství i pro členy, co je pro vás důležité, a zároveň 
se v tom s nima ztotožňuješ? 

Č1: Jo, já si myslím, nevim, jestli je to tim, že jsme v evangelicky církvi, nebo nevim, ale že bysme tady 
s Č2 a Č6 nebo se Č3 nebo s Č5 si povídali o tom, třeba jak věříme v Boha, tak to se tady moc neděje, ale 
mám takovej pocit, že jestli se na něčem tady všichni shodujem a ono to vlastně , jakoby člověk pozná 
v tý praxi, jo, tak mi připadá, že tady , já bych to nazvala tak, že tady nikdo, nikoho nehodnotí a 
neposuzuje. A to si myslim, že je v církvi, já mám zkušenost, že je to hrozně vzácná věc, já si to pamatuju 
z E., i  z vikariátu, z mnoha jiných míst. Jo, vim o mejch kolegách farářích, který se musej hlídat, jestli si 
zapálej cigaretu nebo jestli si koupěj takový auto nebo takovýhle. Nebo prostě jestli daj na stůl takovou 
kytku Páně, a nebo takovou, já mám pocit, že to základní je, že tady všichni zažíváme to přijetí, nejen 
jako od Boha, ale i od těch lidí navzájem, a v prostředí, kde se člověk přijde přijatej, tak se člověk cejtí 
svobodnej, a v tom prostředí, kde se cejtí svobodnej, tak je mu, je nám hrozně dobře a to každýmu jo. (já i 
farářka se smějeme) Jo a to si myslim, že je to, to  jedinečný tady.  Že jestli tady těm lidem dobře je, to 
doufám, že ano teda a je tím, že se tu každej cejtí přijatej a svobodnej. To, že tady není to, co jsem zažila , 
takový to , jo, tamhle S. mě taky občas pomlouvá tamhle ve sloupu, ale to je mi ukradený, S. je mi jedno. 
Ale takový to „groo“ toho sboru, to si myslim, že tady všichni zažíváme a že to taky neděláme těm 
druhejm, to si myslim, že to dělá tu atmosféru toho dobrýho luftu, kterej tady je.  

Č1: A to tady řeknou třeba i lidi, který jsou tady poprvý,(neslyšela jsem z nahrávky., To mi přijdem 
poprvé jinam do kostela a máme pocit, že se na nás všichni koukaj zvrchu..(neslyšela jsem z nahrávky) 

Já: To jo. 

Č1: To já chápu, No, takže asi tak. 

Já: Jestli máš třeba téma, nebo témata sboru, o kterých bys chtěla sama mluvit? Co je důležitý, aby tady 
zaznělo? 

Č1: Co se týká témat sboru jako takovýho, jako úplně cokoliv? Jako cokoliv? 

Já: Jo, cokoliv.  

Č1: Mně připadá důležitý v takovym negativním slova smyslu nebo zajímavý, že sem nechoděj ty lidi z tý 
obce. Já až taková vyčleněnost z toho společenství z té obce, to je něco, co musím říct, že mě trápí. Že to 
není všecko krásné a růžové. To je něco, co jsem nedokázala prolomit, vidím v tom i svou slabinu. Já 
myslim, že kdyby byl na místě jinej farář, tak by mohlo bejt třeba mnohem lepší, že by ty lidi z tý obce 
třeba přived. Já nevim vlastně, čím to je, to mi připadá, že k tomuhle sboru, to je taková jeho anomálie, že 
tady fakt není ani jeden místní. 

Já: To je fakt divný.no. 

Č1: To je divný. To myslím, že není v jiným sboru, aby ve vsi, kde je evangelickej sbor, aby nechodil ani 
jede člověk do kostela, ale celý roky. To bylo ještě přede mnou, takže to je první věc, o který bych chtěla 
mluvit. Je to zajímavý, někdo by o tom mohl napsat další diplomku.  

Já: Zasmála jsem se, to, jo.  

Č1: A druhá věc, kterou jsem chtěla říct, hm, to mi vypadlo… Já jsem chtěla říct, ještě jednu věc, mě to 
dojde.. (chvíli ticho)  No, jasně, ono to s tím souvisí, že ten sbor, tady se sejdou na bohoslužbách, já 
nevim 15 lidí a z toho minimálně třetina jsou tzv. nově příchozí, který nejsou mezi náma organizovaný, 
tam mě vždycky napadá, proč by ty lidi v církvi měli bejt vlastně organizovaný. A jakoby v tý moji vizi 
toho sboru, to takhle je, to je jakékoliv sbor, pro mě ten sbor, jakýkoliv místo, je místo, kde se pravidelně 
scházej lidi, který věřej v Boha, jsou to křesťani, jsou to evangelíci a jsou organizovaný opravdu v církvi, 
jsou tam pokřtění, choděj tam každou neděli, platěj ten salár, choděj na sborový shromáždění, to jsou ty 



 
 

evangelíci, to je ten sbor. Oni se scházej, poslouchaj to kázání, přijímaj večeři Páně a modlej se. Oni tvoří 
tu viditelnou církev.  

Já: h-m. 

Č1: A kolem nich a pro mě tenhle sbor, tohle to společenství lidí je nějakým pilířem, pevným bodem pro 
ty, co přicházej zvenčí a to ve smyslu když sem někdo přijde v neděli v půl desátý, tak tu vždycky někoho 
z nás najde. Vždycky se tu někdo se sejde 2-3 v jeho jménu. A my jsme ty, který tady děláme tu církev tu 
skutečnou, a pro mě vlastně je to spojený s tim, víš s čím (luskla prsty), s podobenstvím o hořčici..  

Já: Jojo 

Č1: Jak ten strom, jak ti ptáci přilítaj do těch větví, jo? Pro mě v tom podobenství je ten strom ta církev a 
ty ptáci jsou ty lidi, který , my jim prostě dáme ten prostor , sedněte si na ty naše větve, a prostě my máme 
ty kořeny, my vás podepřem a vy jste svobodný a buď můžete odletět nebo přiletět, ale my jsme furt jako 
tady. My tady prostředkujem to Boží království a vy můžete přijít a odejít a to je pro mě ten evangelickej 
sbor. Ten strom z toho podobenství. A ti ptáci jsou ti kolem.  

Já: To je hezký, Tak teď se asi přesuneme k tomu, k další oblasti.. 

Č1: Promiň, já se jenom podívám, kdo mi píše, ale každopádně tě poslouchám.  

Já: A je to jakoby tvůj příběh úspěchu. Jestli si vzpomeneš na to, co ti v tom sboru nebo i v jeho částech 
dělá radost. Kdy sis řekla, Hele, daří se mi tohle.. Ehm, to dělám dobře.. 

(Hned to bude, tohle je Č3, který musim odepsat, ok)  

Č1: Tak, co se mi podařilo. No, hele pro mě, že tady třeba funguje ta nedělní škola a to konfirmační 
cvičení. Takhle jo, tyhle ty noví, když se tady objeví jakoby nová aktivita, jako řeknu duchovní, nebo 
teologická, kavárničku třeba nepočítám, jo, to si ten T. udělal sám. Já jsem přesvědčená o tom, že kdyby 
tady nebyl farář, tak by tady konfirmační cvičení a já si vlastně  myslím, že ani ta nedělní škola nebyly. Je 
to blbost, jo, já tu nedělku nevedu, já tam ty děti nevodim, ale prostě já to považuju za svoje dílo a nevím 
proč.   

Já: No, protože jsi ji vlastně založila, že jo? 

Č1: Ne, protože, ale, jo, vlastně jo. 

Já: Joo, no.. 

Č1: Dál ten pěveckej sbor, že jo, ten jsem taky založila, když tady vznikne něco, co jsme založila, a co 
žije, tak to jsou ty momenty, ta nedělka a ta konfirmace, ten pěveckej sbor taky, ale to je takový zase.. ale 
ta nedělka s tím konfirmačním cvičením je prostě něco, co , to je moje práce. To je to, s čím ten sbor jde 
vlastně dopředu. To jo, a pak si myslim, že se mi podařilo do tý modlitebny, dovíst ty noví lidi, no a když 
se tu objevujou víckrát a říkaj, že jim ta kázání vyhovujou, tak to si řeknu jo, to je dobrý. (chvilka ticha.) 

Já: A když si teď vezmem zas ten příběh toho neúspěchu.  

Č1: Jo, to je taky potřeba. 

Já: Když si představíš situaci, v rámci tý tvý práce farářky, kdy sis právě řekla, že teď se mi nedaří.. 

Č1: Hm. No, bylo to období, bylo. Já myslím, že to byl ten rok 2015, nevím, jestli si pamatuješ? (Já jsem 
zakývala hlavou, že ano.) To bylo i na sborovym shromáždění ve zprávě. Já jsem to napsala do zprávy, to 
bylo za rok 2015, a to byla ta zpráva, to nám klesly počty, takový ty neděle, kdy lidi nechodili do kostela. 
To jsem měla pocit, že ne pocit, to bylo období, kdy jsem byla taková, že to tady skomírá, kdy to tak celý 
šlo dolů, to taky začal ten konflikt s tím T., nebo napětí s tím T.. To byla taková i moje vyčerpanost z toho 



 
 

manželství, kdy já jsem to chtěla nějak udržet, ale už jsem cejtila, že na to nemám sílu, teď jsem se bála, 
že co to se mnou… Takže na osobní rovině, tragédie, T. vleklej problém a tady prostě přestávali chodit 
lidi do kostela, to bylo blbý období, a vlastně nevim pak, na čem se to zlepšilo, ale zlepšilo a to si 
pamatuju, že mi nebylo dobře.  Ne tady, mně tady vždycky bylo dobře, ale z tý práce jsem měla blbej 
pocit.  

Já: Hm. A vybavíš si během toho tvýho působení nějakej ten otevřenej konflikt, napětí, jak si třeba 
zminovala toho T., který jsi zažila, tak ještě něco.. 

Č1: No, ještě se Č3, to si myslim, že by mělo být i v nějaký učebnici. Na začátku já jsem nastoupila, to 
bylo to, co jsem říkala. A pak bylo vlastně po čtyřech, pěti letech. Já jsem cejtila se opravdu tou Č3 
opravdu utlačovaná jako kompetenčně, ne lidsky, ale Č3 má sklon bejt strašně vehementní, vidět a já jsem 
jí říkala. Hele, děláš věci za mě, nech mě, nemluv mi tady do věcí, když budou něco lidi chtít, pošli je za 
mnou, nevyřizuj to sama. Ona mě jako strašně brala ty kompetence z rukou. A až do takovejch momentů, 
kdy jsem slyšela, jak v modlitebně se mnou s někym mluví, tak to bylo blbý. A já jsem si řekla, že s tím 
chci něco dělat. A vyhledala jsem K.,kterej tu byl i na tý vizitaci a tak. To je taky člověk, kterýho si 
farářsky strašně vážim. K. je prostě podle mě skvělej farář. A já jsem za nim byla a řekla jsem hele, je to 
pro mě neúnosný, už to takhle nezvládám, a on nám se Č3 nabídl, že se s náma bude scházet tak dlouho, 
dokud ten spor, no, on to nebyl spor, to bylo napětí, dokud to nevyřešíme. A tam se zase z mýho pohledu 
stala úplně jedinečná, taková vzácná věc, že ta Č3 byla schopna uznat svůj podíl na tý situaci. Jako je 
spousta lidí, kterejm něco vytkneš, tak to obrátěj proti tobě, nebo takhle, nepřijmou tu svojí chybu, ale ta 
Č3 si opravdu dala říct, a opravdu to bylo tak, bylo potřeba, aby ubrala plyn, ten K. mi dal za pravdu, ale 
my jsme se fakt scházeli ve 3, to nebylo tak, že jsem si já na ní stěžovala,  

Já: Jasně 

Č1. Ale vždycky jsme se setkali ve 3 a on nás tim tak provázel a ta Č3 opravdu to nahlídla a opravdu byla 
schopná, změnit některý svý postupy vůči mě a tím se to teda uklidnilo. Ale to bylo taky, to trvalo tak 
rok, a to bylo pro mě taky hodně těžký, ale ten T. to bylo pro mě mnohem horší. T., to bylo dlouhodobý, 
já jsem cejtila, že on je ke mně šíleně kritickej, až takovej nepřátelskej místy. Blbý bylo, a T. byl takovej 
ten typ, že vlastní chybu neuzná a tam je pro mě známka toho, když je tam něco konfliktního, tak 
konflikty se daj vyřešit, když obě ty strany udělaj krok, uznaj svoje pochybení, jsou upřímní, ale T. 
nejednal upřímně, opravdu nejednal nikdy upřímně a to mu mám asi nejvíc za zlý. Č3 ať je jak chce 
razantní, tak Č3 vždycky jedná naprosto upřímně a otevřeně. A T. jednal se mnou odjakživa strašně 
neupřímně a to mu já mám nejvíc za zlý. Tu neupřímnost, tu takovou, no neupřímnost. Když jsem 
v konfliktu a chci ho řešit, tak musím jednat upřímně s člověkem, bejt otevřená, říct ty věci jak jsou, bejt 
připravená ke svejm vlastním změnám, dělat kroky, to u toho T. vůbec neprobíhalo. Prostě. Jenom já 
špatně, a on nespokojenej a co by mělo bejt jinak, ale že on je nějakej, tak to vůbec. A myslím si, že je 
správný, že odešel, kdyby neodešel, tak nevim. Pro mě bylo nejhorší, že to strašně kazilo tu atmosféru 
v tom sboru. Pak už jsem si říkala u něj i taková asi i ta zahořklost. Takže tyhlety momenty. 

Já: V rámci tý Č3, jak si mluvila o tom konfliktu nebo o tom, napětí, mě by zajímalo, proč jsi to třeba 
neuvedla v tom, co se ti třeba nedaří. Jak jsem se tě ptala na začátku.. 

Č1: No, protože se to podařilo, 

Já: Jako podařilo zvládnout v tomhle smyslu 

Č1: No, jasně.  No. A taky to nebyla nikoho z nás chyba, to tak prostě bylo, protože se to podařilo 
zvládnout, tak to vnímám jako úspěšně. A ani s tím T. to vlastně nevidim jako neúspěch, protože my jsme 
udělali, co jsme mohli, věnovali jsme se tomu, tamhle staršovstvo, tamhle přednáška, tamhle já jsem 
s ním seděla, ale to, že to nedopadlo, není, já to nepovažuju za nějaký svoje selhání, neúspěch. 

Já: Hm.  

Č1: Já bych to viděla jako neúspěšný, kdybych z toho nějak utekla, nebo neřešila, nebo kdybych tomu 
nechtěla čelit, no. 



 
 

Já: Jasně, hm, teď se ještě vrátíme jakoby k cestě k tomu sboru v tom smyslu, že jak jsi mluvila třeba i o 
tom ideálu, o tý ideální budoucnosti toho sboru, tak jestli bys mi mohla ještě jednou říct, tu svoji 
představu a potom, jestli k tý budoucnosti vede vůbec nějaká ta cesta, a kdybys měla přemýšlet o těch 
krocích, tak jekej by byl ten tvůj třeba první krok na tý cestě? Jestli tomu rozumíš, jestli to říkám 
srozumitelně.  

Č1: No, hele, já už bych neřekla asi nic jiného, než co už jsem řekla, pro mě ten cíl je to, že za dvacet, 30, 
50 let evangelický sbor ve P. pořád bude žít. Bude tady farář, bude se tu sloužit každou neděli 
bohoslužba, bude tady nedělní škola, bude tady ten sbor, tak jak je. V ideálním případě stabilnější, 
početně větší, a v ideálním případě takovej ajkej je teď, protože pro mě je to funkční. Nic bych neměnila, 
kdybych já těch dalších x let měla směřovat k cíli, budu dělat všecko jako doteď. Jo a ale řeknu ještě 
jednu důležitou věc, o tom, o čem jsem už několikrát přemýšlela. Myslím si, že je důležitý a umím si 
představit, že když bych nedělala kaplanku a dělala bych farářku jenom tady, tak že by ten sbor mohl bejt 
dneska ještě dál, že by tady mohlo bejt víc aktivit, protože bych se tomu věnovala prostě mnohem víc a 
čas, který strávim v tý věznici, strávim tady, a já jsem člověk, kterej si práci vždycky najde.  Můj dojem 
nebo ten vnitřní pocit je, že by ten sbor byl ještě někde dál, ale tam pro mě nastupuje opravdu ta 
ekonomická stránka věci, kdy já mám plat 12 000 kč a já prostě z tohohle platu se na mě nezlobte, to 
nejde. Jistě to jde. Všechno jde, když se chce, ale já prostě se opravdu na to necejtim. Takže to je tenhle 
důvod.  

Já: Já jsem se ještě chtěla zeptat na to, jak jsem studovala nějaké stránky sboru čce, z církevních řádů a 
tak, a v týto souvislosti mě zajímalo, jestli sis všimla v tom sboru, že není zastoupená třeba nějaká ta  
generace těch lidí, třeba generace mládeže? 

Č1: No, no,  

Já: Tak co si o tom myslíš, nebo jak to vnímáš? 

Č1: Mně vždycky, to je pravda, že vždycky bylo některá z mejch anomálií, mě odjakživa připadalo, to, 
dělení sboru a církve na ty generace, mne to vždycky přišlo jak úplná blbost. To řeknu úplně tak jak to je. 
Mne to připadá absolutně nepodstatný. Teď tady jsou děti, kterejm je 10 let, za 5 let jim bude 15 let, bude 
tu něco, čemu se bude říkat mládež tady, no a co. Mně tohle dělení, támhle třicátníci, támhle mládež, mě 
to vždycky nějak tak štvalo, a přišlo mi to jako prvorepublikový a proč to takhle dělat, proč to takhle 
dělit, takže to mě vůbec  netrápí. 

Já: Dobře.. 

Č1: (skočila mi do toho) a můžu ještě k tomuhle jednu poznámku? 

Já: Určitě.  

Č1: Já si myslím, že se ta církev to dělí proto, že jsme tradičně nastavený na ty aktivity, podle těch 
věkovejch kategorií, jo, ta mládež má ta setkání, ty děti, ty důchodci maj ta setkání, jenže je otázka, jestli 
tohle ještě funguje, protože to vzniklo někdy v 30. letech, jak jsem Vám říkala a to bylo období takových 
těch spolkařskejch, támhle mládež hrála volejbal, studovali biblickou, ale my už opravdu žijem v jiný 
době a tak to teď už ztrácí význam pro život tý církve. Ty lidi v tý církvi už dnes opravdu hledaj něco 
jiného, lidi jako ty si půjdou zahrát volejbal prostě zahrát do haly a ne na církevní hříště, když budou chtít 
hrát volejbal a myslím si, že se to dnes už hodně změnilo, to je můj názor.  

Já: Jasně. Jak jsme si teď o tom povídali o těch vizích, hodnotách a tak, tak by mě zajímalo, jestli se dá 
říct, že ten sbor náš má nějakou tu organizační kulturu,  

Č1: Má, určitě,  

Já: A jak bys jí teda popsala? 



 
 

Č1: Jo, určitě, já o tom často přemýšlím, má jí, to staršovstvo tady má velikej význam, řekla bych, že je 
vysoce kvalitní, že je totiž poskládaný tak, že je adekvátně veliký, akorát prostě, těch 6 +1, že jsou tam 
kompetentní lidi, který maj rozdělený ty oblasti toho praktickýho života.  Podle mě od toho to staršovstvo 
mimo jiný je. Že opravdu vim, že G. udělá ten web, vim, že ten Č6 tady udělá ty kamna a vim, že ta Č4 
prostě, že Č2 má prostě nedělku, prostě vim, že fakt ty lidi ty kompetence mají, ty věcný a druhá věc, že 
jsou tam debaty, ohledně večeře páně dětský, nebo sborový, taky si pamatuju z toho E., že člověk něco 
řekl a ty lidi seděli jak duby a nikdo nic neřekl, nikdo si nic nemyslel, bylo to takový tuhý. Ale tady my 
řeknem, bude se kácet dřevo, kdo jste pro? Nebo bude se vysluhovat večeře Páně dětem, co si o tom 
myslíte? Sejdeme se, je o tom debata, že ty lidi do toho jako jdou a moje role v tom, co si opravdu 
pamatuju i od toho C. jsem se naučila, dát těm lidem prostor pro tu jejich vlastní invenci, kdy ta G. přidje, 
hele mohli bychom udělat Husa v J., jo, jděte do toho. Č4, já tady udělám koncert na noci kostelů, udělaj 
noc kostelů, Č5 prostě, děti přiedou an půdu děti s downovym syndromem, jasně přijedte, všecko, dělejte 
všecko, co vás baví a že ty lidi se snažim nějak neomezovat. Na druhou stranu ta moje vize, co si myslim, 
že je opravdu moje vize a co se tady nějak uchytilo, tak taková ta moje otevřenost pro ty příchozí, tady 
přijde muž propuštěnej z vězení, tady uděláme hatefree zonu, tady se nebojíme uprchlíků, tady prostě 
řeknem, že ta církev dělá chybu, taková otevřenost nebo tolerance, něco takovýho.  To si myslim, že 
může bejt moje stopa, mojí práce, a kdyby tady byl jinej farář, tak by to tu tak nebylo, tak by třeba tady 
hatefree zona nebyla.  

Já: hm,hm. 

Č1: A to je se snažim jako furt dělat, tady ten projekt- návrat domů. Jsme tu od toho, abychom ty lidi 
přijímali, abychom jim pomáhali, když je někdo v nouzi, může tady přijít, aby věděl, že nebude 
odmítnutej, furt tady mám takovej pocit, že to je ode mě takovej 

Já: (skočila do toho) impuls.. 

Č1: Spodní ton, vize, prostě, že to tak má bejt. Takže se snažim ten hlavní směr tomu dávat..  

Já: A vnímáš to jako svoje poslání? jakoby? 

Č1: Hele myslim, že to je, možná ses na začátku ptala, že tohle je ta moje silná stránka, že tohle já v sobě 
mám, opravdu  si myslim, že jsem tolerantní člověk ve smyslu mě nevadí nikdo, kdo mě nebo ty druhý 
neutlačuje, neuráží, neponižuje, nedevalvuje, nehodnotí. Tak takový lidi mi vaděj, takovej přístup mi 
vadí, ty lidi mi nevaděj, a to jako farářka tohohle sboru nechci, aby se dělo, nechci , aby tady T., to cejtim, 
že jsem úplně bytostně já, hele T., choď s náma tady do kostela, my tě máme rádi, mysli si co chceš, že 
jsem úplně blbá, ale neroztrušuj tady blbou atmosféru a nemluv o mě špatně s S. na rohu. Když si myslíš, 
že jsem blbá, tak mi to přijď říct mě, ale nedělej tady takový ty, to já nesnesu a to já nechci, aby se tady 
dělo, a jestli to dělá T., nebo pan S. nebo pani starostka tady, to je mi ukradený, ale to tady nedělejme, 
v tomhle baráku tu tady nedělejme. To si jděte provozovat někam na obec, ale tady ne, nemluvte o tom, 
že Romové jsou špinavý a kradou, nemluvte o tom, že muslimové jsou zabijáci, nemluvte , že katolíci , 
jsou., a to si myslím, že třeba pro takovou jednu sestru bylo absolutně tohle nepřijatelný.  Mimo jiné, já si 
myslim, že sem přestala chodit skrze to stáří, ale pro ní tahle moje, to ji taky asi nesedělo, ale tohle to už 
nehodnotim. Ale tohle to, to bych nechtěla, aby se to provozovalo od kohokoliv z nás, takoví to 
hodnocení, ona je taková, nebo takovej..Tady každej může bejt, ale nechci, když se tady objeví 
propuštěný vězeň, tak jako ano, buď tady, ale nebudeš tady opilej. Jako ty jasný mantinely. 

Já: Jasně. 

Č1: Tebe máme rádi, jseš fajn chlap, ale nebudeš nás tady obtěžovat, když budeš opilej, tak jdi přespat 
jinam, ale ne sem na půdu. Ono to má zase jasný.. 

Já: Hranice.. 

Č1: Kontury, to si myslim, že v tom taky hraje roli, že už v tomhle se na mě můžou spolehnout, že to 
není, že odsaď, posaď,  

Já: Dobrý, jestli ještě něco chceš říct? 



 
 

Č1: Jsem hrozně ukecená vid, to je hrozný? 

Já: Jestli jsme třeba na něco zapomněli, nebo jestli se chceš na něco zeptat ty, já už mám totiž asi 
všechno.. 

Č1: Ty už máš hotovo, jo, tak já si myslim, že jsem úplně vykecaná z podoby,  

Já: já jsem se zasmála, jo? Ale je to teda strašně zajímavý, no.. 

Č1: Já jsem zvědavá teda, co ti z toho.. 

Já: vyjde.. 

Č1: že bych si to pak chtěla přečíst.. 

Já: A chceš pak poslat i ten rozhovor, abys ho mohla autorizovat. 

Č1: Nee, to ne, úplně si s tim udělej, co chceš. Já jsem neřekla nic, za co bych se nemohla postavit. 

Já: Bude to anonymizovaný, žádný jména tam nebudou, to mi absolutně nevadí, já si to jen přečtu až to 
bude hotový, 

Č1: Dobře,já jsem neřekla nic, za čim bych nemohla stát. 

Já: Jo, tak jsme asi hotový,  

Č1: tak paráda, a budeš mluvit ještě s někdmy jinym? 

Já: No, chtěla bych no. 

Č1: A jak to máš teda, ty jedeš domů nebo do F., 

Já: do F. 

Č1: Tak to uděláme tak, že já tě hodim na autobus do vedlejší vesnice a tam ti jede každou chvíli něco.  

Já: Dobře, to budeš moc hodná, a ještě jednou ti moc děkuju 

Č1: No, to je samozřejmý 

Já:  no, právě. že není. 

 

Doplňující otázky: 

JÁ: Proč jsi pro Večeři Páně u dětí, a jestli dřív byla ve sboru jiná tradice? 

Č1: Víra, která je základem touhy po večeři Páně (u dětí i dospělých) je nezávislá na věku člověka, který 
tu touhu prožívá. Proto jsem pro to, aby děti přijímaly V jakémkoli věku, kdy jsou schopny zformulovat 
svou touhu po přijímání. Věřím, že děti cítí Boha a Jeho hlas jako kdokoli jiný. Paradoxně možná více, 
než mnozí dospělí. Nejen ve sboru, ale v celé církvi bylo ještě cca před 50 lety nemyslitelné, aby děti 
přijímaly.  

 
 
Příloha 3 – Rozhovor s Č2 



 
 

 
Já: Na začátku bych se chtěla zeptat, jestli by ti nevadilo, kdybych náš rozhovor nahrávala na diktafon. 

Č2: Není mi to úplně příjemné, ale pokud je to v zájmu věci, tak ano. 

Já: Takže s tím souhlasíš?  

Č2: Ano, souhlasím. 

Já: Pak bych s tebou chtěla projít informovaný souhlas, který se skládá ze dvou částí, nejprve 
informačního listu a souhlasného prohlášení, kde je napsáno co je cílem výzkumu, jak bude probíhat 
rozhor, jaká jsou tvoje práva a povinnosti, atd. Buď si ho přečti sama anebo ho můžem projít společně. 

Č2: Já bych si ho přečetla. 

Já: Kdyby ti cokoliv nebylo jasné, tak se mě můžeš zeptat na cokoliv. Je něco co ti třeba přišlo 
nejasnýho? 

Č2:Ne, není. 

Já: Tak na základě toho bych tě chtěla poprosit o podpis, že sis to přečetla, že jsem tě informovala o 
výzkumu a byly ti zodpovězeny případné otázky. A já to taky podepíšu a jedna kopie bude moje a druhá 
tvoje. 

Já: Tak můžem přejít k tomu rozhovoru?  

Č2:Ano, (trošku jsem se usmála, protože působila trochu vážně. 

Já: Mně by zajímalo tedy první otázka, bych se tě chtěla zeptat, týká se to tvý cesty členky sboru a mně 
by zajímalo, jaká byla ta tvá cesta od ukončení školy až po tvé dnešní působení ve sboru. Co ses na této 
cestě naučila, alespoň tři zásadní okamžiky pro tebe. 

Č2: (respondentka udělala šokovaný výraz, asi nečekala takovou otázku) 

No, ehm, moje cesta v církvi Českobratrské evangelické byla dlouhá, protože jsem se pohybovala v tomto 
prostředí od narození. Můj tatínek byl farář na D., takže celé moje dětství, ehm, bylo v tomto sboru, kde 
jsem se účastnila nejrůznějších aktivit, včetně vánočních besídek, her, dalších aktivit, kde jsem 
vystupovala, většinou jako recitátor. Ehm. Na D. jsem byla konfirmovaná, i křtěná jako tříměsíční 
kojenec,  

Já: Já jsem se usmála. 

Č2:Aa, moje další cesta ze D. sboru vedla do sboru v R., kde byl pan farář B. 

Já: Hmm 

Č2:Což byl krom jiného přítel mého tatínka. 

Já: Aha. 

Č2: Takže když jsme se pak s rodinou přestěhovali ze D., do jiného bydliště, tak jsme dojížděli do R, 
postupně se všemi dětmi, protože v té době jsme měli 3 a další přicházeli. Takže jsme chodili do R., kde 
se děti účastnili nedělní školy, když pak byly děti starší, tak chodily do dorostu, do mládeže, jezdily na 
různá letní soustředění. Hm. My jsme byly  v tom R. poměrně pasivní, protože jsme měli spoustu malých 
dětí a neměla jsem čas na to se věnovat ještě něčemu jinému. 

Já: A čemu? 



 
 

Č2: No, například, že bych třeba pomáhala.. Tenkrát jsme byly mladý, tak ve staršovstvu ne, ale že 
bychom byly, se účastnili různých akcí, jak jsem zmiňovala. Tak to moc dobře nešlo, protože jsme těch 
dětí měli hodně a museli jsme se o ně starat. 

Já: H-hm. 

Č2: Takže to byl R. Pak na přechodnou dobu, jsem na přání Z. Skuhrové přešla do sboru ve Hv. To už 
jsme se přestěhovali z F. do J. do domu rodinného. 

Já: Hmm. 

Č2: A byla jsem požádána, zda bychom nemohli podpořit společenství ve P., protože ten sbor byl bez 
faráře, a chodilo tam zhruba 5 lidí staršího a velice starého věku. Takže já jsem se rozhodla, že chci sbor 
podpořit, začali jsme chodit P., kde většinou měla Č3. čtené bohoslužby a nebo byli zváni různí faráři . 
Ten sbor administroval původně i Q. můj tatínek a potom pan farář B. z R. A proč jsi chtěla podpořit? 
Protože jsem obdivovala snahu Č3., která nechtěla nechat sbor zahynout, protože opravdu těch členů bylo 
málo a těch lidí, který navštěvovali bohoslužby, byla jen malá hrstečka,ale ona to nevzdávala a bojovala 
jako lev za ten sbor a proto jsem ji chtěla v tomhle podpořit a začali jsme s dětma chodit do P., ale ehm. 
nebylo to úplně ideální v tom, že tam neexistovali nějaké aktivity pro děti. 

Já: H-hm. 

Č2: Nedělní škola a samozřejmě vůbec ne a  vzhledem k tomu, že ten věk byl poměrně vysoký, tak i děti 
je rušily. 

Já: Ajaj. 

Č2: Takže jedna ze sester mě upozornila na to, že by bylo dobré, abychom byli v jiné místnosti, abychom 
nerušili ty bohoslužby. 

Já: Opravdu, jo? 

Č2: H. Takže po určitém čase jsme se se Z. domluvili, že začneme zas chodit do R., aby děti se mohli 
účastnit také nedělních programů jako nedělní školy, atd. A naše cesta se vrátila znova do P. 

Já: Aha. 

Č2: A to, když jsme potkali u benzínové pumpy paní farářku Č1 , která vystoupila z auta, přišla k nám a 
oslovila nás,  velice srdečně nás pozdravila a pozvala, ať se přijdeme do sboru podívat. 

Já: Aha. 

Č2: A na nás to ohromně silně zapůsobilo, protože to bylo spontánní a bylo to velice milé. Takže jsme se 
rozhodli, že se do sboru půjdeme podívat a po první návštěvě jsme byli úplně nadšení, protože sbor 
vypadal úplně jinak než dříve, byl tam náš přítel z Braníka T. a celá P. byla oživlá, a takže jsme si řekli, 

Já: (já do toho skočila) oživlá? v jakém smyslu to myslíš? 

Č2: No, protože tenkrát, když jsme tam chodili my, tak těch lidí bylo pár, aktivity nebyly vlastně žádný, 
žádný dětský akce a najednou, když jsme tam přišli teď, tak ten sbor jakoby žil, měla jsem pocit, že 
oživnul prostě. Určitě to bylo i osobností paní farářky. 

Já: H-hm. 

Č2: No a tak, že jsme začali chodit, v té době už jsme měli děti velké, takže s námi chodila naše dcera U. 
A během velice krátké doby jsme se rozhodli, že bychom se chtěli stát členy sboru, ale byli jsme členy 
v R., tak paní farářka požádala pana faráře, jestli by nás uvolnil, stali jsme se členy sboru. Můj muž Č6 a 



 
 

moje dcera U. se nechali v tomto sboru pokřtít a byli jsme i osloveni s U., abychom vedly nedělní školu, 
takže jsme se pustily do této práce, i když jsme s ní neměly žádné zkušenosti. Ale, ohromně nás to 
obohatilo, baví nás to a myslím, že i děti rádi do sboru chodí.  

Já: A proč to třeba baví tebe?  

Č2: Ehm. Protože, pro mě je strašná vzácnost předávat to, co se vlastně naučil za svůj život a co si ale 
stále musí opakovat a obnovovat, tak to předávat dětem, který jsou ohromně nadšený a přijímaj, co se jim 
snažím předat, je to vzájemně strašně obohacující.  

Já: Hmm. 

Č2: No a do toho sboru chodíme dodnes, už jsme členy staršovstva, Č6 i já, a hm, to je asi k té cestě asi 
vše. 

Já: Co ses na té cestě naučila? Vnímáš třeba nějaké 3 zásadní okamžiky pro tebe? 

Č2: Co jsme se naučila..chvíli ticho, tak jedna z věcí, kterou si uvědomuju byla ta, že společenství je 
strašně důležité. Bylo období v našem životě, kdy jsme do kostela úplně nechodili, protože jsme měli 
malé děti a bylo to opravdu složité, když jsme měli novorozence a další a další děti. A říkali jsme si, že se 
vlastně zas tolik nic neděje, protože toho pána Boha máme a nemusíme, a že nevadí, když nechodíme 
každou neděli do nedělní školy, teda kostela. Ale během toho života jsem přišla na to, že je to strašně 
důležité. 

Já: A proč? 

Č2: Chodit do společenství a vlastně pravidelně poslouchat slovo boží a i když si člověk sám čte bibli, 
nebo se modlí, nebo si myslí, že se nějak duchovně vzdělává, tak nikdy to není takové jako když člověk 
chodí do kostela, setkává se tam s přáteli, s bratry a sestrami a má každou neděli a má tu zvěst,. Tak to je 
jedna z věcí, kterou jsem se naučila, že společenství je strašně důležité.   

hm. Další třeba nějaký zásadní okamžik? Který ses naučila právě v tomto sboru? V té P. Jsme si také 
zvlášť uvědomila, jak je důležitá osobnost faráře. 

Já: Hmm. 

Č2: Protože když byla ve sboru jen Č3., tak to bylo nesmírně zajímavé, bylo to, vlastně ty bohoslužby 
probíhaly podobným způsobem, Z. je vzdělanaá, používala čtená kázání renomovaných kazatelů a farářů, 
ale přesto je to trošku něco jiného než ta osobnost toho faráře a vzhledem k tomu, že já jsem člověk, který 
uznává autority, tak pro mě je ta osobnost toho faráře strašně důležitá. Takže jsem si uvědomila, že 
vlastně ten farář je tam strašně potřeba v tom sboru. 

Já: Jako z hlediska z té autority? 

Č2: Ta autorita, ale celkově neumim to asi dobře vyjádřit, ale prostě sbor bez faráře a s farářem je 
obrovský rozdíl. 

Já: A Č3 nebyla farář? 

Č2: Ne, Č3 byla kurátorka a ikdyž byla teologicky vzdělaná, protože ona se taky vzdělává na teologické 
fakultě, ještě na univerzitě třetího věku, je nesmírně inteligentní.. aaa. je prostě znalá všeho, tak ten farář 
je prostě něco jiného. (ale v čem?) Už tím, že má ucelené teologické vzdělání. Tak to je možná další věc, 
kterou jsem se naučila, že ta osobnost faráře je strašně důležitá.. chvilku  ticho. No a možná jsem se taky 
naučila to, že jsem se nikdy ve velkém sboru jako byl K., jsem se vlastně nikdy moc neangažovala, spíš 
jsem se držela stranou a byla jsem pasivní a všechno jsem vnímala jakoby zvenku. A tady v tom malém 
sboru jsem dostala příležitost k tomu se aktivně účastnit toho sborového života, což pro mě nebylo nějak 
příjemné.. 



 
 

Já: A proč?  

Č2: Nijak jsem z toho nebyla nadšená. Protože jsem člověk, který je rád spíš v pozadí, rozhodně se nerada 
někde ukazuju, jo, prostě. Nebylo to pro mě úplně příjemný, když jsme věděla, že budu muset pracovat, 
že se budu muset vyjadřovat k některejm věcem, tak nebylo mi to úplně příjemný, ale musím říct, že jsem 
do toho šla, a jsem ráda, protože je to zase další dimenze jako toho života v tom společenství.  

Č2: Takže to jsou takový tři okamžiky. 

Já: (já skáču) okamžiky.  

Já: Jo, mě by pak ještě zajímalo k téhle oblasti, jaká byla třeba významná osobnost pro tebe , pro tvé další 
působení ve sboru? Víš, jak a čím tě ovlivnila? 

Č2: Tak pro mě jednoznačně výrazná osobnost byla pan farář B., Mluvim teda o tom sboru v R..  

Já: A proč? 

Č2: To byl.. Člověk který, nikdy jsem se s takovym člověkem, farářem nesetkala, už nikdy jsem neviděla, 
ani neslyšela to, co on předával, co bylo úplně, úplně jedinečné bylo prožívání svátostí.. 

Já: a v čem? 

Č2: To už jsem nikdy u nikoho neviděla, protože on prožíval svátosti tak hluboce a býval dojat často. 

Já: H-hm. 

Č2: Často měl i slzy v očích a lámal se mu hlas a bylo to strašně hluboký a nikdy na to nezapomenu, a 
strašně sváteční, prostě, a dával těm svátostem úplně něco mimořádného. Tak celá osobnost pana faráře 
B. mě formovala a zůstává pro mě číslo jedna. 

Já: A.. Čím dalším tě ovlivnila v tvym dalším působení ve společenství? 

Č2: Ovlivnil mě svoji hlubokou vírou, která vyvěrala ze všeho, co on dělal, co mluvil, považuju ho za 
úplně mimořádnýho člověka.  

Já: Máš třeba ještě nějakou osobnost třeba v současnym sboru, kde působíš? 

Č2: V současném sboru je to paní farářka Č1. která je pro mě velkou autoritou, obdivuji její inteligenci, 
považuju jí za velice, velice inteligentní a vzdělanou. Aaa. 

Já: V čem je třeba pro tebe důležitá ve společenství?  

Č2: Důležitá je pro mě, protože mi objasňuje nejrůznější teologické problémy a otázky.  

Já: A ovlivnila tě třeba ještě něčim?  

Č2: Nedokážu říct, čím mě ovlivnila, ale její kázání jsou nesmírně zajímavý, zase úplně jiný než byl třeba 
pan farář B. Úplně jiný. 

Já: A v čem? 

Č2: Ona je taková jakoby modernější, ale musím říct, že pro mě, mě bylo bližší to podání pana faráře, já 
třeba trošičku, speciálně v těch svátostech, mně tam chybí svátečnost, že ať se to týká křtu, večeře páně.. 
(a co myslíš tou svátečností? jak by měla vypadat?) Tak já vim, že ona to myslí, že má hlubokou víru, je 
to myšleno všechno správně, ale nepůsobí to na mě všechno prostě tak slavnostně.  



 
 

Já: Hmm, zeptala bych se tě ještě na další otázku, kam bys třeba chtěla, aby tenhle sbor, který nyní, do 
kterého vlastně docházíš, kam by měl jakoby směřovat? Jestli je to převoditelný i na další části sboru, 
v tom smyslu, jak na sbor, tak ale i na staršovstvo, nedělní školu..Jo, kam podle tebe bys chtěla, aby 
směřoval? 

Č2: fff(oddechla si.) Já považuju za velice důležitou tu práci s dětmi a mladými lidmi, Takže bych si 
přála, aby ty děti, které navštěvují nedělní školu, pokračovaly ve sboru dál, aby byly konfirmovaní, aby se 
scházeli po tom společně jako mládež, vidim v tom velikou naději toho sboru, hrozně bych si přála aby ty 
děti tam co nejdéle zůstali. 

Já: Hmm. 

Č2: A rozšířili řady členů. Určitě jsou různý další aktivity, který přináší, ehm. lidi, mnozí lidé a týká se to 
hlavně i ekumeny, tak to bych strašně ráda, aby ten sbor v tom pokračoval, je to například, modlitby 
Taizé nebo jsou to potom k nejrůznějším výročím akce, buď ve sboru nebo v J., kde se scházíme 
s katolickými kolegy a to vidim jako další důležitou věc, aby tam se rozvíjela ta ekumena. 

Já: Hmmm, co si myslíš o tom, jaké hodnoty vyznáváte jako sbor? Jestli takový někde jsou? A jestli to 
platí na všechny ty části toho sboru. chvíle ticha.  

Nebo co je jakoby pro.. no, ptej se klidně.  

Č2: Jaké hodnoty?  

Já: Jako nerozumíš úplně tomu pojmu? 

Č2: No, jako úplně nevim, co si mám pod tim představit.. 

Já: skočila do toho, jako představit? Co je jakoby pro tebe důležité, na čem se společně shodnete jako 
sbor, jestli se ztotožňuješ s hodnotami některých členů.. na tom. 

Č2: To teda není pro mě úplně jednoduchá otázka, no, určitě jsou to morální hodnoty, který by měli platit 
v každém křestanskym společenství,  

Já: jako třeba? 

Č2: Obecně morální hodnoty, to znamená desatero božích přikázání,  

Já: Hmm. A.. Co je pro vás jako členy důležitý v tom sboru? 

Č2: No, určitě je to důležitý scházení se, nejen třeba v neděli, ale i třeba při dalších příležitostech, které 
v tom sboru jsou, to si myslim, že je určitě pro všechny důležitý. Co se týká třeba nejrůznějších 
rozhodování ve staršovstvu, tak považuji za důležitý to, že se všichni vždycky dokážeme nějak domluvit. 
aaa. že máme většinou podobné názory, dokážeme většinou prostě nakonec se sjednotit a podpořit třeba 
faráře, tak to si myslim, že je taky důležitý, že v tý hrstce lidí, který tam jsou, tak dokážeme společně 
nacházet tu společnou cestu, a vlastně stát za jedním tím cílem. 

Já: A ten cíl může být třeba co? 

Č2: Ty cíle jsou různý. 

Já: Třeba uveď jen nějaký příklad. 

Č2: Já nevim, třeba co navrhne farář, že by bylo vhodné udělat, my se dokážeme na tom sjednotit a 
podpořit to. 

Já: Dobře. 



 
 

Č2: Konkrétně teďka úplně nevim. 

Já: To nevadí vůbec. Máš třeba nějaké téma či témata, o kterých bys chtěla mluvit? Aby tady třeba 
zazněli? Ohledně toho sboru.  

Č2: ticho. Asi ne. 

Já: Dobře přejdeme třeba k další tý oblasti, kdy je to příběh úspěchu, kdy mě by třeba zajímalo, jestli si 
vzpomeneš na to, co ti třeba ve sboru nebo v jeho částech dělá radost nebo si řekneš, tohle se mi jako 
člence sboru daří.. Daří se mi ve sboru tohle.. 

Č2: Tak to je jednoznačně nedělní škola.  

Já: Aha. 

Č2: Obecně děti ve sboru to je to nejvíc, co mě těší, a to, že mám příležitost s nima pracovat, tak to je 
prostě pro mě nejen výzva, ale i hrozně si toho vážim a pro mě je radost jednak to, že ty děti to baví 
poslouchat, poslouchají, dokážou mi dát zpětnou vazbu, že vědí co jsem vyprávěla minule, výtvarně 
umějí ztvárnit vyprávění.  

Já: hm. 

Č2: Hrozně mě těší i když mi rodiče řeknou, že děkujou za to, že můžou poslouchat pani farářku a o děti 
ej postaráno. Takže pro mě největší radostí v tom sboru jsou děti. Aaa. Vkládám do nich ohromné naděje, 
a doufám, že v tom sboru co nejdřív, hm. nejdýl vydrží. 

Já: Hm. 

Č2: A to bych řekla ještě, že se mi daří, že tam chodí čím dál tím víc dětí a to si myslim, že o něčem přeci 
jenom vypovídá. Takže přicházejí děti i n nekřesťanských rodin a přece jenom si něco odnášejí, i když 
vlastně doma neslyšeli nikdy nic podobného.  

Já: Jako co myslíš podobného? Jako o bohu? 

Č2: Ano, o Bohu, o bibli, biblických příbězích,  

Já: Hmm. 

Č2: Jsou to děti opravdu nedotčený. Tak to bych řekla, že se mi daří. 

Já: Já jsem se trochu zasmála. Je něco, co se ti ještě daří i v rámci sboru? Nebo třeba ve staršovstvu? 

Č2: Nevim o tom. 

Já: Já jsem se zasmála. To není možný.  

Č2: Dobře. Tak možná ještě na jednu věc jsem si vzpomněla, že tak jako mám blízko k dětem, tak mám 
velice blízko ke starým lidem.  

Já: Aha.  

Č2: Tak co se mi asi daří, je jim naslouchat a zajímat se o jejich starosti, i s nima sdílet i radosti, myslim 
si, že i pro ně je tohle přínosné. Tak to bych taky řekla, že by se mi mohlo dařit.  

 



 
 

Já: Dobře. Teď si naopak řeknem něco, o příběhu neúspěchu. Jestli si umíš zase představit tu situaci, kdy 
sis ať už v roli členky sboru, či učitelky nedělní školy řekla, teď se mi nedaří.. že nedaří se mi.. 

Č2: chvilka ticha, neuvědomuju si to. že by se mi vyloženě něco nedařilo. Zase , co se týká ty nedělní 
školy, tak ne každá neděle je úspěšná v tom, že je dětí hodně, různých věkových skupin, včetně opravdu 
malých dětí, který se batolej po zemi, tak je velice těžké udržet jejich pozornost a předat jim tu zvěst, 
kterou jim přinášim. Takže někdy mám ten pocit, že dneska to fakt nebylo k ničemu. Což úplně pravda 
není, protože když se pak podívám, co děti namalovali, nebo co zase příště mi říkali, tak si řeknu, vidíš, 
tak alespoň nějaký zrnko v nich zůstalo. 

Já: Vybavíš si třeba nějaký otevřený konflikt nebo napětí, který jsi ve sboru zažila? 

Č2: Ano, zažili jsme konflikt s jednim našim bratrem, kterého my osobně máme velice rádi, vážíme si ho, 
a už jsme s ním chodili do sboru v R. A tam došlo tedy k nějakým střetům s paní farářkou a kurátorkou 
sboru, a bylo to většinou tak, že on kritizoval něco z kázání farářky nebo jejích postojů. To, opravdu 
nemůžu posoudit, nejsem takový teolog, nesem zas tak vzdělaná jako bratr, abych mohla posuzovat 
kázání paní farářky a to v nich bylo řečeno. Takže nejsem úplně dobrý pozorovatel, protože jsme často 
tomu konfliktu nerozuměla, ale určitě to tam bylo, bylo cítit napětí oboustranný ve sboru, nebylo to 
příjemný, ale pani farářka i bratr se snažili i sestra kurátorka se snažili nějak se domluvit, a tak se to děli 
formou rozhovorů mezi nima, jenom mezi čtyřma očima , jak se říká. Pak někdy se řešil nějaký konflikt 
na staršovstvu, ale nemohla jsem se jednoznačně přiklonit na tu či onu stranu. Protože jsem se v tom 
konfliktu až zas tak neorientovala. 

Já: Hmm. 

Č2: Já mám toho bratra velice ráda, takže s něčím, co říkal, jsem souhlasila, ale zase v něčem taky pravdu 
neměl, takže nebylo to prostě jednoznačný. 

Já: Hmm. Proč máš zrovna ráda tohohle bratra? 

Č2: No, mám ho ráda, protože jsme společně chodili do R., že ho znám spousty let, že ho považuju za 
skvělýho kamaráda, on to báječně umí s mládeží, ale i s dětmi, takže jsem ho za to vždycky hrozně 
obdivovala. Navíc ej to člověk velice vzdělaný, který i když už není mlád, tak stále se vzdělává, prostě ho 
obdivuji a mám ho ráda jako dlouholetýho přítele. 

Já: Mě by třeba zajímalo, proč si třeba neuvedla tenhle konflikt do toho  co se mi nedaří..? 

Č2: Já jsem to spíš vztahovala k sobě, takže když ses ptala, co se daří a co se mě nedaří, tak jsem tam 
nezmiňovala tenhle konflikt, protože ten se mě absolutně netýká, Já nemám proti bratrovi nic. Mám ho 
ráda a není to z mý strany nic, co by se nepovedlo.  

Č2: A i přes ty konflikty, jak tam bylo napětí, i když třeba se příliš nebavili. Bratr s paní farářkou nebo i 
se sestrou kurátorkou, i s ostatními členy, to je věc, jde mimo mě. Takže já jsem vždycky s nim mluvila  
nijak se to nedotklo našeho přátelství.  

Já: Dobře. hm. Já tady mám tady ještě poslední oblast z hlediska cesty sboru. Kdyby sis měla představit, 
ideální budoucnost tohohle sboru, mohla bys mi tvou představu popsat? 

 

Č2: Ideální budoucnost by byla, že z dětí, který teďka chodí do nedělní školy, tak budou mladí lidé, kteří 
budou uzavírat sňatky a ve sboru zůstanou a budou tam přivádět svoje děti a do sboru bude chodit víc a 
víc lidí, protože si myslim, že pani farářka by z toho taky měla radost a je sama tak skvělá, že by si 
zasloužila, aby tam chodilo víc a víc lidí, tak to by byla pro mě ideální budoucnost, kdyby tam byli mladí 
lidé, a eventuálně kdyby přicházeli ještě lidi další, protože je to hrozná škoda, že je tam opravdu jen 
hrstka členů stálých a ostatní nechodí. Pro mě je ideální budoucnost sboru aby se rozšířili naše řady a aby 
byli ve sboru mladí lidé a děti. 



 
 

Já: A čím si myslíš třeba, že je tam třeba tak málo těch lidí? Nebo, že nechodí. 

Č2: Myslím si, že je to mnohaletý problém, i jsem slyšela od starých členů., že ta lokalita, ve které se sbor 
nachází, tak prostě je tam málo evangelíků a pokud tam jsou, tak to nebyly tradiční rodiny, nebyly zvyklý 
chodit do kostela, a v tom případě to vlastně pomalu zanikalo a v dnešní době, i když nějaký evangelický 
kořeny tam byly, tak prostě ty lidi nejsou zvyklý do toho sboru chodit. Myslím si, že je to prostě 
lokalitou. Není to problém posledních let, ale je to problém desítky let starý. Právě pro to vidim velikou 
budoucnost v těch dětech, který tam dneska chodí, protože pokud ty děti budou navštěvovat pravidelně 
nedělní školu a potom shromáždění a kostel a mládež a dorost, tak určitě je naděje, že v tom sboru 
zůstanou. 

Já: Hmm. Jak jsi říkala o té ideální budoucnosti, tak k tý budoucnosti vede nějaká ta cesta, o který si teď 
mluvila. 

Č2: Hm. 

Já: A když přemýšlíš o těchto krocích na této cestě, tak mohla bys mi třeba popsat ten tvůj první krok? 
Který by si sama jako ty mohla udělat? 

Č2: Já to zase vidím v té své práci s dětmi, takže já jim zase předávám, jak je důležité, abychom se viděli 
neděli, co neděli, abychom si vyprávěli, abychom si opakovali. Považuji to za velice důležité, protože 
vidím, že mezi nás chodili i děti, které chodily velice nepravidelně a na tom se to dá právě demonstrovat, 
jak je strašně důležitý to společenství, protože jakmile ty děti z toho vypadnou, z toho pravidelného 
navštěvování a scházení se, tak to časem úplně vymizí. Takže bohužel nám z nedělní školy úplně odpadlo 
právě pro to, že je rodiče nemohli dovádět, a že byly v jejich rodinách nejrůznější starosti, typu rozvodů, 
apod. Ty děti nemohly chodit a myslim si, že odpadly a chodit už nikdy nebudou.  

Já: Ty rodiče třeba choděj do toho kostela? 

Č2: Taky ne. 

Já: Hm. Myslíš, že tahle cesta je převoditelná i na další části sboru? 

Č2: Ano, je.  

Já: hm., Pak jsem se tě chtěla zeptat, já jsem studovala organizační strukturu sboru ČCE v různejch 
církevních dokumentech, na webových stránkách. A v této souvislosti by mě zajímalo, jestli sis všimla, že 
třeba některá generace není v našem sboru zastoupená, třeba generace mládeže. 

Č2: Ano. 

Já: Tak třeba co si o tomhle myslíš? 

Č2: Je to daný tim, o čem jsme hovořili, že těch členů sboru je málo a těch členů, co navštěvují sbor je 
ještě méně. Takže v této lokalitě nejsou prostě mladí lidé a naděje je v těch našich dětech, který dneska 
choděj do nedělní školy, protože tam si myslim, že by mohly v tom sboru zůstat, takže zase opakuji, proč 
tam je tohleto. Proč tam nejsou mladí lidé, je to pravděpodobně tím, o čem jsme mluvili, tou lokalitou a 
děti nebyly zvyklí chodit do kostela a rodiče nechodili do kostela, tak nemůžem čekat , že tam budou 
chodit samy. 

Já: Hm. Myslíš si o tom, co jsme si tady povídali, o těch hodnotách, co je důležitý pro ten sbor, o tom 
směřování o tom sboru, tak jestli se dá říct, že sbor má nějakou organizační kulturu a jak bys ji popsala? 

Č2: To úplně nevim. 

Já:  Jakoby že neznáš ten pojem? 



 
 

Č2: Neznám ten pojem. 

Já: Takže si neumíš pod tím nic představit? 

Č2: Nene. 

Já: Nikdy jsi třeba o tom ani neslyšela? 

Č2: Ne. 

Já: Ta kultura toho sboru se prostě zjednodušeně týká toho, čím vším ta organizace žije, jaké má hodnoty, 
normy.. 

Já: Ještě mě napadla jedna ta otázka, jestli vnímáš nějaké to poslání toho sboru? V tom smyslu, co je 
smyslem toho našeho společenství? Protože to se mi zdá, že tady ještě úplně nezaznělo. Chvíle ticha, Co 
pro tebe, jaký v tom vidíš smysl, i klidně pro tebe. 

Č2: Úplně obyčejně, pro mě ten smysl.  

Já: No jasně 

Č2: Je v tom,  že se pravidelně setkávám s lidma, který ráda vidím, i s kterými si mám co říct, to prostě 
úplně obyčejný smysl. 

Já: No a  to  mám na mysli. 

Č2: Smysl toho společenství, že si vzájemně můžeme pomoct, když je potřeba, že na sebe myslíme, že 
společně neseme radosti i starosti, to si myslim, že je strašně důležitý. 

Já: Dobře. Je třeba ještě něco na co by ses chtěla zeptat ty mě?  

Č2: Myslím, že to bylo vyčerpávající. 

Já: Jako v čem. 

Č2: Ve všem. Nemám se už na co zeptat, protože jsme už ty základní věci probrali. 

Já: A bylo to pro tebe náročný, jako, že třeba bylo hodně těch otázek? 

Č2: No, nebylo to úplně jednoduchý, to všechno pojmenovat, ale myslim, si, že je to zajímavý i pro mě ty 
věci vyslovit, to, co si člověk sám myslí, tak když se to vysloví, tak je to zase jiný a víc si to tím vyjasníš 
a uvědomíš.  

Já: Mám radost, jestli ti to přišlo trochu přínosný. 

Č2: Určitě. 

Já: Mně to moc pomohlo, že jsi mi věnovala ten čas a bylas ochotná takhle všechno zodpovědět, tak za to 
ti děkuji.  

Č2: To jsem ráda a já taky děkuju. 

Doplňující otázky: 
Já: Myslíš, že ten sbor může využit tyhle konflikty, napětí jako příležitost k něčemu?  
 
Č2: Asi se vyčistil vzduch, není cítit napětí ve sboru, ale chybí nám ta jeho moudrost. On se stavěl 
většinou do opozice, protože byl konzervativní a setrvával na tradičních věcech a taky vzdělaný na tolik, 



 
 

že do toho mohl zasahovat. Takže teď nenastává napětí, protože lidi jsou otevřenější a nejsou vzdělaní na 
tolik, aby do toho mohli zasahovat.“ 
Já:  Proč jsi pro Večeři Páně u dětí a dřív byla ve sboru jiná tradice? 
 
Č2: Na tuto myšlenku mne přivedla až zkušenost s vyučováním dětí v nedělní škole. Jsou velmi vnímavé 
a zvídavé a vzhledem k tomu, že jsou u Večeře Páně přítomny, i když jen pasivně, pokládají pak 
nejrůznější otázky a projevují přání vědět o této problematice více a více. Pak samozřejmě následuje přání 
se jí aktivně zúčastnit. Myslím si, že je třeba ke každému dítěti přistoupit individuálně, přihlédnout k jeho 
intelektu a vyspělosti a také ke znalostem a porozumění celé věci. Pokud učitel a farář posoudí zralost 
dítěte k přijímání svátosti, pak si myslím, že postačí křest. Myslím si, že by to tak chápal i Ježíš Kristus, 
který byl velmi otevřený a mnohé tradice bořil. 
 
 

 
Příloha 4 – Rozhovor s Č3 

 

Já: Tak na začátku bych s tebou chtěla probrat informovaný souhlas, co potřebuji, buď to můžeme projít 
společně, nebo si to můžeš přečíst sama.  

Č3: To bude rychlejší. 

Já: Je to o tom, o čem je ta diplomová práce, co je cílem výzkumu 

Č3:No, bez brejlí to nepůjde. Tady to mám podepsat? 

Já: Tady ty. A tady já. 

Č3: Říkáš jedno tvoje, jedno moje, tak svoje si nemusim podepisovat, ne? 

Já: No, to je taky pravda. (zasmály jsme se obě) 

Já furt někoho otravuju s podpisama. 

Já: No, právě. 

Já: Tak jo, tak jestli můžeme začít, tak já bych se chtěla nejprve zeptat ohledně tvé cesty členky, 
kurátorky sboru. Jaká byla tvá cesta od ukončení školy po působení v dnešním sboru. A co ses třeba na té 
cestě naučila, alespoň 3 zásadní okamžiky.  

Č3: Či-li vůbec jako cesta víry?  

Já: hm. 

Č3:No, já jsem vlastně z bezvěrecký rodiny,  k víře, znalosti povědomí o církvi jsem se dostala na střední 
škole prostřednictvím svých 3 spolužáků. Velmi intenzivně se mi věnoval a tehdy jsem prožívala 
partnerskou krizi se spolužákem a on se nám věnoval oběma a ten spolužák mu utekl a já už jsem mu 
zůstala. (zasmála se) 

Já: hmm. 

Č3:A co pro mě na začátku bylo nejdůležitější, že v tom evangelickym prostředí jsem se nemusela starat, 
kde nechám kabelku, jestli někdo něco, to nepřipadalo v úvahu a pak také bezpečnost jako holka, že mě 
nikdo nebude obtěžovat. To bylo to. 



 
 

Druhá věc, která byla strašně důležitá že ten dan se mi věnoval několik měsíců, trávili jsme spolu spoustu 
času po F. a ta obrovská důvěra, kterou k nám měla ta jeho partnerka. Tak to bylo pro mě hodně důležitý.  

Já: Jasně. 

Č3:A i jsem to i říkala jeho synovi, kterej k nám jezdil na P. a když přijel, tak u nás hrál. A já jsem 
vždycky nechala tatínka pozdravovat, tak řikám, že ta maminka svým způsobem byla důležitá taky a já 
nikdy  nic. Tak abys věděl, že byla pro mě taky důležitá.  

No a pak byly k prázdniny a on po střední škole po maturitě a poslal mě do P. a věděl , že tam kousek 
máme chatu  a řekl, tam je sbor, takže mě tam poslal. 

Č3:My jsme se tam s mámou přihlásily. Já jsem se tam byla podívat, to bylo poprvé, kdy jsem byla ve P., 
i když jsem byla ve vedlejší vesnici. A ta obec na mě působila na první dojem, byla hrozně zvláštní, byla 
mnohem čistší, upravenější než ta naše vedlejší. A já jsem si to vykládala tím , vlivem starejch lidí, co ten 
sbor zakládaly, přece jenom si udržely mnohem větší morálku, povědomí o hodnotách, něco takovýho a 
dokázali to přenýst na dávno bezvěrecký děti a vnoučata. Já už jsem tu obec vnímala tímhle způsobem. 
Chodili jsme tam s mámou, o prázdninách se tam vrátil A, kterej tam byl tehdy jako diákon a ještě 
studoval a my jsme mu řikaly, že bychom tady chtěly bejt členy sboru, tak tady máte, vyplňte si je, strčil 
do kartotéky a tim to skončilo. Víc se nezajímal, že jsem nekřtěná, netušil. 

Já: Aha 

(zasmála se) 

Č3: Jo, protože moje máma byla členkou CB, ještě jednoty bratrské, ze které byla vyškrtnuta, když jsi 
vzala mýho tátu. A přestala chodit do sboru. Mě ani nebylo kde pokřtít, proto jsem byla nekřtěná. 

A hm. No a  A. jsem říkala v létě, hele já tady budu celý prázdniny, tak si pro mě vymysli práci 
užitečnou. No a on mi řekl, nauč se hrát na harmonium. (zasmála se) 

Já: No, to je strašný. 

Č3:No, tak jsem vzala kolo, dennodenně jsem jezdila do P., na kolo jsem si udělala takovej nosič nebo 
pultík z drátu, no a na tom jsem vozila učebnici angličtiny, cestou do kopce jsem se učila anglický 
slovíčka, pak jsem se zase svezla a to.. Na podzim jsem dělala zkoušku z tý angličtiny. Během prázdnin 
jsem se naučila, jsem vždycky cvičenou opicí a vždy jsem byla. A začala jsem hrát. 

Já: Hm. 

Č3: Pak A. skončil studium, byl tam ordinován, jeden ze dvou lidí, který tam byly ordinovaný ve P. 
Myslim, že ani v tý dřívejší době nebyl nikdo ordinován, že byli ordinovaní jinde ti faráři. Takže i když 
tam všichni, 2 tam začínali, P., to bylo jeho první místo a B., to bylo taky jeho první místo. A ten třetí, ten 
tam taky začínal. Až ten čtvrtej tam přišel na důchod.  

Já: Aha. 

Č3: No a ehh. Teďko a A. tam byl ordinován , to bylo poprvý a možná naposled, no možná naposled ne, 
kdy ta modlitebny praskala ve švech.  

Já: Hm 

Č3:Tam lidi seděli na otevřenejch oknech, tam i někdo omdlel. 

Já: Ty brďo, to si neumim představit. 



 
 

Č3:Při tý ordinaci. No, ono to tam bylo nařachaný, jo? Hodně nabytý třeba dnes při těch půlnoční, to jsi 
asi neviděla, asi 2. nebo 3. půlnoční,  myslim, že ta největší účast byla ta druhá, kdy tam byla Č1. To tam 
bylo asi 90 lidí. Takže to už je srovnatelný s tímhlectim. 

Já: Hmm. 

Č3:Pak začal mít A. problémy, nelíbil se jim u F., že jo.  No a vedli jsme spolu velké hovory, co má 
udělat, jestli jít cestou, že půjde sloužit do pohraničí, ale bude ještě sloužit a nebo zůstane tady, starat se o 
tenhle sbor vlastně potají jako laik a jít pracovat třeba do lesa. 

Č3:No, hm.. Ňák se přiklonil k tomu pohraničí. A říkal mi, že za něj tam byla mládež, dělali se tam 
schůzky mládeže, ten sbor za něj tam byl dost plnej. Jezdilo tam za ním hodně lidí. Ty budeš jediná, která 
tady po mně zůstane, jo?  

Č3:No a pak tam přišel ještě po jeho odchodu, to jen abych doplnila tuhle myšlenku, tak tam přišel známí, 
který potkali A. na tom jeho novym a ten teda potom se nastěhoval do tý P. taky. Tak jsme si pak 
společně říkali, tak jsme tu dva, jo? (zasmála se..) 

Č3:No, a po A. přišli tam byla nějakým způsobem  na půl tak trošku jako oficiálně jako neoficielně jako 
vikářka, ale byla tam jako vikářka, ale přitom měla nad sebou administrátora, takže nebyla samostatným 
správcem  toho sboru.  A , ta se se mnou bavila, že nejsem křtěná, že jo, v roce 72 na jaře v zimě to tam 
byl kamarád, hele budou volby do staršovstva a já tě navrhnu. Jsem říkala, jaký staršovstvo, mně bylo 21 
a půl. Jela jsem za A. na venkov a ptala jsem se ho, prosim tě, co to je. Jo, to vem, to je dobrý, to vem. 
(smála se.) 

Já: To je konec. (zasmála jsem se i já) 

Č3: No, takže jsem byla na jaře 72 zvolena do staršovstva a dlouhou dobu jsem tam dělal zapisovatele  na 
těch schůzích . 

Já: A hlasovala si taky? 

Č3: Jo, já jsem byla jako řádnej člen a tehdy nás administroval jeden známí z F. a byla jsem s nim i na 
konventu. A farář, už v té době se stal kurátorem, to bylo zároveň já jsem se stala členkou staršovstva a 
on kurátorem a byl až do tý devadesátky.  Takhle do F. nejezdil. Ale já jsem byla s ním na konventu. 
Takže já jsem byla ve svých 22 letech začala chodit na konventy. Pak tam byla nějaká proluka, protože se 
nám snížil počet zástupců, takže s administrátorem nikdo nechodil. Byl tam sám. To byly změny 
v církevním zřízení.  No, o tom , jak by mě l sbor fungovat, jaký jsou běžný aktivity a pro ten běžnej 
sborovej život jsem neměla ánunk. Pro nás byly jen bohoslužby, tečka. Co by kdo měl, nebo tak , to se 
vůbec neřešilo.  

Č3: Pak jsem v roce 75 otěhotněla a to jsem poprvé přišla do tohohle baráku. Já jsem celý těhotenství 
měla rizikový, čili jsem byla furt v nemocnici, a měla jsem jen vycházky v neděli a v rámci vycházek 
jsem utíkala   do kostela, kde tehdy působil kamarád, kterého jsem v P. znala zprostředkovaně, takže jsem 
přes celý prázdniny chodila, i jsem tam hrála prosím,  

Já: Ty jo. 

Č3: Protože všichni varhaníci měli dovolenou a byly na prázdninách, děs. 

Já: Jasně.  

Č3: Ale celou tu dobu, večeře páně se ve P. vysluhovala jen 5 x ročně, jen ty svátky, ani snad ne vstup do 
adventu, Vánoce, Velikonoce, svatodušní, a 1. leden. Bylo to hrozně málo a mně to vždycky uteklo, ze 
začátku jsem byla kvůli těhotenství ve špitále, pak jsem nemohla, no, prostě to. To už nás v 74 
administroval tvůj dědeček. A já řikám, na vánoce mám termín, takže to zase nic. A mě to strašně chybí, 
když přes ten celej rok vlastně nebyla na Večeři Páně, naposledy 1.1, prostě to nevyšlo. No a on říkal, tak 



 
 

přijď domů tady za mnou a byla tu tvoje maminka s tvou sestrou a tý byl ten rok a zadělával a na 
vánočky, teď to tam třela, no, znáš to, že jo. 

Já: No. 

Č3: Pro nás tři to tady vysluhovala  a pak jsem sem začala chodit s dětma , abych ej dostala mezi děti a 
tim od tý doby se odpíchlo naše přátelství s maminkou . A s farářema, který dojížděli do P. jsem se 
znávala z toho, že auto měl málokdo. Takže jsme jezdili vlakem a chodili jsme spolu od vlaku nahoru.  

Já: Hmm. 

Č3: No a další věc, která byla strašně zajímavá, já jsem potom objevila ve skříni sešit se zápisy ze 
staršovstva, ručně dělanej, s prastarejma , z tý předchozí doby, asi 60. a 70. let. A to jsem zhltla jak 
detektivku. 

Já: (zasmála jsem se) 

Č3: Ten sešit je už bohužel ztracenej, já jsem ho vrátila zpátky do skříně a správkyně tam dělala jednou 
velkej pořádek a vyhodila to.   

Já: To je strašný. 

Č3: No, takže tohle šlo teda do kelu. Bohužel, ale pro mě to tehdy bylo hrozně zajímavý o tomhle číst, 
neustále se řešila voda, dodávky vajec. 

Č3:Pak když jsem měla děti, tak jsem z toho dost vypadla. A jakmile jsme měli děti tak mi manžel 
zakázal se příliš angažovat. 

Já: Jako ve P.? 

Č3: Ve P.. Já už jsem předtím zkoušela za m., že bych někdy měla občas čtený, že bych i sama měla 
kázání, samozřejmě to bylo proti církevnímu zřízení, ale já jsme nevěděla, že vůbec něco takového 
existuje. Manžel mi to zakázal a řekl, děti, to byly mimina, by se nedostaly na školu. Jo, on měl 
zkušenosti, jeho dědeček byl zavřenej, musela jsem ho poslouchat, nedalo se nic dělat. A za těch m. jsem 
to přehodila na mámu, čtený, aby tam měl někdo čtený. A je pravda, když jsem byla s obouma dětma, že 
bych tam ani nemohla. Máma to tam několik let tahala, ona měla třeba 25,30x za rok bohoslužby. 

Já: To už chodilo málo lidí? 

Č3:To už chodilo strašně málo lidí, no. Ono se za toho A. zvojtilo,  to bylo pro mě jako byl 68 rok takový 
nadechnutí pro celou republiku, abychom přežili zase dalších 20 let. Tak A. byl  to samy pro Hv. Ty lidi, 
co tam už vůbec nechodili, protože než tam Sv. přišel, tak tam byly Zamrazilovi  a dva lidi, a jeden pan 
měl čtený, ale nedalo se to poslouchat, ono záleží na tom, jak to umíš přečíst,  

Já: No jasně. to hodně děla. 

Č3:Takže se tam scházeli 4 lidi, pak ti presbyteři začali chodit, ono tam nějaký staršovstvo bylo a 
(zasmála se), ale začalo chodit častějc, až to ten A. trochu oživnul. Pak se stala velká změna, v tom 
neustálých změnách administrátorů, kdy to chytil ten B a ten to držel strašně dlouho.  

Č3:Ovšem to držel díky tomu, že tam nemá prakticky žádnou práci s náma, tak si to držel, aby se nemusel  
dělat náročnější administraci, která má vypadat jináč, než že 10x ročně přijedeš do sboru kázat, a puntik , 
nic víc, jo. 

Č3:Já sem pak dodatečně zjistila, že ho máma donutila, protože ho neznala, tak ho přinutila  vést sborové 
shromáždění . Jednou, pak už se jí to nepodařilo. Ne, pak to dělal bratr. Pak už přišel F. a dělal všechno 
on.  



 
 

Já: A ta administrace by měla probíhat jak? 

Č3: Heleď, za adminsitraci, teď to platí, máš platit pětinu, takže se to bere jako jednodenní úvazek, on by 
měl vyřizovat poštu, starat se, já nevim, o děti nebo o něco, má dělat pohřby, svatby, ale ty on taky 
nedělal, protože zásadně nebyl na telefonu. Ty dělal C., který byl v F. blízko. Máma ho vždycky sehnala a 
máma zapisovala poštu, sbírky a prostě všecko. Pak dělal i pokladnu.  

Č3: A ještě před tím,  než jsem měla děti, jsem zpunktovala 2 výlety za A. na venkov od JZD zařídil 
autobus a plnej autobus jel, spousta lidí z vesnice tam jela, protože A. znala. Pak jsem dělal ještě za 
přátelema do F. 

Č3: No, a takhle to nějal probíhalo, bratr C. se staral převážně o všechno a ten B., přijel jednou za měsíc a 
taky ne každej , no a on vedl schůze staršovstva, vedl sborový shromáždění, kazatele, atp. 

Č3: Pak Já jsem sbor reprezentovala svým způsobem, že jsem chodila s ním na konventy, pak jsme měli 
dva zástupce, tak jsem chodila s nim. Místo kurátora, kurátor na to byl starej, a jakmile byla akce v F. tak 
jsem šla jí. Pak jsme měli nějakou představu, po tom, co jsem tam začala trochu víc působit, tak jsem si 
koupila, něco jako Zásady ČCE, bylo vydaný v 68 nebylo to paragrafově jako v církevním řízení, ale 
podobně, byly tam napsaný základní povinnosti, jak se má co dělat a tak. 

A já jsem se tam dočetla, že lidi po 80, nejsou volitelný. My jsme dělali volby do staršovstva, když mu 
bylo 80 a pak už jsme je nedělali. (zasmála se, ňák tak jsme strčili hlavu do písku) 

No, a bylo mu 90, když umřel. Nyní probíhají volby normálně každých 6 let. 

Já: A on to nikdo nekontroloval? 

Č3: Nikdo se o to nezajímaj, sliby staršovstvech se nedělali, ona spousta věcí se nedělala, , který se dělaj 
teď. Když bratr zemřel, tak mě bratr C. spolu s  ostaními členy staršovstva, tak mě přesvědčili, Č3., vždyť 
ty jsi to stejně místo toho tatínka dělala. A mně to tehdy přišlo strašně divný, že by to měl bejt chlap, 
kterej bydlí v místě, ale já bydlela v F.. A dělej kurátorku sboru, když jsi 35 km daleko. Nakonec jsem to 
vzala, tehdy tam už bydleli přátelé, tak jsem myslela na toho kamaráda, kterej to měl v místě. Pak jsem 
tedy byla vděčná, že to ostatní prosadili, pro mě to bylo takový, já jsem to nechtěla, skutečně jsem se 
bránila a byl to takovej jistej skok, člověk pak k tý funkci  nějak dorostl. Vyloženě jsem to pak na sobě 
cejtila, že došlo k určitýmu posunu, že vlastně si mě Pán Bůh ty předchozí léta na to připravoval. Že já 
když jsem uvěřila, tak jsem si říkala, že měla bych jít někam na misii, teď se mi nechtělo, jo, takový ty 
nadšenecký představy, přitom mně to nebylo vlastní.  

|A pak teprve po mnoha letech člověk pochopil, že Pán Bůh měl se mnou jiný záměry a byla jsem tu od 
toho, abych se postarala o tu P.. (zasmála se) 

Já: To, že se ti nechtělo, to vyplývalo z čeho? 

Č3: No, mně přišlo prostě divný, když jsem bydlela v tý F.. To bylo jako.. 

Já: Daleko… 

Č3: On když už byl bratr, tak to bylo takový jako, on nebydli ve P., on bydlí až o vesnici dal. A teď já až 
v F.. 

Č3: Pak jsem byla hrozně ráda, protože kamarádi sklouzli do toho letničního a kdyby byl tehdy, skutečně 
se stal kurátorem on, tak P.. už by dnes nebyla v ČCE. On by tam ten sbor odtamtud vyvedl, o tom jsem 
přesvědčená.  

Č3:No, a rok na to, zemřel bratr a pak to na mě bylo úplně, (spadl jí hlas.) Administrátor tam chodil kázat, 
ale nepostaral se o ty další neděle.  



 
 

Já: Hm.. 

Č3:Já jsem neustále zajišťovala kazatele anebo jsem měla čtený, tehdy už byly prostě děti velký a manžel 
už to bral jinak, ta situace ve společnosti byla jiná. 

. Po A. bylo deset let, kdy tam bydleli studenti bohosloví posledního ročníku, který se oženili a čekali dítě 
a potřebovali někde bydlet.  

Já: hm 

Č3: Někdo tam bydlel půl roku někdo skoro tři, ale nejvíce rok, a byly to dost často páry, kdy byly oba 
kazatelé. Takže nám tam za těch 10 let prošlo 10 farářů. Farou. 

Já: Ty jo. 

Č3: A pak jsme si řekli, už toho máme dost, protože oni čím dál tím míň mohli kázat, Jo, přijeli tam 
študáci, a každej študák si to vyzkoušel, tam mám takovej seznam lidí napříč celou církví, studenti , který 
u nás kázali, jednou, dvakrát, víckrát ne.  Ale byla to vždycky nejistota, jestli najdeme někoho dalšího, 
protože ten barák nesměl zůstat prázdnej. NA to by nám obec okamžitě skočila, protože ty tam chtěli 
udělat mateřskou školku.  

Já: Hm.Aha. 

Č3: Oni by nám ho sebrali. Když tam někdo bydlel, tak hm, zvlášť když to byla rodina s dítětem, jo, tak 
prostě. A furt ta nejistota někoho shánět, to tam byla no. 

Hm. 

Č3: Řekli jsme si ne, po těch 10 farářích, už ne, chceme tady laickou rodinu. A nabídl se nám ten Jarda 
Kulhavý, který potřeboval bydlení, měl 2 malý děti, nemocnou manželku a potřeboval odejít z Prahy 
kvůli ní, že ona by na sídlišti vůbec nemohla bejt.  

Č3: Takže. Byl tam 10 let, do toho komunismu, trošku i s přesahem, protože se tam stejně nic nemohlo 
pořádat. Byly bohoslužby, tečka, nic. Aby někdo přijel na půdu něco, tak to vůbec nešlo, to nebylo vůbec 
myslitelný.  

Já: Jakože tou dobou to bylo? 

Č3: No jasně. To se nesmělo. Heleď je tam ve sboru korespondence, chvíli nás administroval bratr Ot., 
ten byl takovej pečlivej, tatínek.  

Já: Hm. 

Č3: On byl zároveň senior, on když tam posílal různý kazatele, tak ten seznam musel mít předem 
schválenej od církevního tajemníka.  To byly kazatelé z fakulty, nebo ze sborů, kteří pravidelně dělali, ale 
aby mohli kázat jinde a ještě ve P. , tak to muselo bejt extra podepsaný. 

Já: Aha. 

Č3: Jo, aby  bylo něco jinýho, tak to vůbec, to neexistovali. Přišel rok 89 a najednou to bylo možný a u 
nás byla snaha, aby u nás byla, na tu dobu byla to podkroví bylo použitelný, takže seniorátní dny mládeže 
a další věci. Ted to s tou psychicky nemocnou ženskou nešlo dohromady, jednak ona žárlila na svýho 
manžela, jako že jsou tam mladý holky, oni tam byly ubytovaný a ona tam začala věšet prádlo vypraný.  

Č3: No a řeči, co od ní museli vyposlechnout, tak to nešlo dohromady. Takže jsme se rozhodli, že se 
Jarda musí odstěhovat, a že na tu půdu musí přijít někdo jinej, no a nakonec to bylo na H., kterej on musel 



 
 

bejt ten zlej, kterej to prosadil. A ten H. to nikdy nepřekousnul, nepochopil, že to prostě pro ten sbor bylo 
nutný. 

Já: Hm.  

Č3: A já jsem musela pak o těch 10 let později udělat to samý se I,. Hm. I. mi tam přistrčil pan farář. Ze 
začátku to bylo skvělý, ale potom oni spadli do toho charismatickýho směru, já už jsem nebyla dost 
dobrá, už jsem se neuměla tak dobře modlit, znáš to.  

A pak se vlastně nabízelo, že by tam mohl bydle M., který byl před volbou a chtěl bydlet mimo F., jinak 
by to vůbec nešel dělat.  

Č3: No a ne, Vendula se tam ucházela o místo v 98, a nebylo bydlení, protože byt byl blokovanej. Tak se 
nejprve udělal projekt, že by se z toho podkroví udělal další bytová jednotka, že bychom o to podkroví 
přišli. Ale nakonec z toho sešlo. A pak tě M. , tak jsem odtamtud ty I. musela vystrčit. B mi to tehdy 
hrozně rozmlouval. Mít tam 2 bláznivý ženský, farářka a I., a vy Č3 to budete muset všechno řešit. Měl 
pravdu, tedy jo. (zasmála se, řekla poučeně) 

Když ta Č1 to vzdala, protože jí k tomu manžel donutil, tak on po mně chtěl, heleďte tak ještě 5 let 
počkejte, až ta I. dostuduje, ona si dělal dálkově, nevim co dělala, učila, byla učitelka, teologickou 
nástavbu, nebo co. My už si to nemůžeme dovolit, dalších 5 let čekat, ten sbor už bude  mrtvej. To nejde, 
no. Takže jsem já musela udělat tu zlou a vystrnadit je odtamtud.  

Já: Hm. 

Č3: No a pak už se to začalo otáčet, I. mě popostrčil k tomu, že si můžeme ten personální fond můžeme 
zkusit dát nějak dohromady. Hele ve třech rodinách s to nějak utáhne. 

Č3: A ten personální fond je jakoby co? 

Personální fond se váže k úvazku faráře. Každý sbor, který má faráře , tak podle velikosti úvazku, u platí 
personální fond, je vždycky částka na celej rok, začínalo se na 25000 a teď je to 100000. 

Já: Hm. 

Č3: No. Napřed to bylo dělaný, to nesouvisí se sborem. Jako vytvoření polštáře finančního, kdy nezačlo 
nárazově k odtržení církve od státu, stát od církve, že by řekli ze dne na dne  tak a my vám na platy faráře 
nedáme ani korunu.  Tak abychom na rok jeli na ty platy pro všecky ty faráře. To se udělá zásoba, a když 
už byl vytvořenej , tak se z něj dorovnávala ta výplata, která byla strašně nízká, tak se z toho dorovnávali 
ty platy. No, a v této situace je to doposud. Teˇˇd do toho personálního fondu jdou ještě náhrady za ten 
nevydanej majetek.  

Č3: chvilka ticha. Vedla jsem to, jak jsem to uměla, normální sborovej život jsme neznala, o některých 
věcech jsem věděla, že se musej, ty nák tak běželi a nidko nikde nic neřekl. A když jsem tak ¾ roku, rok 
po smrti bratra H. jsem na jednou říkala, že by měl někdo vědět, jak to tady vedeme. 

No , to by asi bylo dobrý. 

Č3: Tak jsem napsala takový nějaký , kdo, kdy měl bohoslužby, jak se kázala a poslala jsem to bratru 
seniorovi. On tak jako , že za to děkuje a tím to zvadlo.  (zasmála se.) 

Prostě nezájem, naprostej.(smála se.) 

Pak už jsem se neptala. Pak byl senior .My jsme se snažili sehnat přes léto nějaký lidi, bylo nám jasný, že 
jsme v rekreační oblasti, kam lidi z pražských sbor utíkají, i jinam, ale i k nám. Tak když nechoděj do 
svého sboru, tak  proč by z těch F. sborů nechodili alespoň k nám. Tak jsem udělala leták, se všema 
dopravníma spojena a požádala jsem , jestli bych nemohla přijít na pastorálku.  



 
 

Já: Hm. 

Č3: Ti bylo za, já jsme tam přišla, odreferovala jsem to, rozdala jsem papír a strašně se mi tam líbilo, 
najednou to bylo společenství, i těch farářů, ale prostě živý společenství oproti nám, malýmu hloučku.  

Já: A kde byla ta pastorálka? 

Č3: V F. tehdy. Ale nevím rok. 

Já: To nevadí.  

Č3: A já jsme mu pak říkala, já bych jsem chtěla chodit, myslíte, že bych mohla občas přijít? On to 
adminstruje B. a ten jsem nechodí, tak sem choď místo něj. (zasmála se.) 

B. na pastorálku nikdo nedostal.  No, a takže já jsme občas referovala b.,  protože jsem tam měla ty děti, 
posílala jsem jim materiály a tak.  A začala jsem chodit na pastorálku. Strašně se mi tam líbilo. Držela 
jsme se vždycky vzadu, jako že jsem se nikdy o žádnej program nedrásala, jen jsem poslouchala a 
vstřebávala jsem to, byly dobrý, když se dělali kolečka po kázání, tkat ob bylo dobrý, protože každej 
musel někdo něco říct, tak to jsem taky něco řekla. Ale když to je jenom kdo, se přihlásí, tak to ne,. v jiný 
pozici.  

Jíra nás popostrčil k tomu, abychom dali inzerát v kostelích. A ono se přihlásilo 5 lidí. 

Já: Cože? 

Č3: Já jsem úplně zírala, my jsme najednou měli 5 zájemců, a byla mezi nima i Č1, ovšem my jsme 
vybrali Č1. Tím, jak jsem se o ten sbor starala sama, nikdo jinej, teda máma, dokud tam byla, tak dělala 
pokladnu. A tak jsem už sbor jsme já, dostala se do týhle pozice, že jsme o sboru mluvila jako o svým 
sboru, to rovnítko už tam hodně bylo. chvíli ticho. No a takže z toho byl pak problém, když ta Č1 
skutečně nastoupila, tak tam došlo k tomu, co je předchozí farář a novej farář. To dělá obrovský problémy 
v mnoha místech, málokdy to dokážou zvládnou. A my jako se seniorátní výbor se hrozně snažíme, aby 
k tomu nedošlo. Když farář skončí na sboru, chod jinam, kor v O. to není problém. ale já na tom sboru 
jsme musela být dál, já jsem byla kurátorka, že jo. 

Já: No jasně 

Č3:  a byla jsem zvyklá úplně všechno dělat a já jsme jí chtěla pustit, teda pustit,  a ostatní říkali, že 
nebudeš  mít co dělat, ty se budeš mít, ale měla jsem mnohem víc práce než předtím, protože se věci 
začali dělat pořádnějc. Zápisy staršovstva, a tak. A tohle prostě vedlo ze začátku ke konfliktům a bylo o 
nutně zákonitý, jednak jsme byly dvě ženský, že jo, a ten sbor byl prostě , byla jsem tam i vlastně v tý 
pozici farářský. Hm. Podařilo s mi to srovnat, a oběma nám šlo o to, o ten sbor, ne jestli já mám pravdu, 
ale šlo nám společně o ten sbor, že ten sbor nesmíme potopit, a jestli my spolu dokážem  nebo 
nedokážem... 

Já: A jak se Vám  to podařilo překlenout, překonat konflikt? 

Č3: Byla tam skutečně ta snaha z obou stran, já to vidim prostě , že jsem byla zvyklá jednat s dominantní 
matkou svojí, takže jsme měla trénink z domova, taky. Ale pomohl nám K. tehdy konsenior, že jsme se 
párkrát sešli a před nim jsme si to dokázali říct. Jo. No, protože to jináč nešlo. No, nic, podařilo a ve 
chvíli kdy nastoupila Č1, tak jsem přestala chodit na ty pastorálky, to tam nemám co dělat.  

Já: Hm. 

Č3: Ted máme farářku, tak at tam chodí ona,  a ovšem ona mě vyšachovala z konventu. Protože já jsem, 
ty konventy pro mě měli obrovskej význam, protože to bylo široký církevní shromáždění, něco úplně 
jiného než náš maličkatej hlouček, takže já jsem jednou za rok si ten konvent užívala. A Č1,. mě tam 
vedle sebe nechtěla, chtěla tam mít H.. Mohla to snadno udělat, protože já jsem tam chodila za faráře, 



 
 

zastupovala jsem faráře a se mnou tam byl vždycky někdo další. Když tam byl farář tak už jsem tam 
nemusela.  Já jsem byla náhradník, ale už jsem tam bejt nemusela.  

Já: Hmm… 

Č3: Takže jeden rok jsem tam nešla. 

Já: Hm.. 

Č3: A pak jsem se nabídla vedení konventu, že budu dělat prezenci. Jo? 

Já: Aha.  

Č3:Takže jsem na konventu seděla, sice nehlasovala, ale to dění jsem zase měla okolo sebe. 

A pak sem byla vlastně zvolena jako náhradník do výboru, hned ten první rok, když jsem tam nebyla na 
tom konventu, tak jsem byla zvolena. Jo, protože se rozšiřoval seniorátní výbor a za tři roky na to jsem 
byla seniorátní kurátorka.  

Já: Ty jo. 

Č3:A to bylo zase podruhý, kdy jsem se tomu šíleně bránila. Dvě hodiny jsem ten konvent nechala hledat 
jinou možnost. 

Já: Hm. 

Č3:Umíš si představit těch 70 lidí, co se tam vymýšlelo, úplný šílenosti už, 2 hodiny. To jsem tady ještě 
nezažila,  od toho 72. roku. A řekla jsem nakonec, prostě já to toho teda jdu.  

Já: A proč jsi do toho nechtěla jít? 

Č3:Nechtěla jsem do toho jít ze dvou důvodů, byla jsem čerstvě v důchodu a čerstvě mi začala ustupovat 
migréna. Já jsem si říkala a v tu ráno, jsem zase v tom. A pak kvůli manželovi, říkala jsem si, já mu budu 
furt odjíždět,  tohle, tamhle, zase on to toleruje sice, ale, no. Když jsem byla zvolená, tak jsem volala 
synovi, kterej byl u táty, prosim tě zkus to nějak tátovi vysvětlit, já to musela vzít. Nedalo se jinak, tak ho 
na to nějak připrav. (smála se)  A ono to kupodivu dopadlo úplně jinak. 

Já: hm..A jak? 

Č3:Já jsem měla s tou migrénou problémy od 6 let, prostě to patřilo k tomu rodovému typu. A pak už 
dlouho Dobu, dvakrát do tejdne, průměr celoroční.  

Já: Aha. To je strašný. 

Č3:A to víš, že se za tu dobu, se člověk mnohokrát modlil, aby s tím pán Bůh něco udělal, a nic. Až když 
jsem začala pracovat na církevním poli, tak teprve. (zasmála se). 

Já: To je neuvěřitelný. 

Č3:No, tak já v tom vidim i tohle, ale i to, jak se tam našla shoda časová, tak jsem přešla k jiný doktorce, 
podařilo se něco najít, a lékově to dobře podpořit. 

Já: Hm. 

Č3:A ten klid , jak jsem šla do důchodu, tak ten tam hrál roli, a pak vyšuměl. A s manželem, už byl 
v důchodu, takže mu to nevadilo. Kdybychom tam jak důchodci seděli vedle sebe, tak celý dny, tak 
bychom se asi ukousali. A on naopak se mnou, protože měl čas, tak začal se mnou jezdit. Takže na 



 
 

církevní akce se mnou jezdí, když jsou nějaký výjezdy mimo. Jezdí se mnou a pak začal chodit i na ty 
kavárničky. Takže to bylo k dobrému, ale to byl teda skutečně jeden velkej zlom. První byl, když jsem se 
stala členkou staršovstva ten druhý tenhle. V tu ránu, jsem s strašně ráda vrátila na pastorálky 
samozřejmě, protože jsem tam byla z titulu funkce. A už to jinak nešlo.  (smála se) 

(já jsem se taky smála.). Jasně. 

Č3:No a tehdy jsem se snažila s tim seniorátem doseznámit, protože díky těm pastorálkám  jsem znala 
většinu F. sborů, fyzicky. Ale ne úplně, ty mimo pražský vůbec a takže jsem ze začátku se snažila jednou 
na měsíc někam jet, takže si Č1 ode mě odpočinula. 

Já: Hm. 

Č3:Já jsem předem jsme to věděli, já jedu do F., já jedu tamhle a teď už to nedělám, není to zapotřebí, mu 
už to spolu nepotřebujeme a už to všude znám, tak kam bych jezdila, jo. No a pak se snažim být nejvíc u 
nás , protože tam prostě každej ten člověk prostě chybí, jakmile tam někdo není, tak tam není. No, tak asi 
takhle heleď. 

Já: Dobře. 

Č3:To jsem se rozkecala. 

(společně jsme se zasmály..) 

Já:  Tak já bych zeptala ještě, třeba jaká významná osobnost byla třeba důležitá právě v tom sboru, Ve 
sboru a čím tě třeba ovlivnila? 

Č3: Významnej byl samozřejmě ten A. (a čím?), potom byl významnej tvůj, váš dědeček (a čím?) a jiným 
způsobem byl významnej J.(a čím?), do kterýho se zamilovala naše maličká. 

Č3: A se všema jsem si dobře rozuměla. Pro mě spíš na tý cestě víry byl důležitej ten profesor, protože já 
furt dobrý, dobrý všecko, a přišel 68. rok a já se zasekla na takový obvyklý otázce, jak to mohl pán Bůh 
dopustit? A hned po prázdninách, na nějaký nejbližší mládeži byl profesor a on tam říkal, on neodpovídal 
na mou otázku, protože já ji nevyslovila, ta otázka byla ve vzduchu, že jo. Říkal, pán Bůh s Váma stál 
před těma tankama. On tam s náma stál. 

Já: Hm. 

Č3:On tomu nemohl zabránit, ale byl tam, kde někomu ubližovali. Díky tomu, jsem pochopila to nějak 
dospělejc ty problémy vztahový. Ten byl pro mě důležitej, no.  

Já: hm. 

Č2:A pak byl pro mě hrozně důležitej N., kterej mě když jsme spolu nastoupili do funkcí, tak on si 
nesmírně váží práci presbyterů, a jako všude mě zatáhnul do toho, že jsme všude jeli ve dvou, ke všemu 
mě bral, a ta nesmírná úcta k tý práci toho presbytera, kterej to dělá zadarmo. Jo, kterou jsem teda v tom 
sboru nepociťovala, že jo, jako ze strany Č1. Jo, teď už je to zase jiný (a v čem jiný?), ale na začátku ne, 
takže tak. 

Č3:Kam bys třeba chtěla, aby náš sbor směřoval a jestli je to převoditelný na ty ostatní části toho sboru, 
staršovstvo, NŠ. Prostě kam bys chtěla aby směřoval? 

Aby byl životaschopnej. My prozatím  jsme po těch 10, Č1 je tam 11 let, tak pořád nejsme finančně 
samostatný, soběstačný a ještě dlouho nebudeme.  

Abychom neměli problém postavit staršovstvo, abychom  měli pár lidí, o trošičku víc. Aby tam bylo 
dostatečně velký, byť to nejmenší možný  jádro toho sboru, protože pak když se na to nabalujou ty lidi, 



 
 

který jsou, těm se nelíbí u katolíků, tak chodí sem, protože jsou tam blízko, je jim tam dobře, jo, ale 
nejsou to členové sboru. Tak to je v pořádku, jsme tam pro tyhlety lidi, ale ten sbor aby byl 
životaschopnej, potřebuje jádro a to jádro je tam prozatím  strašně malý. Jo, ale je úžasný, co se tam 
povedlo, to byl od Venduly tenkrát geniální tah, že oslovila tvojí maminku na tu nedělku. To byl geniální 
tah. Já bych se toho jakživa neodvážila, protože vim, jak ona je pracovně vytížená, takže by mě vůbec 
nenapadlo jí o to říct. To by mě prostě hanba fackovala. Ale byla to geniální věc, teď že bude ta 
konfirmace. Poslední konfirmace v roce 66. To máš 50 let. 

 Já: A v čem si vnímala, že to byl geniální tah?  

Č3: No, ona tu tvoji maminku tolik neznala , nevěděla, takže jí o to řekla.  

Já: To, jo, ale jestli se třeba zvýšili počty těch členů, nebo.. 

Č3:Hele, je tam víc dětí a není problém, když tam teď nějaký dítě křtíme, tak za 3-4 roky těm rodičům 
říct, přiveďte ho. Je kam ho pozvat. Ty rodiny s těma dětma. ticho. No jináč, já bych hrozně ráda, protože 
v tom sboru ještě pořád dělám strašně moc. A hrozně bych chtěla, abych to měla, alespoň některý věci 
komu předat.  

Já: Hm. Mně by třeba ještě zajímalo, jestli jako sbor , jestli vnímáš a nějaký společný hodnoty, které jsou 
pro vás všechny důležité. Které vyznáváte. Jestli jsou třeba i někde zapsaný, nebo  

To budou asi v preambuli církevního zřízení, kterou jsem asi někdy četla, ale už si to nepamatuju. 

Já: Hmm. 

Já: Jestli jako na něčem shodnete, co je pro vás všechny důležité v tom sboru. 

Č3:Takhle jsme se o tom ve sboru nikde nebavili a nevím, jestli se takhle o tom někde ve sboru bavili, 
možná, že jo. Ale já si na naší církvi cením, jako na církvi obecně, naší Církve českobratrské evangelický, 
jistý tolerantnosti, otevřenosti, nebazírování na nějakejch prkotinách  (např.?) A přitom, že ze sebe 
neděláme, že jsme ta jediná církev, tohlecto 

Já: A ve sboru? 

 Č3: a to je tam přítomný taky, můžem tam přijít kdokoliv, kdykoliv a vždycky se tam snažíme vytvořit 
prostředí, aby se tam nově příchozí cítil dobře (a jak?),  jestli to vezme , nevezme, to je jeho věc, že jo. 

Č3: Jinak já si myslim, že prostě o lidi, který tam začnou chodit, je potřebí  pečovat ještě poměrně dlouho. 
V tom si myslim, že máme s Č1 úplně jinej ten,  že to vidí jako, když tam někdo jako zapadne, tak už pro 
ní není zajímavej, a pro ní jsou zajímavý ty další. Mně se to tak jako zdá, nemluvili jsme o tom spolu 
nikdy, a ani bych si netroufla o tom s ní takhle mluvit. Ale já mám spíš takovou tu , že člověk je zas 
přepečlivej moc. Že to lidem vadí. 

Já: Jasně. 

Č3:A je dobře, že jsme každá jiná, protože někdo chce takovej přístup někdo takovej. Každej potřebuje 
trošinku jinej. Už pro to je potřebí, aby to jádro bylo širší, aby tam těch způsobů bylo víc.  

Jo. 

Č3:Mně třeba nevadí, že nemáme klasický biblický hodiny, a takovýhle. Ale líbilo by se mi, ale furt se to 
nedaří, vlastně pro  to najít jinou formu.  

Já: Hm. A jakou? 



 
 

Č3:To bylo to bibliodrama, Č1 do toho šla, připravila to a všichni se omluvili. Byla bych tam já s naší 
holčičkou, no, takže to nemělo smysl. Ještě by přijela, ale to bylo málo. Mně se líbí na Č1, jak dokáže 
vymýšlet spoustu novejch věcí, Jo a z podnikaní znám, že člověk musí zkusit sto různejch možností, než 
se něco povede.  

Chvilka ticha. 

Já: Máš nějaké téma, témata toho sboru, o kterých bys chtěla, aby tady zazněli? Co je třeba ještě něco 
důležitýho říct.. 

Jestli ne, tak nevadí, můžem další otázku. 

Č3: Mně jedině v tomhle napadlo, že si při tomhle uvědomuju, jak za těch 11 let jsme se posunuli někam, 
protože do tý doby jsme si vlastně na ten sbor už více méně jen hrály. To já jsem to držela jako, furt na 
ěm byli činěný nátlaky, abychom se staly kazatelskou stanicí jen některýho sboru a já jsme to odmítala, 
protože jakmile budeme kazatelská stanice, tak už sem neseženu kazatele, přestane se tu sloužit 
pravidelně každou neděli a to už je cesta úplně ke konci. Jo, to během pár let bude úplně pryč.  

Č3: Takže tomuhle jsem se bránila, ale věděla jsem , že si na ten sbor svým způsobem hrajeme. Protože 
to bylo vořezaný až na to minimum ( a to bylo?) A to už jsme teďko někde jinde, to už jsme přeci jenom 
dál. I když za tu dobu prošli lidi, který  se zase vytratili, tak až na toho T., tak jsou to všechno lidi, který, 
není dáno tím, že by se jim u nás nelíbilo, ale jsou tam jiný objektivní příčiny,  třeba časový, vzdálenostní 
a takový. Takže zase lidi odcházej. 

 

Já: Já bych se teda ještě chtěla zeptat,  na otázku, která by se týkala jakoby příběhu úspěchu, jestli si třeba 
vzpomeneš na to, co ti dělá v tom sboru radost nebo v těch jeho částech. Nebo kdy sis řekla, jako člence, 
kurátorce sboru, jo, tohle dělám dobře, nebo daří se mi.. 

 

Č3:Chvíli ticho. No, to by chtělo spíš negativní. (smála se) 

 

Já: No, musíš i pozitivní. (já taky se smála),  pozitivní tam jsou vždycky.  

Č3:To je vůbec role kurátora taky trošku,  

Já: v čem? 

Č3:Kurátor se musí postavit vždy do vzniklé díry, když někde vznikne díra, tak se tam kurátor musí 
postavit a udělat to. Ale to není odpověď na tvoji otázku. 

Já si myslim, že se mi daří, jednak geneticky a jednak výchovou od táty, že umim jednat s lidma. Si 
myslim. Pak mi to občas někdo někde zboří, že jo. (zasmála se.) To holt se člověk nemůže zalíbit lidem 
všem. To nejde.  

chvíli ticha. Podařilo.. 

Č3:To se nepodařilo mě, to je ta nedělka, to je zásluha tvojí maminky a Č1. To já na tom, nemám vůbec 
žádnej podíl.  

Já: Ta zásluha, že si třeba udržela ten sbor? 

Č3:To jo. 



 
 

Já: To si myslim, že se ti fakt povedlo. To je přeci velikej úspěch. 

Č3:To jo.  

Já: Z toho boje a úsilí, co si do toho věnovala, tak bez toho by ten sbor nepřežil, rozpadl se.  

Č3:No, a jsem ráda, že jsem tam dala do kupy ten archiv, už než měla přijít Č1, tak jsem se tomu půl roku 
věnovala, seděla jsem, psala jsem, dokud si to vůbec pamatuju, tak to musim dát dohromady. 

No. A jsem ráda, že se podařilo udržet tu kavárničku, i když ten T. s tim seknul, tak máme za sebou další 
2 roky. Takže to je úspěch, že se tohle podařilo udržet. I když to neběží tak, je to vlastně svým způsobem 
na mně. Jo, což jsem s tím vůbec nepočítala, jo. Nechtěla. (a proč?) 

Č3:No a taky si myslim, že je dobrý to, že jsem zapojená v těch vyšších sférách, strukturách, že to má i 
pozitivní dopad na ten sbor.  

Já: hm. A jak? 

Č3:Že maj i ty nejobyčejnější lidi ve sboru trošinku představu o tom, co se děje, co se děje jinde. Jo, 
minimálně jako informační, a potom i svým způsobem má člověk nějaký kontakty a spíš sežene toho 
kazatele a tak jo.  

Č3:chvilka ticha. Já jsem přesvědčená o sobě, že mám v sobě pedagogický sklony a schopnosti, byť jsem 
nikdy nestála před třídou, ale že dokážu věci popsat, vysvětlit srozumitelně a že to i v církvi hojně 
používám. To dělám pořád nějaký poučky, přehledy, výcucy, výtahy a nabízím to široko daleko. Já si 
řikám, když je to tak, tak ať to alespoň lidem slouží.  

No a doufám, že jsem dostatečně laskavá, že dokážeme společně ten seniorát spolu s těma ostatníma, 
přeci jenom je to hodně jenom na nás.  

Já: Jako v rámci rozhodování o těch věcech nebo? v čem myslíš? 

Č3:To je spíš v řešení konfliktů. Protože nějaký konflikty se vždycky někde vyskytnou. 

Tak když si vezmeme teď ten příběh třeba toho neúspěchu, tak  jestli si představíš nějakou tu situaci, kde 
se ti nedařilo nebo nedaří.. Ať už člence sboru nebo kurátorce… 

No, je to čím dál tím horší na ty varhany. (obě jsme se zasmály), jako už ta cvičená opice už zapomíná, i 
to, co uměla, ale.. 

Č3:No, nejhorší je asi když se dostaneš s někym do konfliktu, a nemá to nějaký dobrý řešení.  

Zažila se třeba nějakej ten otevřenej konflikt? 

Č3:No, to je ten s tim V., ale tam já to už beru z jeho strany jako patologický.  (mluví vážně kurátorka) 

Já: V čem, nebo? 

Č3:On už mi začíná připomínat pana M.,  

Já: Jako myslíš s pamětí, nebo s čim? 

Č3:S přístupem k věci. 

Já: A ten je jakej? 

Č3:On má vždycky pravdu. A ostatní to dělaj blbě. 



 
 

Já: Hm. 

Č3:No, takže to potom bolí, když si vezmeš, jak já jsem ho kdysi ptala, jestli bychom si mohli tykat, jo , 
já jsem ho brala z R., jako toho, kterej se staral o tu mládež tam, vedl tábory, já jsem si ho nesmírně 
vážila, jo a jak mi potom pomáhal vybírat toho faráře, protože staršovstvo bylo takový formálně, prostě 
členové staršovstva, členové sboru, kteří byli schopní bejt někde napsaný.  Ale jako funkční to nebylo 
vůbec. Tehdy se nás dala pětice dohromady, T., ani nebyl členem sboru, ale byl tam od ledna, L. na dálku, 
H. a  já. No a bylo nás pět, který jsme vyhodnocovali těch pět kandidátů. A já jsem sestavila nějakej 
dotazník, jo? A tak, abychom si nějak mohli vybrat a tak.  Takže to nás byla taková pětice a do toho se 
mnou T. šel na mý prosby, on přestoupil z R. sem k nám. A teď se to, prostě zvrtlo, jo, my s Č1 jsme ty 
dvě nejhorší, který ten sbor likvidujou . (teda jako z hlediska posuzování?hodnocení?) Ale to se prostě 
nedá nic dělat, tak to prostě je.  

Tak to jsou zase ty neúspěchy. Ale s tim se nedá nic dělat.  

Já: A jak se to vyřešilo? 

Č3:No, to teďko zase běží nově, s tim já jdu znova na staršovstvo s novejma věcma zase.  

Takže pořád tam to napětí,, konflikt mezi Vámi je? 

No, jo. On odejde z toho sboru, on to řekl, že odejde, ale čeká až doběhne úplně ten soud, což teda 
klobouk dolu, že tohle drží. Protože do toho nás zavlíknul svým způsobem on a tam chce tu odpovědnost 
nést až dokonce. Jakmile bude uzavřená ta soudní tahanice, tak on odejde. 

Já: A jak zavlíknul, nebo? 

Č3:No tak on přitáhnul tu firmu. (nejprve řekla trochu rozčíleně, ale pak se tomu zasmála) 

Já: Jo, takhle.  V tomhle smyslu. 

Č3:Což mu nelze mít za zlé, jo. Holt se člověk spálí.  

Já: Vybavíš si třeba ještě nějaký konflikt, co jsi zažila? 

Č3:Na tý sborový úrovni.. Pamatuji si jeden z hodně dávna. Já jsem tam  měla velkej konflikt s tim B. a 
vy jste kvůli tomu pak odešli , že jo,. 

Ale vzpomínám si až na takovej až usměvnej , jo, si představ jednání staršovstva, vede to bratr  M. a je 
tam mladej kluk, člen sboru, kterej byl pokřtěnej, kterej chtěl jít studovat na takovou tu nástavbou 
bohosloveckou jako školu. Já nevim, co. A chtěl od nás doporučení od staršovstva.  A byly okolo toho 
nějaký debaty na staršovstvu. Teď bratr M. (ukázala jak sedel vzpřímeně) a ten kluk (ukázala jak měl 
nohy na stole názorně) a takhle tam  rozkládal, jo.  Tak to byl taky konflikt. 

Já: To je strašný. 

Č3:No a ten taky odešel s velkým konfliktem, jo. (zasmála se tomu) Protože my jsme si neuměli 
představit, že by se on staral o sbor. My jsme mu to doporučení nechtěli dát. 

Já: A on nakonec odešel z toho sboru? 

Č3:Jo..Pak se tam na chvíli objevil za Č1, před 4 rokama a byl tam asi dvakrát, třikrát. Že jako to byl 
úsměvnej konflikt.  

Já: Dobře. 

Č3:Tak hele,. zabalíme to už ne? 



 
 

Já: Ještě mám tady poslední otázku, jestli ti to nevadí. 

Č3:Dobře. 

Já: Když si přestavíš tu ideální budoucnost toho sboru, mohla bys mi tu představu popsat a jestě s tim 
souvisí to, že k tý ideální budoucnosti, vede nějaká cesta, a kdyby s měla přemýšlet o a krocích na tý 
cestě. Tak jaká by byla ta tvoje představa? Jakej by byl ten tvůj první krok? 

(chvíli ticho)  

Č3:Ten ideální  jsem už říkala, aby to jádro toho sboru bylo ještě větší, aby to bylo životaschopný. No a 
krok jedinej je vytvářet tam takový prostředí, aby se tam lidi cejtili jako doma. Aby ten sbor byl pro ně 
domov. Což pro mě je.  

Já: hm. 

Č3:A tam o ty lidi pečovat, mít co nejlepší vztahy mezi sebou a modlit se za to, přemýšlet nad písmem, 
vzdělávat se. Nepředstavuju si tu budoucnost v těch klasických sborových aktivitách. (a proč?) 

Já: hm. 

Č3:To není potřebí, nikdy to tam nebylo, nebo to tam bylo před 50 a 70 lety, nemusí to bejt teď, ale to 
bych nekřísila, ale jsou věci, který je dobrý křísit, že jo, to je ta nedělka, to je ta konfirmace,  když jsou 
lidi, bohoslužby bejt musej, to je naprostej základ a když bude zájem a otevře se něco dalšího, tak se 
otevře něco dalšího. Jo a může to mít úplně jinou formu, hlavně , aby to těm lidem něco dávalo, a aby se 
to tý farářce taky dobře dělalo. Nemá smysl dělat něco, co jí půjde proti srsti. To jako. Hele, já v týhle 
oblasti, nesnášim jakýkoliv násilí.  

Já: hm 

Č3:Někoho do něčeho nutit, to ne, ano, musim, potřebuju účetní doklad, musí bejt podepsanej. Jo, ale to 
není věc víry. To je věc úplně něčeho jinýho. (a čeho?) 

Já: Já když jsem studovala církevní řády,  webové stránky ČCE, to souvisí s těmi aktivitami,  a v tý 
souvislosti by mě zajímalo, že v tom našem sboru není zastoupená některá ta generace, třeba tý mládeže. 

Č3:skočila do toho, no, to není no. 

Já: Tak co si třeba o tom myslíš? 

Č3:Není, není, ale je dobrý, že je farář pro mládež a v jeho gesci je, tyhle jednotlivý lidi, zkusit dávat 
dohromady, když mám tady silnou mládež v Dejvicích, tak mě nepotřebujou, ale potřebujou mě tyhle. To 
samý s konfirmandama, tam se to dělá více s těma mládežema, že se dělaj akce pro několik sborů 
dohromady pro ty konfirmandy, tady máme dva, támhle 3, tady 1 a dáme to  dohromady a děláme s nima 
něco. Tak tohlecto. 

Já: Jasně.  

Já: Jak jsme mluvili o těch hodnotách, o tom směřování toho sboru, dá se říct , že ten sbor má nějakou tu 
kulturu organizační? Třeba, jak bys jí popsala? 

Č3:Já si myslim, že nás sbor má dobrou kulturu, co se týče těch řádů a tak, protože jsem se tomu ňák dost 
věnovala, takže mám trošku tu představu, i když člověk taky nedělá všechno, aby naplnil tu literu zákona. 
To zase ne.  

Č3:A myslim, že nás sbor je velmi tolerantní k různým změnám. 



 
 

Já: Hm.  

Č3:Vem si, že tam desetiletí byl neděli co neděli někdo jinej a každej si to dělal trošku jinak a pro ten 
sbor to bylo normální, že to je prostě takový tvárný.  Když je farář 10 let na sboru, dělá ti furt stejně, tak 
ty lidi, když někdo přijde jinej a dělá to trošku jinak, tak jsou z toho úplně štajf, což u nás není.  

JÁ: A čím si myslíš, že to bylo, že to takhle příjímaly, ty změny…? 

Č3: No, protože, prostě to tak bylo, neděli co neděli, tam byl někdo jinej a tím si na to zvykli. (chvíle 
ticha) Postupně si zvykáme i na to, co ty předchozí staršovstva alespoň za mě od toho 72. roku, nevim , 
co ty předtím, ale tak jako ty lidi, když M. něco řekl, tak to všichni odkejvali, jo, protože je to chytrej pán 
a myslí to dobře a my o tom nic nevíme. Jedině mám, když chtěl peníze, tak řekla nemám, nedám, držela 
pokladnu ..(zasmála se.)  Tak i v tomhle jsme se někam posunuli mnohem dál, jsou tam lidi, který jsou 
schopný samostatně myslet a ta kultura toho jednání mezi náma je dobrá, máme velmi dobrou atmosféru 
na tom staršovstvu.  

Já: Máš ještě třeba nějaký otázky, ty na cokoliv? Protože za mě je to asi všechno. 

Č3:Zasmála se, Docela bych si tu diplomku možná přečetla až bude hotová. 

Já: Určitě. 

Č3:A zvláště, by mohl i jeden výtisk skončit třeba v archivu ve sborovym.  

Já: Hm.  

Č3:No, uvaž, jestli by to šlo. 

Já: Dobře, promyslim to. Kdybych náhodou něco nezjistila, může se tě na to dodatečně zeptat, nevadilo 
by ti to?  

Č3: Jo, samozřejmě, prosim tě.  

Já: Tak mockrát děkuju.  

Č3:Tak jsme ti udělala díru do hlavy.. 

Já: Ne, vůbec.  

Doplňující otázky: 
Já: Proč jsi pro Večeři Páně u dětí (úplně krátce - nápad), a jestli dřív byla ve sboru jiná tradice? 
Č3: Některé děti dovedou člověka překvapit velmi zralým přemýšlením. Např. žádostí o křest třeba už v 

1. třídě. Tak proč ne VP. Dřívější vazba na konfirmaci ztrácí někde smysl. Ne všude se pravidelně konají. 

Pak se starší děti pouštějí k VP v tichosti, bez přípravy, bez kdovíjaké úvahy, prostě už jsou dost velké. 

Jinak naše starší vnučky přišly občas do sboru, ale k Večeři Páně tady nemohly nepřistupovat. Byla bych 

to musela přinést na staršovstvo, ale kvůli situaci 1-2x za rok, jsem to nechala být. 

 
 

Příloha 5 – Rozhovor s Č4 
 

Já: Můžeme začít? 
 
Č4: Jo. 
 
Já: Co se týká formálních věcí, tak bych s tebou potřebovala projít informovaný souhlas. 



 
 

hm 
 
Já: Bud si to můžeš přečíst, nebo ti krátce můžu říct o čem to je. 
 
Č4: Hm. Pečlivý. Cíle práce, to mi klidně řekni. 
 
Já: Je to kvůli té diplomce, kterou dělám na téma Organizační kultura sboru českobratrské církve 
evangelické a v rámci toho výzkumu jsem si vybrala náš sbor.  Pak tam mám cíle práce, čím to mlže být 
přínosné, ten rozhovor by měl trvat tak asi hodinu až hodinu a půl, pak ho přepíšu doslovně a budu ho 
dále zpracovávat.  
 
Č4: hm.  Kategorizace dat, hm. 
 
Já: hm. 
 
Č4: Chvíli ticho, členka si ještě pročítá informovaný souhlas. 
hm. hezký. No , já s tím souhlasím, no. 
 
Já: zasmáli jsme se obě. Tak já tě poprosim, jestli bys mi to podepsala a já ti to taky podepíšu a jedna 
kopie bude tvoje a jedna moje.   
 
Č4: Souhlasím, a věřím.  
 
Já: Tak děkuju. Jo, tak jestli můžem začít, tak první otázka se bude týkat tvojí cesty členky ,  
tady toho místního sboru nebo? 
Já: Jaká byla tvá cesta vlastně od ukončení školy až po dnešní působení ve sboru? A co ses třeba na tý 
cestě naučila, nějaké tři zásadní okamžiky. 
 
Č4: Ty jo, těžký,  
 
Já: těžký vybrat? 
 
Č4: hm, 
Já jsem vlastně bydlela ve V. a tam jsem byla pokřtěná a od malička jsem tam chodila. Nejdřív jenom 
s mamkou a pak se k nám připojil. Protože taťka byl z církve československý husitský a nák se spíš 
oddálil trošku, že přestal chodit do kostela, ale nakonec  
je, jak píše a koukáš na mě , to je dobrý..  
No , takže jsme tam chodili celá rodina, dá se říct, protože teď tam  táta taky chodí pořád dál, tak to je 
takovj velkej sbor oproti tomu P..  
 
Já: hm, 
 
Č4: Já jsem tam byla konfirmovaná, chodila jsem tam do nedělky, tenkrát tam byl pan farář O. a pak 
nastoupil C.a ten tam byl celou dobu, než jsem odešla. Ten vlastně odešel letos, takže je pryč. 
Já: Hm. 
 
Č4: No já jsem se toho života církevního, krom toho, že jsem tam chodila zpívat do sboru, tak jsem se ho 
moc neúčastnila, protože když byla třeba mládež, to bylo myslim ve středu a to jsem měla orchestr a mně  
to ani nevadilo, že tam nemusím chodit, já nevím. Nák mě to úplně nelákalo. A proč? 
Já: hm. 
Č4: Nevim, jestli je to tim, že když slyšim slovo mládež a tak. 
 
Já: A byla jsi tam někdy v tý mládeži? 
 
Č4: Jo, byla  jsem tam párkrát.. 
Já: a nák tě to neoslovilo.. 
 



 
 

Č4: No a tak jako jediná moje vrstevnice a ta byla naopak taková aktivní a ona zas neměla tatínka a ona 
víc žila v tom sboru a já jsem  prostě asi žila víc jinde než tady v tom evangelickym sboru.  
No a v tý konfirmaci, to si pamatuju, jak jsem tam měla strašnou ostudu, že jsem se tam zakoktala, že 
jsem tam měla nějaký poděkování rodičů, tak to si pamatuju, což není tak zajímavý. No ale potom jsme 
měli s manželem ekumenickou svatbu. 
Já: Hm. 
 
Č4: No a právě , že to nás oddával C. a ten převor. Tak to jsme se dlouho na tu svatbu připravovali, nebo 
já vlastně přeskakuju , my jsme začali s manželem chodit, když nám bylo dvacet, před dvaceti lety a 
hodně jsme řešili takový ty věroučný otázky, protože Ondra je katolík a teď naše rodina byla spíše 
protikatolicky zaměřená.. 
Já: aha. 
 
Č4: Jako historicky bych řekla spíš, že moji prababičku  tamhle někde pranýřovali a říkali jí helvínistka, 
takže proto to asi bylo v tý rodině tak zakořeněný, tak jsme si hodně věcí osvětlovali a chodili jsme  na 
rozhovory, místo předmanželský přípravy na rozhovory i k C., tak tomu Převorovi, kde jsme řešili hlavně 
to pojetí večeře Páně. No a ten převor byl takovej vstřícnej , že to s námi Probíral podle tý Filipiho knihy, 
ta Hostina chudých, že jsme ty jednotlivý kapitoly tam brali.  
Já: Ty jo. 
 
Č4: A pak řekli, že tu přípravu manželskou, předmanželskou nemusíme mít, že jsme to tady tím asi 
sfoukli. No a pak jsme měli tu svatbu , to bylo v tom F. klášteře a byla to ekumenická svatba, že tam byli 
oba ti faráři. Já třeba mám furt takovej blok, my teda s manželem chodíme jednou do P. do  
evangelickýho a jednou do katolickýho kostela, takže jednou za 14 dní to takhle střídáme. A já třeba mám 
hroznej blok, když tam jsou náhodou moji rodiče, tak je se prostě stydim cokoliv v tom katolickym 
kostele dělat, i když já se třeba nekřižuju  nebo nedělám ty vnější znaky , co ty katolíci dělaj. Ale třeba si 
kleknu, to jo. Ale kdyby za mnou seděla máma, tak si nekleknu, já jsem prostě takovej blb nějakej, se za 
to stydim, teď je to tady nahraný. No a když jsme se sem nastěhovali podle evangelickýho kalendáře 
nejbližší sbor místní, tak jsem zjistila, že je to ve P. , takže jsme tam někdy šli, tam se sedělo u stolu a 
byla tam Č3 a nějaký ty starý babičky, který už umřeli. Ten M. tam na faře bydlel a bylo to takový 
rodinný a mně to nák neodrazovalo, líbilo se mi to, takže jsme to rovnou rozhodli, že to budem takhle 
střídat. Ale rozhodli jsme se už dřív , aby ty děti budoucí, který jsme tenkrát ještě neměli, tak aby to 
křesťanství měli ze všech stran.  
Č4: I když u tý svatby jsem musela slíbit, že budou děti pokřtěný v katolickým kostele a že je budeme 
vychovávat ve víře. 
Já: hm.  
 
Č4: Ale to není nic proti ničemu. 
Já: No, právě.  
 
Č4: A takže jsme tam začali chodit, tak  je to docela velkej rozdíl oproti tomu  jak to bylo v těch V.  
Já: A v čem třeba? 
No já jsem se vždycky v těch V. cejtila , jak tam byli všichni aktivní, tak ne úplně příjemně a já jsem se 
do toho nechtěla nikdy moc zapojovat, tak tady mi to zapojování nějak moc nevadilo.  Pak mě poprosili, 
abych byla v tom staršovstvu, tak spíš z toho důvodu, že tam nikdo jinej nebyl, kdo by tam mohl bejt.  
Já: hm. 
 
Č4: Pak jsme tam s Č1 založili ten sbor, tak to je mi tam blízký, i když na těch bohoslužbách moc velkou  
účast nemáme, tak o těch Vánocích já se snažim občas o velikonocích, už dva roky jsme taky o 
velikonocích zpívali. No, já nevim.  
3 momenty si říkala zásadní,  
Já: 3 zásadní okamžiky, z hlediska tý cesty víry. 
Až do tohle sboru? 
Já: Jo. 
 
Č4: Pro mě bylo hodně důležitý to setkání s tou katolickou vírou, si myslim, že člověk o tom začne 
daleko víc přemýšlet. Já jsem se od malička nějak jako modlila, to samozřejmě , že jo, ale spíš, chodili 



 
 

jsme každou neděli do kostela, ale nepřišlo mi to tak strašně důležitý, možná že tim zkoumáním tý druhý 
stránky , je to těžký,  
No ale ten monet určitě to setkání s tou katolickou vírou, já jsem taky měla z tý rodiny, že to katolictví je 
špatný, že v katolickym kostele jsem se nemohla dívat ani na ty sochy , protože mě to rušilo, takže se na 
to nechci dívat a pak po těch rozhovorech s manželem a těma farářema mi to tak pomohlo…. k čemu? 
 
Č4: No takže tohle, to je jedna věc a pak uritě ta hudna církevní hudba, i když to nemá úplně souvislost 
s tim sborem evangelickým. 
Já: Ale má, tak jsi zase založila ten sbor, 
 
Č4: No, tak snažim se vybírat i ten repertoár, aby nebyl katolickej a ty spirituály, ty se tam hoděj 
vždycky. 
Já: Jasně. jo. 
 
Č4: No a je to určitě jiný, když si člověk  k tý víře přijde pozdějš než když je pokřtěnej jako malej. a 
v čem? 
Já: A ty jsi byla kdy pokřtěná?  
Č4: Jako miminko,  
já: Takže od malička jste k tomu byly vedený k tý víře, a chodili jste do kostela.  
Já: jo.. 
 
Č4: Ale spíš tou maminou, než tátou, protože táta byl z tý československý husitský církve a jeho táta tam 
byl farář, nevim, jestli ho to taky odradilo, že se úplně oddálil, třeba chodí doteď s tou mamkou  každou 
neděli, ale třeba k večeři páně nejde nikdy. 
Já: Nejde, jo? 
 
Č4: A nevím, by jsme se ho ptali a on řekl, že prostě nechce. Ale zase on ho přitáhl třeba ten C. tím 
kázáním, ale on to ten táta poslouchal tak spíš vědecky, on je matematik, tak se mu líbilo jak to zkoumá 
ten C., jak je to postavený, ale tak zase proč ne, když by ho to vedlo tam, kam  ho to má dovíst, tak proč 
ne.  
Já: Právě. 
chvilička ticha, zasmáli jsme se,  
Já: ještě něco? 
Č4: Já moc nejsem taková sdílná,  
Já:  ale jsi. 
 
Č4: Vždycky začnu větu a nevim, jak jí skončit. 
 
Já: Je třeba nějaká významná osobnost, která byla v rámci toho sboru, at už toho V., nebo nynějšího  pro 
tebe něčím důležitá? Jestli tě třeba v něčem ovlivnila, nebo ? 
 
Č4: Hele, určitě v těch Q. ten C., ten jak tam nastoupil, tak to najednou , člověk měl najednou pocit, že to 
k něčemu je více a nevim, ten pan farář, byl strašně hodnej a mírnej, ale taky se snažil o to, aby to tam  
nějak žilo, ale ten, C. byl prostě taková osobnost a taky se mi líbili ty kázání jeho především a pak Č1 
kázání se mi taky moc líbej, já jsme jsem byla strašně ráda, když jsem přišla, tak vlastně Č1, já jsme ji 
znala z těch Q., kde ona byla na vikariátu, víš? 
Já: Aha, 
 
Č4:  Takže já si jí pamatuju , když jsem byla malá, ona teda byla mladší  a  myslim, že už v tý době měla 
děti, já nevim, mně bylo asi 16, když ona tam v tý době byla., takže jsem si jí  pamatovala a ty kázání jsou 
pro mě taky dost důležitý.. 
Já: A v čem jakoby?  
 
Č4: No jakože když je člověk v neděli v tom kostele, tak ráda si z toho odnesu, nebo když mám to 
srovnání v katolickym kostele, tak já jsem měla to štěstí, že tady pan farář má to připravený a o něčem 
mluví, ale oni prostě třeba řeknou pár vět, nějaké povzbuzení, ale ani to kázání žádný není, a ty lidi si 
třeba odnášej to, že je tam pokaždé to přijímání,  
Já: hm. 



 
 

 
Č4: A to tady není, takže to , že se čte z tý bible, i my doma si snažíme číst třeba na každý den, ale teď 
zrovna několik měsíců mi to uniká, že jsme večer tak unavená, že už jsi to ani neotevřu. 
Já: No jasně.  
 
Č4: Ale když jdu v neděli do kostela, tak je pro mě důležitý, abych si přinesla to boží slovo do dalšího 
týdne. Tak to. 
 
Já: Tak super. A to teda máš ty kázání i u toho C., i u Č1, to je asi tak pro tebe důležitý? 
Č4: Jo, hm.. 
 
Já: Tak další otázka, jestli si umíš představit, kam by ten sbor mohl směřovat? Jestli třeba máš nějakou 
představu? Když tam vedeš třeba i ten pěveckej sbor… 
 
Č4: Hm.. 
Mně by se líbilo, aby tam více těch lidí chodilo samozřejmě, ale já nechápu proč se tomu ty lidi bráněj, že 
to berou, mně přijde, že by tam mohli chodit i lidi, který nejsou věřící, že tam maj takovou kulturní věc, a 
oni tam  nejdou.  
Já: No. 
 
Č4: Že maj prostě furt nějaký předsudky. jaký?  Jako mně se to líbí, kam to Č1 vede, že se snaží 
přitáhnout tam i lidi, i aktivitama mimocírkevníma. hm. 
Č4: V čem to je, že maj ty předsudky, nebo mluvíš s těma lidma, ale do pěveckýho sboru ti tam choděj, 
přitom do kostela ne.  
Č4: A přitom tam vypadaj spokojený, když  je nějaká ta bohoslužba, tak si řikám, že Č1 to tam má zrovna 
těžký to kázání, co jim tam budu řikat, když ty lidi tam přijdou, co ta celej rok nechoděj, třeba na tu 
půlnoční nebo na ty velikonoce tam byli z toho sboru . No, ona to ňák vždycky hezky formuluje, že si 
řikám dobrý. Tak ona jim nemůže vynadat, že „ nechodíte do kostela..“ to by tam už nikdy nepřišli. No, já 
nevim proč. Jestli ty lidi si myslej, že nepotřebujou věřit, nevim, je to divný. 
 
Já: Je to, že je , dlouholetej problém. 
Č4: A i ty, co si tam nechaj pokřtít to dítě, tak tam stejně nechoděj. Nevim, je to divný. Některý se zas 
pyšněj tim, jak se znaly s A., ale nechoděj do kostela.  
Já: No. 
Č4: To říkala kamarádka ,, že tam udělal nějakej výtvarnej kroužek na faře a ty maminky tam přišli a 
přestali chodit kvůli tomu, aby je lidi nepomlouvali, že choděj na faru, do toho prostředí.. 
 
Já: Aha.. 
 
Č4: Asi se styděj za to, aby si někdo nemyslel, že jsou nějaký pánbíčkáři,  
Je to v těch lidech, ikdyž se tvářej, že jim je všecko jedno. Ale i kdyby tam  chodili z toho důvodu, co tam 
chodí ten můj táta do kostela, tak oni tam nepřijdou. Přitom je to tam tak zajímavý, si to tam jít 
poslechnout, chodit jako na přednášky. Tady není nic, ale kdyby tu bylo u nosu, tak tam půjdu ne?  
Já: hm. 
Č4: Každej má teď všecko doma, možná je to i tim stylem života, že každej má tablety, mobily, všecko 
doma, a nic nepotřebujou. A tak nepotřebuješ nic vnějšího. 
Já: Asi jo, no. 
Č4: Uvidíme, jak to půjde všecko. usmály jsme se 
 
Já: Pak jestli si myslíš, že ve sboru třeba máme nějaký společný hodnoty? Nebo co je pro nás všechny 
důležitý v tom sbor, jestli bys dokázala to nějak říct, jestli se třeba v tomhle sejdem. Jestli to třeba máme i 
někde zapsaný nebo tak. 
 
Č4: Hm. to jsou otázky,  
Já: jsou no 
 
Č4: takový ty křesťanský hodnoty, to asi máme každej v sobě zakořeněný, ale teď nevím, jestli bych je 
dokázala všecky jmenovat. To určitě ne. 



 
 

 
Já: Nebo alespoň nějaký pro představu,  
 
Č4:A někde zapsaný.. Já myslím, že v tý evangelický církvi chybí nějakej ten katechismus, kterej ty 
katolíci maj, když prostě něco nevědi, tak se podívaj, maj to hodně podrobný, já mám třeba takovou 
brožurku evangelickýho katechismu, ale je to takový hrozně moc stručný. Ale už nevim, kdo to napsal, 
kdysi jsem to taky sháněla,  
hm. 
Č4: No, já . Mně přijde nejdůležitější, že víme, že nás spojuje ta víra, víra, naděje láska . A to nejvíc, tak 
všichni o sobě věděj. Že si můžem věřit jako tam, pak je právě těžký to, když  to někdo nabourává. že se 
tomu nechce ani uvěřit, že je to možný.  
No, máš nějaký téma třeba toho sboru, který bys chtěla tady zmínit?  
Já: hm. usmála se, jestli ne, tak vůbec nevadí. 
 
Č4: Je zvláštní, jak jsem žila v těch V. a moc jsem se toho neúčastnila, toho sborovýho života krom 
nedělních bohoslužeb, tak vlastně nevim, vlastně jsem  tam pár měsíců učila i v nedělce. To je pravda, 
ale.. 
Já: Aha.  
 
Č4:Ale to bylo vždycky z mýho osobního pocitu, že jsme nějaká méněcenná, takže jsem se tam úplně 
necejtila, když jsem měla někde veřejně vystupovat, i když u těch dětí, je to trošku jiný, a v čem? 
Č4:  Teď je to pro mě jiný v tom, že je to pro mě malej sbor, přijde mi dobrý, že si tam nic netajíme, že si 
můžem veřit.  
Já: jo. 
To už jsme říkala, tak já nevim,  
Já: Dobře tak další ta oblast otázek se týká příběhu úspěchu, takže  
 
Příběh úspěchu? 
 
Já: jestli si vzpomeneš na to , co ti dělá ve sboru nebo v jeho částech radost, kdy sis řekla, tohle se mi 
daří, tohle dělám dobře… 
 
Č4:  Hele, asi to zase může souviset s tu hudbou, když se vydaří nějakej ten koncert, a já vim, že je to ten 
sbor, kterej patří pod tu církev a já se to snažim vždycky všude říkat, když nás tamhle představuju, tak 
vždycky řeknu, že prostě patříme pod tu farnost P., tak z toho mám vždycky radost, že se ten pěveckej 
sbor se někam  posunul. Jako je škoda, že ty lidi nepřitáhneš do toho kostela, alespoň to jim dává tu 
příležitost , že viděj pod povrch, že vědi, co se tam děje.  
 
Já: no , určitě. 
 
Č4:  Třeba i to je dobrý. Takže takovej malej úspěch a tim, že já v tom staršovstvu  spíš poslouchám, tak 
mně se teď moc líbí ty projekt to , jak se to jmenuje, ne cesta domů.. 
Návrat domů 
návrat domů, tak to jak to dělá Č1 a se Č3 a že tam choděj do sboru ty vězni na návštěvu, tak to mi přijde 
smysluplný moc. Já se toho neúčastnim, ale to se mi moc líbí. A pak se mi ještě líbí ty, od toho setkání, 
jak tu bylo v loni nebo předloni, to „Taizé“. 
 
Já: hm. 
 
Č4:  Tak že se manžel rozhodl, že to tam budeme dělat, tak i když tam skoro nikdo nechodí, pokud 
nepřivezeme někoho, že tam  pak máme to soustředění s těma dětma.   
No, tak to se nás tam sejde víc, i pro naši rodinu to je dobrý, že doma se ne,  abychom se všichni sešly a 
pomodlily se společně v klidu, tak takovou chvíli nenajdeme, nebo nenacházíme, modlíme se s malejma 
holkama, velkejma holkama, to jo, takže tam mi to přijde dobrý, že se tam člověk ztiší hodinu, zpívá se, 
modlí, a může bejt chvíli ticho a přemýšlet si o všem možnym, co doma se k tomu člověk vůbec 
nedostane. 
 
Já: Hm. hm- 



 
 

 
Č4:  Tak to mi taky přijde docela úspěch, že tam ty modlitby „Taizé“ probíhaj. Nás tam teda bylo minule 
hodně málo. Noa vždycky když tam přijdou ty noví lidi, tak mi to nepřijde jako můj osobní úspěch, já je 
většinou ani neznám, ale je to  Č1 úspěch, tak jsem ráda za to, že tam ty lidi choděj. Si pak určitě 
vzpomenu, co sem všecko mohla říct.  
zasmály jsme se. 
 
Č4:  Chvíli ticho. To, že tam běží ta nedělní škola, tak to je taky úžasný, ale to není taky můj úspěch, to je 
Váš.. 
 
Já:V čem je to třeba úspěch pro tebe ta nedělní škola, nebo ty další věci..? 
 
Č4:  Asi že ty děti tam choděj rády, to vim, že ta Č1 to říkala , že vlastně , že když se tam člověk cítí 
dobře, tak tam prostě rád chodí. Nejsou důležitý nějaká jednotlivosti, ale prostě jak se tam cítíš, no. Ty 
holky naše, mně se to líbí třeba,    samy o sobě řikaj, že jsou křesťanky, že choděj i tam , i tam, a neřešej 
to.  
 
Já: že to nerozdělujou, viď? 
 
Č4:  No dcera chodí i na tu biřmovací přípravku a vlastně já nevim, jestli byl někdo zároveň 
konfirmovanej a biřmovanej. když je to potvrzení toho křtu , je obojí, já nevim, jestli to vadí.. 
 
Já: Asi ne. 
 
Č4:  Tak jako před nevim kolika lety by to nebylo možný,možná i před málo lety, tím je tahle doba dobrá, 
že je to takový volný.  
Já: hm. ta svoboda.  
 
Č4:  hm. 
 
Já: A teď zase příběh neúspěchu. Když si představíš v rámci tý svý role členky sboru , že tohle se mi třeba 
nedaří.. 
 
Č4:  No, určitě bych chtěla umět hrát na varhany, což tam  nemáme. Pan S. tam furt kritizuje tu hudbu 
církevní, tedy  on nekritizuje přímo mě, ale stěžuje si na ten zpěvník, tak to já s nim teda nesouhlasim, 
protože já mám ty písničky ráda, ale chtěla bych to nějak umět udělat líp třeba tu předehru, a nejen zahrát 
tu písničku, nebo třeba nějakou improvizaci, tak to mi přijde neúspěch, že to neumim.  
zasmály jsme.  
Já: hm 
 
Č4:  Ale tím, že tam toho zas tolik nedělám, tak .. 
 
Já: Ale děláš, ty jsi strašně skromná 
 
Č4:  Ne, ale vůbec ne. No a mrzí mě, když se třeba na něčem nedomluvíme, pak prostě nejsou programy, 
takový blbosti jako osobní, ale za to většinou můžu já, no.  a jak bys to chtěla jinak? víc rozvést 
Nevim, no. 
 
Já: No a představíš si třeba konflikt nebo napětí ve sboru, který jsi třeba zažila? 
 
Č4:  Já jako s nikym v žádnym  konfliktu tam  nejsem. 
 
Já: Hm.. 
 
Č4:  Mně je akorát líto s tím T., jak se to tam ted probírá, myslim si , že to vyplývá z nějaký jeho antipatie 
k Č1. Je mi to líto, protože když to pak člověk , když tady psal něco hroznýho, tak nevim , no.  Já jsem 
s nim přímo o Č1 nemluvila, nevim, takže jsme na to nikdy nenarazili, prostě jsme se normálně bavili. Za 
námi byli v tom Německu ještě se sestrou H. tenkrát, to byl moc hezkej vejlet, No a je pravda, že se o 



 
 

žádných takových konfliktních věcech nebavíme, nebo by mě ani nenapadlo se o tom s nim bavit. Je 
pravda, že jsme to už viděla dýl, že je nespokojenej a teď se to vždycky objevuje v těch mejlech, každej 
rok se zas něco přinese, co on napíše, je mi to líto, no.  Nevim, co s tím. 
 
Já: Myslíš teda, že je to ten konflikt mezi farářkou a kurátorkou… 
 
Č4:  No, jo. Ale já doufám, že osobně tam žádnej konflikt s nikym nemám, nebo myslim opravdu , že ne.  
 
Já: hm. 
 
Já: Myslíš, že ten konflikt nebo to napětí má nějaký vliv na ten sbor jakoby celkově? 
 
Č4:  To asi jo, protože se tim zabýváme na tom staršovstvu, já jsme to teda dala přečíst i manželovi, teď 
Č1 co psala. 
 
Já: Hm. 
 
Č4:  A já s ni jako souhlasim, ale nevim, co s tim, jestli by byl T. schopnej to od někoho jinýho pochopit, 
protože to nemá smysl, aby ta Č1 do toho šla no. protože jako už se s nim několikrát sešla, mluvila s nim 
a z toho vyšlo všechno jako v pořádku všechno a on je pak úplně stejnej.  
 
Já: hm. 
 
Č4:  No a to napětí, když tam přijde, tak jsem to sledovala, když ta Č1, já jsem viděla, že se ho to dotýká, 
protože ona tam popisovala i toho bratra H., kterej přesně chodil do těch rodin a všichni před nim chtěli 
zavírat dveře, jak dělal tu pastoraci,  
 
Já: No, no. 
 
Č4:  Tak oni jsou i v takovym  úzkym vztahu s tou H., jenže prostě ten T. tu rodinu těch H. obdivuje a 
myslí si, že to dělali dobře, jako po staru a ted ta Č1 to v tom kázání, tak jako odsoudila a ještě si to 
podepřela tim pastoračnim listem, teda pastýřskym, to je jedno. Tak  já jsme tam  tak na něj koukala a on 
se vždycky tváří tak jako nepřístupně, když poslouchá to kázání. No, aby z toho zas nebylo něco novýho. 
Že to zas napíše na nějakou tu radu. Já nevim. 
 
Já: Mně přijde , že on je takovej tradiční, a ona je zas taková modernější v tom. 
 
Č4:  No a já nevim a on je sice tradiční a on si na tom tak zakládá, ale nemá to ani nijak podložený, že je 
to jen takový, aby byl tradiční, že si řekl, že bude tradiční.. Já bych taky mohla bejt tradiční vzhledem ke 
svý rodině, jo, ale nevim, no. Přijde mi, že to moc nemá selskej rozum, no. Takováhle tradice. a v čem 
vnímáš tu tradičnost? 
 
Já: Jasně.  Znáš třeba ještě nějaký napětí v tom sboru, který si zažila? 
 
Č4:  Já většinou nějaký napětí zapomenu, že se tam něco dělo. Nevim, teď. Jako že to nevnímáš, že by 
to bylo přímo něco zásadního? 
 
Já: Jo a ten konflikt , třeba s tim T., proč si ho třeba neuvedla do toho neúspěchu? 
 
Č4:  Já nevim. 
 
Já: Jako že se to netýká přímo tebe? 
 
Č4:  Asi jo. 
 
Já: Vnímáš to jako neúspěch toho sboru? 
 



 
 

Č4:  Ne, ten sbor prostě za to nemůže. Objeví se jednotlivec, kterej tam působil léta, a ono mu 
vyhovovalo, jak  to tam dřív chodilo. 
 
Č4:  Neuvedla jsem to do neúspěchu, no. Já právě nevim, jestli to třeba teprve přijde, jestli si to třeba 
budu klást za vinu, že jsem třeba mohla něco udělat, když se s tím vitou přátelíme, máme se s nim rádi, 
vidíme se s nim jednou za rok na horách.  
Já: No, jasně. 
 
Č4:  Takže se  s nim zas tak moc nepřátelíme, no.  
 
Já: hm 
 
Č4:  Kristýnka ho má moc ráda, no nevim , fakt. 
 
Já: Já myslim, že ani nemá smysl do toho nějak zasahovat, protože když je to konflikt mezi nima, tak .. 
 
Č4:  hm. No tak kdyby on o tam začal sám se mnou mluvit, tak bych se třeba tý Č1 určitě zastalo, jo, ale 
nevím, jestli mám  na to téma začít mluvit sama, nevim, jestli by to dobře dopadlo. Přijde mi taky divný, 
že tam prezentuje někde  tu P. a tady o tom nic neřekl. To mi přijde fakt  divný, možná že i jak nás prosil 
o to, můžu se podívat i do nějakýho toho mailu, tak mě nenapadlo, že je to nějaká vedlejší, že o tom 
nevíte, to tě nenapadne.  
 
Já: No, jasně, to tě nenapadne. 
 
Č4:  To vůbec nepřišlo nic divnýho a on chtěl od manžela , aby mluvil o paliativní péči, což se vůbec tady 
sboru netýká, tak já nevim, manžel říkal, že toho má strašně moc, že tam na otočku pojedem , něco řekne 
a už jsme tam použitý , že jsme mu slíbili tu účast, je to takový divný, no. A on byl tak rád, že jsme mu to 
slíbili. No, já nevim.  
Přišlo mi, že Č3 zas z jejího osobního důvodu mu odmítla tu pozvánku, to taky nevi, asi jsem to měla na 
tom staršovstvu  říct, to mě taky přijde, kdybych já ji poprosila, můžeš tady pozvat na koncert, tak jakej 
má důvod to neudělat. Že někdy tam byla nějaká blinkavka, tak já nevim. 
 
Č4:  Jediný, co mi přijde divný, že tam prezentuje tu P. a tady se s nikym o tom neporadil a nedomluvil, 
ale to nebyl ten Č3 důvod.  
 
Já: Myslíš, že to má nějaký řešení?  
 
Č4:  S tím T.? 
 
Já: Hm.  
 
Č4:  Tam jsou tak zásadní rozpory mezi nim a Č1, že nevim. Spíš si myslim, že sem úplně přestane 
chodit. Jestli bude rozumnej, jestli to nechce rozvádět, rozvíjet ten konflikt,  
 
Já: hm. 
 
Č4:  Jestli oni mezi sebou  si to vyřešej, bych řekla spíš, že ne.  
 
Já: Já myslim, že s tim počítaj, že odejde , no. 
 
Č4:  No, uvidíme. 
 
Já: A teď ještě. Jestli by sis uměla představit nějakou ideální budoucnost toho sboru? Jestli bys mi tu tvou 
představu  mohla popsat? 
 
Č4:  Když to je strašně těžký, že nevim, co si od toho sboru slibuju. Já to tak beru ten sbor abychom se 
v neděli to už jsem říkala, abychom se tam společně potkali, přivedli ty děti, vlastně nejdůležitější pro mě 



 
 

pořád je vlastně kázání, když je ten farář dobrej, tak , i já Č1 věřim v těch kázání, mně se to moc líbí, jak 
ona to vede. a jak? 
 
Č4:  A slibuju si od toho, že mě to přivede na nějaký myšlenky, který mě budou obohacovat do toho 
života třeba, povzbuzovat, tak to v podstatě mně stačí, já nepotřebuju aby se to někam dál ubíralo, když 
bude ten kostel plnej lidí, tak to samozřejmě bude příjemný, ale jinak mě to vůbec nevadí, že je jich tam 
málo, když to nebude ovlivňovat to Č1 kázání, ňák negativně. 
 
Já: Hmhm. 
 
Č4:  Takže já nevim, já sem spokojená s tim stavem, jakej je teďka.  Ale asi je to třeba tim, že si to ani 
neumim představit to lepší, co by mohlo bejt. Je to zase tim, že za tejden  jdu do toho katolickýho kostela, 
kde mě některý ty věci nuděj, třeba , že si slyší člověk slyší furt dokola. To zase považuju za neúspěch, že 
kdyby to člověk prožíval nově, tak by mě to to asi mělo přinášet to, co v tom evangelickym. Asi se víc 
těším do toho evangelickýho. Jo. určitě. Ale v tom katolickym má ten pan farář taky hezký a to kázání je 
pro mě asi fakt nejdůležitější.  
 
Já: hm. Když k tý budoucnosti třeba, že by mohlo bejt třeba víc lidí, tak k tomu vede nějaká cesta, tak 
kdybys měla přemýšlet o těch krocích, jak dosáhnout  právě ty ideální budoucnosti, tak co by třeba mohl 
bejt ten tvůj třeba první krok, kterej by třeba k tomu mohl přispět? 
 
Č4:  No, to je právě to, jak to udělat, aby tam ty lidi chodili. Kdybychom třeba víc zpívali o těch 
bohoslužbách a zvali ty lidi osobně, tak to osobní pozvání je podle mě nejdůležitější. Protože když to 
člověk někde vyvěsí, tak víme , že nikdo nepřijde. No a ten můj krok, kdybych nebyla líná a opravdu se 
snažila jít mezi ty lidi, ale já zas si myslim, že nemám takovou vyřídilku, abych je přesvědčila, aby přišli.  
 
Já: Jako mezi lidi, myslíš mezi ty lidi z pěveckýho sboru, nebo i úplně venku? 
 
Č4:  Hm. No, jako i úplně venku, by to bylo hezký, určitě dobrý. Já jsem si teď vzpomněla, jak byl ten 
koncert ve sboru na tu noc kostelů, tak pan  S.  navrhoval, že by tam mohli bejt nějaký vstupy, mluvený 
slovo a my jsme si pak tady s manželem říkali, no je to pravda, je to noc kostelů a teď tam má záhlaví 
nějakej ten citát nebo verš, takovej osvětlující, tak by tam to mohlo bejt hezký, tak jsem to psala i Č1, 
která si to tenkrát nepřečetla ten mail, ale když jsem jenom, oni se všichni panu S. smějou, haha, nějaký 
vstupy. Ale když tam zpíváme x spirituálů jeden za druhym, tak je pravda, že kdyby se to na chvíli 
přerušilo, a teď by tam Č1 řekla nějakejch pár veršů, tak by se to k tý noci kostelů hodilo, ale ty lidi, já 
teda nebudu jmenovat, ale oni opravdu, „no to já jsem sem pozvala lidi z vesnice, ty nechtěj poslouchat 
čtení z bible. Přesně hned takhle reagovali a mě to zrovna přijde taková příležitost, že o těch Vánocích 
tam přijdou a taky si to poslechnou. 
 
Já: No, poslechnou , no. 
 
Č4:  A nevim, jestli to někoho třeba přesvědčilo, že by třeba v roce přišel ještě někdy jindy, asi ne zatím, 
ale alespoň jednou za ten rok slyší něco jinýho než co se do něj cpe v tý televizi, no, ale určitě by se dalo 
dělat spoustu  kroků, co by se dalo zlepšit, Ale já jsme na to asi jiná,  
 
Já: Nepřijde mi to, i ty osobní pozvání a to, co v tom sboru všechno děláte mi přijde úžasný, i ty 
modlitební setkání a to. 
 
Č4:  Já jsem ráda za tohle, no.  
 
já: A i ty děti v tý nedělní škole, to je taky obrovskej přínos, to říkala už  i mamka, protože oni jsou 
šikovný.. 
 
Č4: Škoda, že tam nechodí těch dětí víc, no.  
 
Já: Jasně no. 
 
Č4:  Je tam vlastně jenom  naše rodina, pak K. taky, škoda, že těch dětí není víc, no.  



 
 

Až vyrostou, tak snad se zase někdo objeví,  
 
Já: Třeba jo no. 
 
Č4:  Tady byli ve vesnici lidi, který si dokonce zapisovali, kdy ta nedělka je, ale už tam zase nepřišli. To 
jsem je potkala, mohla jsem se jich zeptat, třeba, oni vypadali takoví jako, oni byli z nákýho společenství, 
jak se to jmenuje ta obec křesťanů, že nebyli nějaký evangelíci, ale 
 
Já: Ty křesťanský sbory? Ne. 
 
Č4:  Já nevim přesně. Ale vypadalo, že jim tam docela líbí, ale stejně nepřišli, tak jako to si člověk 
uvědomí až pozdě, že je člověk mohl pozvat.  
 
Já: Jo. Pak jsem se chtěla zeptat, já jsem snažila studovat i tu strukturu v rámci nějakých církevních řádů, 
tech evangelickejch a tak. 
 
Č4:  No.  
 
Já: A v tý souvislosti mě zajímalo, jestli sis třeba všimla, že některá ta generace u nás není zastoupená,  
víš třeba i ta generace mládeže a tak.  
 
Č4:  No, to tam není, viď. Mládež.  
 
Já: Třeba co si o tom myslíš ty. 
 
Č4:  Ono, jak je to malý a ty lidi tam nejsou, tak mě nikdy nenapadlo, že by tam nějaká mládež byla, no. 
Ale kdyby tam byla, tak určitě, Č1 Vás zve třeba na to setkání tý mládeže, viď? 
A pojedete tam teda? 
 
Já: No, asi jo. Já jsem říkala, že jo, že bych jela. 
 
Č4:  Mluvily jste o tom s Č1 už předtím  než to napsala, že jo? 
 
Já: Jo. Nějak jsme se o tom bavily, no.   
 
Č4:   Dcera říkala, že už o tom věděla, ona včera byla na nějakym výletě.  
Tak by, já právě si to nedovedu  představit v tomhle sboru, jo? Ale protože tam není nikdo kdo by tam 
chodil, ale pak tam budou  ještě rodina, což  asi taky nestačí. Tak to tam určitě chybí tahle generace a víc 
generací tam chybí. 
 
Já: hm. Že třeba nemáme ty klasický aktivity, jestli ti to třeba chybí? Nebo jak to máš.. 
 
Č4:  Já vim, že Č1 mluvila někdy o těch biblických  hodinách, já bych klidně chodila na nějaký biblický 
hodiny, sice nevim, neřikám, že bych zrovna na to teď měla čas.. 
 
Já: Jasně. 
 
Č4:  Ale jinak by mě to zrovna jako bavilo. Hm. Něco přečíst a o tom si tam popovídat. Vím, že jak jsem 
byla občas na tý mládeži ve V., tak tam bylo vždycky víc nějak těch témat, na tom setkání a já jsem se 
tenkrát hrozně bála, já jsem si to snad jednou měla za úkol připravit právě něco, jakoby taký malý kázání, 
v rámci toho. Asi to proběhlo tenkrát, to už nevim. Ale já bych třeba chtěla, aby to biblický vedla Č1, ne, 
že bych, jako kdyby se tim člověk sám zabejval a musel by si něco připravit, tak by to bylo super, to by se 
mi líbilo, kdyby to tam  bylo. Teď jsou tam vlastně ty kavárničky, kdyby tam byla ta biblická nebo klidně 
i to nábožko, mně třeba vadilo, že Č1 vlastně jsem si myslela, když holky začali dorůstat, že budou mít 
fakt nábožko, že tam budou chodit jednou tejdně a byly asi dvě a syn Č1 , tak pak to dělala formou těch 
víkendů, a mně by se asi víc možná líbilo, kdybychom každej tejden měli nějaký povídání, jako máte teď 
třeba jednou za 14 dní. Já třeba posílám ty děti na to nábožko.  
 



 
 

Já: A tam to jak probíhá nebo? Víš, jak by to třeba mohlo probíhat u nás.. 
 
Č4:  No, ona to tam dělá nějaká katechetka, která je tam asi placená myslim, a má tam asi 3 skupinky dětí 
– nejmenší, větší a největší. Holky teďka narážej jako na různý témata, že tam něco odsoudí úplně.. 
 
Já: No, jako praktický témata, jako ze života? 
 
Č4:  No, praktický témata, ona má prostě ten pohled trochu zjednodušující a ty děti, hned jim řekne, že 
jóga je špatná, homeopatika jsou špatný a vlastně teďka tam brali něco s evolucí a holky naše jako, a ona 
jim řekla, že člověk se nevyvinul z opice a tak jednorázově to řekla a přitom to není vůbec jednoznačný, 
co a jak. Tak holky to pak s manželem tady probírali a on říkal , že za ní snad zajde, že by jí k tomu měl 
něco říct, protože je to takový černobílý trošku, že třeba můj táta byl s holkama a říkal, „sakryš..“ něco 
mu nešlo víš, a druhá „posvěcej jméno tvé..“ A on co? To mě naučila kamarádka, že to mámě říct, když 
řekne třeba nějakou kletbu., Já jsem se tak trošku lekla.  
 
Já: Hm. 
 
Č4:  Mně třeba přijde to vzdělání náboženský, chodí i jedna holčička od holek ze školy, nechodí do 
kostela, ale že ta maminka je taky evangelička, ale posílá jí tam a choděj tam obě, já je tam vozim, je to 
hezký, já si myslim, ať to ty děti viděj ze všech stran, ale aby to zase někdy neudělalo nějakou paseku.. 
 
Já: Jako třeba tohle, viď.. 
 
Č4:  To se zas u Č1 nebojim, že by hanila katolickou církev, ona je taková jako docela tolerantní, no.  
 
Já: Jo, no. 
 
Č4:  Tak to jsem tenkrát myslela, že by mohlo bejt nábožko, ale nebylo a Č1 se tenkrát snažila, psala 
maily těm školám a nikdo se jí neozval.. 
 
já: Aha. 
 
Č4:  Kdyby to třeba udělala znova, tak by se třeba ozvali, tam byla tenkrát jiná ředitelka v  a ona na to 
vůbec nereagovala.  
 
Já: Aha. 
 
Č4:  Víš, Jako že by ho mohla učit klidně v tý škole. 
 
Já: Což by nebylo špatný.. 
 
Č4:  Když vidíš ty děti minimálně, který do toho kostela skoro nechoděj, ty rodiny jsou nevěřící.. 
 
Já: No. 
 
Č4: A třeba by do toho nábožka chodili, je to jako součást vzdělání, hm. 
 
Já: Třeba no. Jak jsme se právě teď bavily o tom směřování toho sboru nebo hodnotách, tak myslíš, že náš 
sbor má nějakou tu organizační kulturu? A jak bys ji třeba popsala? 
 
Č4: To je hrozný. Já myslim, že jo, že ten náš sbor, že jsme takový vstřícný a snažíme se bejt takový 
otevřený, aby tam chodili ty lidi, i když to ještě nestačí. Tak jako vždycky se tam někdo novej objeví, 
každej rok. No, ale určitě bychom  měli ukazovat ty křesťanský hodnoty, hlavně ukazovat to, že jsme 
normální lidi, že ty lidi v nás maj předsudky, že je to něco divnýho, ale spíš si myslim, že je to divný pro 
ně to katolictví.  To evangelictví, že je právě takový civilní, tak by to mohlo, nevim teda, proč to 
nefunguje, jo? Ale mohlo by to nalákat ty lidi, nebo jestli některý ty lidi toužej i po tom divadýlku, který 
maj pak v tý katolický církvi, mně to teda spíš odrazuje, jo.. 
 



 
 

Já: A myslíš, že třeba ten vstřícnej přístup nebo ta otevřenost je to nejen z hlediska toho sboru, ale jestli je 
to převoditelný třeba i na ty jeho části? Na staršovstvo, nedělní školu.. 
 
Č4:  Tak v nedělní škole jste určitě vstřícný.. 
 
Já: Tak to jsme rádi. 
 
Č4:   A to staršovstvo většinou  probírá takový interní témata, topení a mně přijde, že to je strašně často to 
staršovstvo, já bych dala alespoň jednou za dva měsíce, protože kdykoliv pak přijdu do kostela, tak je 
staršovstvo,  já nevim, jak je to možný, že člověk furt nemá čas.  
 
Já: Hm.. 
 
Č4:  Neodpovídám na otázky.  
 
Já: Ale jo, odpovídáš.. Takže si myslíš, že ta kultura tam jakoby je?  
 
Č4:  Jo, mně přijde, že jo. 
 
Já: Tak to je asi všechno? 
 
Č4:  No, tak dobrý.  
 
Č4:  Nemáš hlad? nedáš s námi něco?  
 
Já: Ani ne, děkuju.  Děkuju moc, myslíš, že kdybych třeba ještě něco potřebovala, tak se můžu ještě na 
něco zeptat? 
 
Č4:  Určitě se můžeš zeptat, jestli myslíš, že ti to k něčemu bude. 
 
Já: Bude, pro mě je strašně důležitý porozumět těm lidem ve sboru, jak to cejtěj, jestli se to přenáší i na 
ten sbor, jestli ta kultura toho sboru je stejná jako ve staršovstvu nebo nedělní škole.. 
 
Č4: hm. Je hrozný, že člověk nedostatkem toho času jako už o tom nepřemejšlí, mně to třeba mrzí, já 
jsem třeba ráda, když tam chodíme třeba na ty modlitby „Taizé“, že se tam můžem hodinu zklidnit, a jako 
víš, že se nevěnuješ něčemu jinýmu a že se můžeš pomodlit a ztišit a bejt tam s těma ostatníma v klidu, 
tady se k tomu doma prostě nikdy nedostanu skoro. 
hm. 
 
Č4: Já ti tady pošlu ještě nějakou marmeládu a med,  
Já: Ty jsi hodná, jak to všechno zvládáš.. 
Č4: Ale prosim tě.. 
Já: Já tady mám pro vás taky takovou drobnost, jako poděkování, že sis na mě udělala čas a udělala jsi se 
mnou rozhovor, moc děkuji. 
Č4: děkujeme. to jsi nemusela.. 

 
Příloha 6 – Rozhovor s Č5 
 

Já: Jestli ještě na úvod můžeme spolu projít informovanej souhlas, kdy bych tě ráda seznámila s tím, co 
vlastně cílem toho výzkumu a rozhovoru. 
 
Č5: Jo. 
 
JÁ: Tak to spolu asi projdem. Cílem tý mý diplomky je vlastně popsat a zmapovat sbor, ten konkrétní 
náš, kam oba dva chodíme, z perspektivy organizační kultury. Díky tomu, že se mnou děláte rozhovory, 
tak se snažím porozumět tomu, jak se to pak odráží v rámci té kultury toho sboru, z hlediska vize, 
společnejch hodnot, směřování, poslání, atd.  
 



 
 

Č5: Hm.Hm.  
 
Č5: To jsem asi poslední, viď?  
 
JÁ: Nee, ještě ne. Ještě táta paradoxně chybí. 
 
Č5: Fakt? (zasmály jsme se oba.) 
  
JÁ: A toho mám doma, a vidíš.  
 
Č5: Kovářova kobyla.   
 
JÁ: No a co se týče toho výzkumného postupu, tak  ten rozhovor přepíšu, budu ho zpracovávat a zařadím 
ho do výsledků té diplomky, kdy ty výsledky budu prezentovat v rámci obhajoby,  což úplně nezaručí 
úplnou anonymizaci. 
 
Č5: Ty děláš magistra?  
 
Já: Jo. Takže to budu během té obhajoby prezentovat. To nemusíš anonymizovat, jo, úplně v pohodě.  
 
JÁ: Kdybys chtěl kdykoliv skončit s tím rozhovorem, nebo ho přerušit, tak mě klidně řekni. Aaa to je asi 
všechno.  
 
Č5: Dobře. Mám ti to podepsat někde?  
 
JÁ: Jo, kdybys byl tak hodnej a jedna kopie bude tvoje a jedna moje.  
 
JÁ: Jestli jí nechceš, to nepotřebuji, tak to jsi hodnej.  
Formality máme za sebou.  
 
Č5: Dobře.  
 
JÁ: Tak jestli můžeme začít se samotným  tím  rozhovorem. Tak první otázka se bude týkat tvé cesty 
člena sboru. Tedy jaká byla tvá cesta od ukončení školy po dnešní působení ve sboru a co ses na tý cestě 
naučil, nějaký 3 základní okamžiky.  
 
Č5: No, moje cesta ve sboru, nevím, jestli byla tradiční nebo netradiční, ale každopádně já jsem , můj 
dědeček byl evangelík. 
 
JÁ. Hm. 
 
Č5: A mý rodiče jsou docela zapřísáhlý ateisti. 
 
JÁ: Aha. 
 
Č5: Jenže s tím dědou jsem chodil na půlnoční mše a tak.  A děda mi furt něco vyprávěl a tak.  Taky platil 
salár. (zasmály jsme se oba) Takže to. Ale mý rodiče prostě byli zapřísáhlí ateisti a prostě a tak. A já jsem 
v sobě vždycky nějak tu víru cejtil. Ale nikdy jsem to asi v sobě neformalizoval a tak. Vždycky jsem to 
v sobě měl. Já jsem si třeba prodělal hodně těžkej úraz, když mě bylo 11 let, tak mě  sejmulo auto na 
přechodu a tak.  
 
JÁ: Ty brďo.  
 
Č5: Takže mám  zkušenost i z takový tý přechodový fáze mezi smrtí a životem.  
 
JÁ: Hm. 
 
Č5:Jsem skončil v komatu, v bezvědomí a tak. Takže to mě asi taky docela formovalo. (a v čem?) 



 
 

Č5: No ale pořád necejtim nějak tu potřebu ten vztah s Bohem formalizovat. No a pak šel čas, skončil 
jsem se školou, začal jsem vlastně dělat,  jsem vstoupil jakoby do byznysu.  
 
JÁ: hm. 
 
Č5: No a docela do ostrýho byznysu  jakoby. Ve finančnictví z pohledu kancléře a tak. Bankovnictví a 
finančnictví je jakoby strašně ostrej svět, musí mít člověk ostrý lokty a tak. A není to vůbec snadnej svět 
z pohledu přežití. Je to prostě hodně ostrej svět. No a já sjem si ždycky zachovával nějaký etický, morální 
principy v sobě, což mi občas působilo taky problém, a postupně jsem stoupal v tom byznysovym 
žebříčku od píky jsem se dostal až na manažerský pozice.  
 
JÁ: Ty jo. 
 
Č5: V bankách na docela dost vysoký pozice. A tam to pořád přituhovalo a já jsem  v sobě začal cejtit 
takovou tu frustraci z těch vztahů tam, bez toho světa tamního. A takovou jakoby prázdnotu. Přesto že to 
bylo naplněný milionama vjemů a taky spoustou peněz, který člověk dostává a tak. Tak ale přesto mi to 
prostě nedávalo smysl. 
Č5: A cejtil jsem , že potřebuju nějakou rovinu duchovní nebo duševní  a duchovní a cejtil jsem to hodně 
intenzivně, protože jsem se už cejtil v tom bankovním světě jako cizinec, přestože  jsem dělal dobře svojí 
práci, líp než všichni ostatní, tak nevim jestli přesto nebo proto , že jsem uznával nějaký svoje morální a 
etický principy , který by byli v tom světě braný jako divný. (A jaký principy? v čem divný?) 
 
Č5: A tak jsem hledal nějakým tím způsobe druhou rovinu života, tu nemateriální, protože mě opravdu, já 
jsem  nechtěl mít prostě porsche, bavoráka, nechtěl jsem mít hodinky za 200 tisíc.  
 
JÁ: hm. 
 
Č5:Čímž jsem byl vlastně divnej, a jednak mi ten svět nebyl blízkej těch lidí, já jsem prostě zastával jiný 
hodnoty a tak. A tak jsem chtěl nějakým způsobem najít druhou rovinu toho světa a protože jsem věděl, 
že děda byl evangelík prostě.  
 
Č5:Tak jsem se rozhlídnul po internetu, fakt jako a prostě našel jsem P. A do dneška si pamatuju, když 
jsem tam jel poprvý, to bylo někdy po Vánocích, já někdy okolo Vánoc   ta víra , by měla bejt spíš okolo 
Velikonoc, ale pro mě je hodně okolo Vánoc a Adventu. Tak  jsem vyrazil jednou do P.  a doma jsem 
řekl, že se jedu podívat do kostela, že mě to zajímá a tak.  
Č5: A jel jsem a přijel jsem tam, našel jsem tam P. A já jsem nějak zaťukal, vešel sem, a musím říct, že 
jsem zůstal trochu v šoku, přeci jenom náš kostel není úplně kostel. Hm. tak jo. Tak jsem vešel dovnitř a 
od tý doby jsem to vlastně neviděl, byla tam vlastně L. a asi 5 nebo 6 lidí. A vzali si židle a sedli si prostě 
doprostřed na ty židle do kolečka, že vůbec neseděli v lavicích, ale na židlích, uprostřed v kolečku a já 
jsem tak tak přišel, dobrý den, nevím, jestli můžu nebo nemůžu, ale rád bych si sem sednul a ona řekla, no 
jasně, vítejte. A já najednou, teď se tam zpívali i písně a to. A já jsem byl jak u vytržení, to je přesně ono, 
to je přesně to, co já v tom životě potřebuju, prostě nějakou kotvu, druhej rozměr života, že všechno enní 
jenom o prachách, o bavorácích, o oblecích za 80 tisíc, to ej přesně to, co já, ty lidi vnímaj ty pravý 
hodnoty.  
 
Č5:Č1 tam je. Jee, a to byste měl mluvit s naší paní farářkou a já jsem tam pak přijel podruhý a jen jsme 
nějak krátce hovořili s Č1 a potřetí jsem tam přijel a tak.  
 
Č5: Pak se z toho stalo světlej bod v tom tejdnu a prostě jsem se konečně viděl s těma lidma, který 
vyznávaj stejný hodnoty jako já, jinak se moc přes tejden s takovejma lidma moc nepotkávám.  A pak 
jsem se vlastěn začal bavit s Č1 o tom, že bych chtěl bejt pokřtěnej.  
 
JÁ: Hm.  
 
Č5: No probíhali nějaký rozhovory s Č1. , kdy jsme se bavili o tom, jak to vlastně mám, prostě v jakým 
světě já žiju a v divnim světě a jakej jsem uvnitř , že jsem english man in new york. A tak no. 
 



 
 

Č5: No , jednou se mě ptala, co je vlastně pro mě víra, co to pro mě znamená, já jsem si to uvědomil když 
jsem jel na cestě z P, do J. Jsem si to uvědomil, jsem se vracel už po tmě a měl jsem rosvěcený světla  a 
vidíš. Prostě jedeš a vidíš. A pak jsem si prostě najednou pustil ty dálkový a najednou se mi zjevilo, kudy 
vlastně jedu, že viděla si prostě, pro mě, můžeš tim životem jet, pojedeš a uvidíš a je to jako běžná jízda, 
ale když si pustíš ty dálkový, tak vidíš mnohem víc, vidíš souvislosti, že to není jen o pár stromech vedle 
cesty, ale že okolo je velkej les, a vidíš dál za horizont, a máš mnohem bohatší ten výhled a tak to je pro 
mě víra. Prostě dálkový světla. 
 
Zasmály jsme se.  
 
Č5: No a předtím jsem jel an tokový běžný světla. To je pro mě víra a ty lidi, který jsme tam našel. Tak to 
bylo fantastický, třeba paní H. prostě pro mě úžasnej člověk, mrzí mě, že už tam s náma nejezdí, ale ta mě 
hodně zasáhla, rozhovory s ní byly důležitý. (v čem?) My jsme jí vozili, postupem času se začala přidávat 
rodina, začali jezdit se mnou a manželka a vlastně i na můj křest jsem pozval tehdy sví rodiče a tak.  
 
Já: Hm. 
 
Č5: Který to tehdy nechápaly, nebo nechápou moc. Ale my máme takovej divnej vztah, ale na křest 
přijeli. A předtím křestem začala jezdit dcera, kterou jsme měli, a no skvělý prostě , bylo to super.  
 
Č5: Pak se nám prostě stala šílená věc. .Že dcera spadla do toho rybníka, prostě a taky málem umřela 
prostě a tehdy první co, jsem přijel domů, viděl jsem přistávat vrtulník a tak. To bylo šílený a když jsme 
přijeli s manželkou do nemocnice, tak si v tý chvíli úplně v prdeli, úplně šílený, víš, že ti možná ta dcera 
umře. První co, mě napadlo zavolat, tak byla Č1. za náma přijeli, přestože byla kdovíkde, měla jinej 
program, dělala něco jiného, tak se sebrala a přijela do tý H. a modlila se tam s náma.(člen má slzy 
v očích, podlamuje se mu hlas).  Modlila se tam s náma. A byla připravená pokřtít, kdyby to dopadlo 
blbě. (zaklepal na stůl. Dopadlo to dobře. A tak no. 
Č5: No a ty lidi mi hrozně přirostli k srdci, třeba my jsme si kupovali nový auto a vybírali jsme se 
sedmimístný, abychom  mohli vozit paní H. a pana T.  Takže kvůli nim jsme vybírali sedmimístný auto. 
Takže lidi pro mě znamenaj hrozně moc. 
No a postupem času jsem se dostal do staršovstva a což bylo pro mě ctí a na konvent a tak. 
Teď vlastně nevim, co jsi vlastně chtěla. 
 
JÁ: Jak si třeba mluvil o těch hodnotách, co ti byly blízký toho sboru, umíš to třeba pojmenovat? Co si 
třeba neviděl v tom byznyse, ale v tom společenství jsi to našel? 
 
Č5: To se těžko pojmenovává. To je nějaká etika toho rozhodování a vůbec ta motivace, proč ty věci 
děláš, protože ti to přinese finanční užitek a nebo protože jsou dobrý. Ten parametr podle kterýho se 
rozhoduješ je nejhorší, ale důležitý je vždycky jestli je to dobrý nebo ne. Tohle taky není úplně hodnota, 
která je v byznyse. To, že pro ty lidi znamenaj hrozně moc mezilidský vztahy. Že jsou jedny z prvních 
míst toho hodnotovýho žebříčku. Víra samotná. Č5:To, že v byznysovejch kruzích  se víra úplně nenosí, 
není to něco , co je obecně sdílený. Byť já jsem lidem postupem času  jsem jim zjevoval , že jsem 
evangelík a že jsem na to hrdej. Ale ne tak jako že bych všem ukazoval, se podívejte, já jsem byl 
pokřtěnej. (zasmály jsme se)  
A já si ani nemyslim, že lidi, který jsou pokřtěný, jsou něco víc, nebo věřící jsou něco víc než nevěřící. 
jenom prostě to sdílení tý víry v tý práci je nemyslitelný, kdežto tady je to naprosto přirozená součást. 
Takže tak. Důležitost mezilidských vztahů, etika, víra jako taková. Hm. Asi nějaká sounáležitost, to, že ta 
komunita drží neskutečným způsobem pohromadě, to je asi taková věc, která je velice důležitá.  
 
JÁ: Jak jsi mluvil, že jsou pro tebe důležité ty rozhovory s paní H. Tak v čem to pro tebe bylo důležitý?  
 
Č5: Paní H. to je prostě zase pro mě jako člověk z doby, která.. Z tý správný doby, prostě.. A z doby, kdy 
věci byly tak jak maj. Třeba byt si to nelze idealizovat, tu dobu první republiky, tak pro mě ta moudrost 
těch lidí je ohromná, skláním se před nima. Společnost M. H. to je prostě wow. Klobouk dolů. Vždycky 
jsem  ji měl hrozně rád, já jsem vždycky hrozně rád poslouchal svojí babičku, jak vyprávěla o tý době.  A 
paní H. naučila mojí dceru, kdo byl náš první prezident.  
 
JÁ: Fakt jo? 



 
 

 
Č5: No, jasně. Hrozně mě mrzí, že nechce jezdit, těžce to nesu. (proč nechce jezdit)  Navíc naše babičky 
moc nefungujou, dcera brala paní H. jako babičku.  
 
JÁ: To je hezký.  
 
Č5: A plus tedy pro nás Vaše rodina, jste pro nás obrovskym vzorem, jak se k sobě nádherně chováte, 
fakt obdivuju.  
 
JÁ: To nevim. (nevěděla jsem co říct, byla jsem v rozpacích..) 
 
Č5: Ne, opravdu, jste pro nás nedostižný, prostě jste můj vzor, já nejsem vůbec dokonalej, občas křičim 
nebo tak. A jsem takovej. Já se v kostele stávám, vlastně tím stykem  s těma lidmi, že si povídáme, 
vídáme se, tím, že do toho kostela jezdim, tak se stávám, cejtim to, že se stávám lepším člověkem. Tím, 
že tam mám vzory, ke kterejm vzhlížím, za druhý já jsem v tom byznyse furt ve střehu, musíš koukat 
zleva , zprava ,  
být ostražitej. 
 
Č5: : Mít zatnutý svaly, bejt připravenej na útok, a tady to povolíš aaa. 
 
JÁ: To, z tebe spadne… 
 
Č5: Přesně tak a nemusíš bejt naježenej, nejt připravenej bojovat, tady vim, že není důvod. A tohle mě 
taky činí lepším, že nemusim bejt apriori připravenej k boji. A dalším obrovskym vzorem je pro mě, jsou 
pro mě H. To nechápu, až deprese mě jímá, když.. Nee.. přeháním. (smějeme se).  
 
Č5: Ale to nechápeš prostě, jak oni zvládaj 5 nebo šest dětí. 
 
JÁ: Pět. 
 
Č5: Pět že jo. Nebo šest, to je jedno. Já to nechápu. A ještě na to H. je sbormistryně, dirigentka, učí na 
klavír, kde si, co si. O. lékař a paliativní péče. Fakt prostě nechápu, a samozřejmě hrozně obdivuju, jak se 
k sobě chovaj, to, že jsou muzikantská rodina. To je prostě mě nikdy nevedly k hudbě, k víře, já jsem si 
tohle všechno musel v sobě nadefinovat sám, přijít si na to sám. 
 
Č5: To jak se snažíme fungovat naše rodina, To nemá vůbec nic společnýho s tím, v čem jsem vyrůstal já. 
Hrozně málo společnýho s tím, v čem jsem vyrůstal já.  
 
Č5: Takže čerpat tu inspiraci z těch lidí v tom sboru. Wow. 
 
JÁ: A my čerpáme od tebe.  
 
Č5: To nevim teda.  
 
JÁ: Ale jo. Opravdu.  
 
Č5: Snad radši ne. (zasmál se.) Tak jestli můžem k další otázce, tak to je jakoby příběh úspěchu. To jsi 
třeba už z části říkal, ale jestli si vzpomeneš na to, co ti dělá v tom sboru radost, nebo v těch jeho částech, 
ve staršovstvu, nedělní škole, atp. Nebo si řekneš jako členovi tomu sboru, jo, tohle se mi daří.. 
Č5: No, baví mě třeba reprezentovat náš kostel na konventu, já jsem takovej rebel jako. 
Tak se to tam vždycky snažim nějak rozsvítit. Nevim, jestli úspěch, ale jsem na to fakt hrdej, že je mi 
dovoleno bejt součástí něčeho tak skvělýho společenství lidí. Já si třeba připadám, že si to nezasloužim.  
 
JÁ. To zasloužíš. 
 
Č5: Fakt jako. 
 



 
 

Č5: Já to považuju za obrovskou čest, že vás máme, že tam můžeme jezdit. Jestli jsem dostal někdy 
nějaký vyznamenání, tak je to právě to, že můžeme bejt součástí tohohle, že můžeme bejt součástí 
tohohle, společenství, který si vážim.  
Č5: A když to vezmu na ty konkrétnější věci, tak mám hroznou  radost z těch divadel. To je fakt super. I 
ty první, i ty broučci. Někdy si myslim, že bychom nemuseli tolik experimentovat.  Ten divokej západ , to  
mi úplně nesedlo. Ale chtělo by to trochu klasičtější věci, co bych rád dělal, třeba ten betlémskej příběh. 
Ale chápu, že Č1. to chce jinak. Tak to mi dělá radost.  
 
Č5: Radost mi dělá nedělní škola. Fakt jste úžasný. 
 
JÁ: My jsme rádi za takový žáky.  
 
Č5. No a radost mi udělal ten, jak byl propuštěnej z toho vězení, nevim, jak se jmenuje. A pak fungoval 
na faře a dneska funguje relativně standardně jako v normálním životě. To je pro mě radost, že jsme mu 
dali snad něco málo z nás, nějaký principy, který mu třeba umožněj přežít v džungli venku se ctí. Aaa. 
Radost mi to dělá i proto tebe, že bych se sám těžko setkal s lidma, který jsou z týhle skupiny, protože i to 
mě obohacuje. Už jen , že jsme měli možnost se s ním setkat. I teď ten druhej, se kterym tam nastaly 
trošku problémy, tak mi dělá radost to, že těm lidem můžu dát šanci.  Že i když je to tak, že ne vždycky se 
to povede, a to, že těm šanci lidem dáme, to je skvělý. To se mi zdálo, že je různý jinde.  
 
JÁ: A tu šanci v čem? 
 
Č5: Tu šanci pochopit je, je to podobný i pro mě, protože já jsem v nějakym světě vlků z wal street, 
(zasmály jsme se) ne, a potřeboval jsem normální, tedy vlastně nenormální lidi v tom, jak se k sobě 
chovaj hezky a probíraj úžasný věci. A vlastně tedď to dáváme těm vězňům, že žijou v pekle, to musí bejt 
prostě šílený, potřebujou vylízt ven a pochopit, že fungujou. Bůhví v čem vyrůstali. Oni by se tam asi 
těžko dostali, kdyby vyrůstali v ideální rodině. A teď je to peklo vykopne ven a oni potřebujou vědět , že 
to venku funguje normálně. Jinak jim to nebude připadat divný, když najednou vstoupěj do nějakýho 
pekla tady ve venkovním světě. Oni právě potřebujou vidět, že jsou i lidi, který to takhle nemaj. Že jsou 
úplně v pohodě, je to správně a tak. A že to funguje a je tam těm  lidem dobře. To je paráda.  A to 
myslim, že jim ukazujem, že jsou komunity lidí, kde nikdo nikoho neokrádá, nešije na něj boudu a tak. 
Takže tak. To považuju za úspěch, radosti.  
 
JÁ: A teď příběh neúspěchu, kdy si zase představíš situaci, kdy sis řekl, teď se mi nedaří… 
(chvíli ticho) 
 
Č5: Třeba nemám dvě věci. Osobní neúspěch.  
Já: hm.  
č5: Přestal nahrávat?  
 
JÁ: Nene, v pohodě. 
 
Č5: Osobní neúspěch je , že se mi nedaří, až se stydim za to, že vlastně nevim, jak to má chodit. Já jsem 
nevyrůstal v rodině s vírou, takže nevim, jak to má doma vypadat. Je nějaká modlitba před jídlem, já jsem 
vlastně pochopil, že ta modlitba před jídlem je, jak jsme hrály tu vánoční hru. To tam fakt nikomu 
nepouštěj, prosim tě.  
JÁ: Jojo. 
Č5: Jak se modlit před jídlem a tak jsem pochopil až tam a nedaří se mi to implementovat doma. Moje 
žena prostě, to možná taky beru jako neúspěch. To, že se mi nedaří ty věci. Prostě bych někdy chtěl bejt 
mouchou a vidět, jak funguje třeba vaše rodina. Jestli probíhaj nějaký modlitby před jídlem, prostě by mě 
to zajímalo, jak to má bejt, nebo jak by to mohlo bejt. Ty prvky vzát z toho jako domů a implementovat 
to. 
Č5: A možná jako druhej neúspěch, já prostě jí k tomu nechci tlačit, protože vim, že by to nebylo správný 
a moje žena prostě není pokřtěná, přestože s náma do kostela jezdí pravidelně, tak prostě nějak nechce.  
Č5: Nevim proč, štve mě to, mrzí mě to, ale rozhodně jí nebudu tlačit, nebo dělat nějaký peklo.  
Č5: Ale mrzí mě to a beru to jako svůj neúspěch, že se mi jí nepodařilo správně vysvětlit. Přitom by to 
pro mě bylo důležitý.  
 



 
 

JÁ: Tak třeba k tomu ještě dojde. 
 
Č5: Tak třeba s tím můžete pomoct. Protože já na ní tlačit nechci, protože vim, že by to bylo 
kontraproduktivní.  
 
JÁ: Určitě.  No možná byste jí mohli , nebo si o tom popovídat, že si nejsi jistej tím, jak to chodí. Každej 
to má třeba jinak, ale v tomhle si myslim, že není vůbec problém, že kdyby sis chtěl o tom popovídat, 
 
Č5: To rád. 
  
JÁ: tak si můžem sednout. 
 
Č5: To bych moc rád. Jako v tom se cejtim. 
 
JÁ: Vůbec se za to stydět nemusíš. Nee. 
 
Č5: Ale zase na druhý stranu, kde já sem to měl pobrat. 
 
JÁ: No právě, ber to tak.  Že jedině od toho dědečka.. 
 
Č5: Hm. Aaale on nebyl moc praktikující… 
 
Č5: To jsou neúspěchy a když to vezmu kolektivně, tak to je bratr T. Nechápu. Teda chápu, že je tam 
určitá vzdorovitost , která je daná i tím věkem , a jako chci říct přímo zručovitost, ale taková ta rejpavost, 
víš. Jízlivost. Přesně jako radost, když něco není , tak jak má bejt. To mě dost zarazilo na něm. A řikám, 
je to daný věkem, atd. A konzervativní zaměření prostě, respektuju to, ale vnímám to jako neúspěch, 
nekladu to za vinu tomu sboru, spíš je na vině ta mezkovitost toho T. Ale mrzí mě to. Myslím, že to vnáší 
zbytečně negativní energii, je to hrozná škoda. Se tady budeme hádat, tak to ne. Tak to mě mrzí.  
JÁ: Jak si o tom teď mluvil, tak jestli si vybavíš nějakej otevřenej konfikt nebo napětí ve sboru, který si 
třeba zažil.  
JÁ: Tak to je přesně ten případ? 
 
Č5: To je přesně ten případ.  
 
JÁ: Jako by , že tě to mrzí z toho řešení ten konflikt. nebo? 
 
Č5: MĚ mrzí, že vůbec ten konflikt vzniknul, že jsem upřímně řečeno nechápal, na čem se zakládá. A pak 
jedna z prvních částí toho konfliktu  se zakládala na něčem , co mě mrzelo, s čím jsem nesouhlasil, ani 
nevím, jestli to správně pojmenovávám, u večeře Páně, aby děti dostávali přijímání, tak T. byl proti. A 
přitom mi přijde úplně fantastický, že tam máme tolik dětí, přijde mi, že to rozsvící ten sbor a naopak to 
může vybudovat pozitivní vztah k víře u těch dětí a to mě mrzelo od T., že prostě nechtěl. Bylo to takový 
ultrakonzervativní,  
že je zvyklej na něco prostě… 
Č5: Tak no, proto já jsem vlastně u evangelíků, protože nemám  rád, takový to tmářství. Takovej ten 
ultrakonzervatismus. Protože já jsem punkáč jako bejvalej, (zasmály jsme se) 
 a tak je mi dobře v takovym punkačskym prostředí, než v konzervativním. Tak tohle mě mrzelo.  
JÁ: Jinak tě teda žádnej ten konflikt nebo napětí nenapadá.  
 
Č5: No, asi ne.  
JÁ: Dobře.  
 
Č5:Zapomněl jsem na nějakej?  
 
JÁ: Nee. To je o tom, jak to vnímáš ty. 
Č5: Jo, jestě ten, jak on se jmenuje, dole z D. s tim .. 
 
JÁ:Bratr S.? 
 



 
 

Č5: Ano, ano. Tak to mi taky přijde zbytečný jako, že pomlouvá v autobuse, to se mi nelíbí. Myslím si, že 
je to , nemyslim to špatně, ale je to starej blázen, a to fakt nemyslim pejorativně. Tak at si to, ale at nehází 
špínu na ten sbor. To nechápu.  A na Č1. a na písně, který se tam zpívaj, a to mi přijde taková malost a 
blbost. Takový zbytečný hledání  konfliktů , negativ , kde nejsou , T. a pan S. Tak nevim proč. Přijde mi 
to škoda.  
 
JÁ: Myslíš, že ten sbor může využit tyhle konflikty , napětí jako příležitost k něčemu?  
 
Č5:Jako si zanadávat? (zasmály jsme se. )  
 
JÁ: Nevim právě. 
 
Č5: Myslim, že ho to stmeluje. Že jako to vnímáme. Proběhla jako diskuze v rámci.. 
 
JÁ: Staršovstva? 
 
Č5: V rámci staršovstva, no.. Jako několik diskuzí a myslím, že jsme se jednomyslně shodli, ale 
demokraticky, jednomyslně na tom, že to není správný a poslali jsme jednotnou reakci těm lidem. To se 
mi líbilo, že se to nenechalo vyhnít. Prostě se to vyřešilo, podle mě jasná zpráva se poslala, jako že mi 
staršovstvo jsme jednotný a máme tento názor. Chceme abyste věděli..To je jiný, než mi to necháme 
vyhnít, ono se to nějak vyřeší.. Mě je blízký, bum tenhle názor, pojďme to řešit tak a hotovo a vy si s tim 
poraďte. Takže tam proběhla jasná a otevřená komunikace a jestli to k něčemu pomohlo, tak spojenim, 
soudržnosti toho sboru. Že prostě alespoň na chvilku tam byl vnější nepřítel a ono když je jakejkoliv 
nepřítel , tak se sbor, jakýkoliv společenství  víc stmelí, tak mu to prospěje.  
 
JÁ: Dobře. 
 
Č5: Takže takhle se to dalo využít.  
 
JÁ: Super. 
 
JÁ: Pak poslední ta otázka, je cesta sboru, když si představíš tu ideální budoucnost toho sboru, tak jestli 
bys mi ti tvou představu mohl nějak popsat a jestli k tý budoucnosti vede nějaká cesta, a kdyby ses 
zamyslel na krocích na tý cestě, tak tak jakou bys měl o tom představu, jakej bys popsal ten první krok 
k té budoucnosti ideální. 
 
Č5:To je hodně těžká otázka. (Jdu se před ní vyčurat..) 
 
JÁ: Dobře. 
 
Č5: Nic. ( zasmály jsme se) 

Č5: Já si myslim , že.. Jak byla ta otázka ?. 

JÁ: Cesta sboru..Ta ideální budoucnost 

Č5: Na jednu stranu, to říkala v kázání Č1. Že je bezesporu, že kvantita ubývá, ale možná je to ve 
prospěch kvality. Což je na jednu stranu pravda, na druhou si myslim, že je to takový konejšení, že ano, 
bude lepší když tam bude chodit 12 lidí, ale kterejm na sobě záleží, a mají stejnej pohled na víru a tak. 
Než aby tam chodilo 30 flanďáků. Nebo teď jsem to, 30 povrchních lidí, a nadruhou stranu bych byl 
nerad, abychom se tím uchlácholili. Nechali to tak bejt, a mě to mrzí a rád bych s tím něco dělal.  

Č5: Aaale. Asi bych s tim měl něco dělat. Jenže já mám co se týče času jenom práci, do toho jsem radní 
tady, že jo. 

JÁ: Rodina a radní. 



 
 

Č5: Ano. A zbylej čas rodina. Rozhodně mi to není lhostejný. Prostě mrzí mě to. Občas jsme tam vzali 
svoje přátele, přál bych si, aby ten sbor byl širší, aby se nám podařilo pro tu myšlenku získat víc lidí, 
protože si myslim, že tady ten potenciál je větší. Ať už z P. nebo J. Bylo by to fajn, přijít, a ideálně, aby 
byli ty lidi mladší, protože si myslim, že ta víra dá ozvat a můžou přinést spoustu skvělejch nápadů a 
energie, která by tomu sboru prosperovala. . A nevim, úplně jak na to.  Kdybych to věděl , a měl zázračný 
návod na to, jak zastavit odliv, nemám ho , no.  

Č5: Jak k tomu jít, nevim, kdybych na to měl dost energie a času jak, tak bych dokázal vymyslet spoustu 
akcí a aktivit, ale já ho nemám. Což si spoustu věcí uvědomuju během toho našeho rozhovoru. Tohle je 
jedna z nich, že mě to mrzí. Ale asi ho nenajdu.  

Č5: Když bych chtěl, aby byl ten sbor širší, no ale to zase.. 

JÁ: Klidně řekni, co tě napadá… 

Č5: Myslim, že bychom měli dělat aktivity, který jsou atraktivní dám o tom vědět pořádně na J., dát o tom 
pořádně , ale pořádně vědět na P. , v okolních obcích. Přitáhnout ty lidi, a když už je tam přitáhneme, tak 
udělat ten program dostatečně atraktivní a zároveň ne povrchní, a aby sděloval nějaký hlubší poselství, ale 
přitáhnout je. A říct jim, že je to tam fajn a že to nabízí východiska ze spousty situací, který se zdaj 
neřešitelný prostě. Bylo by krásný, říct těm lidem, ať nečtou ten blesk, ať nekoukaj na ty televizní noviny, 
ordinace, protože to je brutální manipulace s těma lidma. Na jednu stranu je zmasakruješ, tím že je 
vystrašíš tragickejma zprávama a  pak je uklidníš a oni ti na to koukaj a vymejvaj jim ty mozky, ale jak na 
to, to je těžký.  

Č5: Přál bych si, abychom dostatečně atraktivníma tématama dokázali přitáhnout ty lidi zpátky, třeba si 
myslim, že co třeba církev , by měl využít a vyzdvihnout to hnusný téma uprchlický krize a tak dál. 
Prostě aby apelovala na ty křesťanský hodnoty, soucit a sounáležitost a mrzí mě, že ta církev jako 
nereaguje , nevysílá dostatečně silný zprávy o tom, že přestaňte, že tady žádný nejsou a kdyby tady byly , 
tak je naše povinnost se o ně postarat, protože jsme národ s křesťanskou tradicí a humanitním, 
humanismem, kterej , to jsou naše kořeny a nehledě na to, že tahle země produkovala exulanty, 
posledních 40 let, před pádem komoušů. A díky Bohu, že se o nás ty státy postarali. At to bylo Německo, 
Švýcarsko, Kanada, Spojený státy a my jsme měli obrovskou emigrantskou, uprchlickou vlnu, a o nás 
bylo postaráno úžasně a když my máme něco vracet tomu světu, tak budeme říkat nene, to vůbec. 
V tomhle by měla bejt ta církev mnohem silnější, silnější komunikovat tuhle zprávu. A selhává v tom, 
myslim, že to neuchopila dobře.  

Č5: A . takže cesta, třeba tohle je cesta.  

Č5: Třeba se zabývat těmahletěma témata. 

Č5: Přesně tak, to je přesně naše téma a myslim, že existuje silná skupina sluníčkářů , já jsem jeden 
z nich. A tohle si myslim, že je téma, jak přitáhnout mladou generaci a spoustu těch mladejch , jsou 
humanisticly založený lidi, ještě nezkažený, takovym tim konzumem. Spousta z nich ,. to je cesta jak 
přitáhnout mladý lidi k tématu církvi, víry, a hodnot toho jednotlivýho systému.  

Č5: Líbilo by se možná ještě , kdybychom se potkávali J. a P.  

JÁ: Jako sbory.. 

Č5: Hm. Jako kdyby oni přijeli k nám a my k nim. Já jsem o tom mluvil s Č1. a myslim, že by to bylo 
dobrý udělat takový výměnný pobyty.  

JÁ: To by bylo fajn, 

Č5: No, že by to oživilo .. 

JÁ: To je hezký… 



 
 

Č5: Já se podívám, jestli je to všechno ty otázky. Jenom mě ještě zajímalo, z hlediska toho tématu, jestli 
znáš pojem organizační kultury,  

JÁ: No.  

JÁ: Jak bys jí třeba popsal, zajímalo by mě to z tvýho úhlu pohledu. 

Č5: A teĎ myslíš organizační kulturu našeho sboru , nebo? 

JÁ: No, třeba. Sboru.. 

JÁ: Jak to uchopíš, nechám to úplně na tobě. 

Č5: hm. To je zajímavá otázka. 

Č5: No já si myslim, že nemá úplně tu klasickou organizační strukturu, tak jak jsi zvyklá z firmy, protože 
vždycky tam je nějaká hlava, která tomu šéfuje. A nám šéfuje pán Bůh. Nemyslim, že tam je, je to taková 
vláda bez premiéra. Myslim, že je to komunita, kde není žádnej šéf nebo premiér, ale na druhou stranu si 
myslim, že v tom staršovstvu jsou naprosto přirozenym způsobem rozdělený ty kompetence. 

JÁ: hm. 

Č5: Prostě , tvůj táta se stará o věci technickýho rázu, já třeba vidíme do finnací, ty finančí věci. Z. má na 
starosti ten projekt s vězněma a fb., a Z. to celý administrativně a organizačně zvládá, každej mi připadá, 
že tam má svojí roli, H,. všechno okolo kultury, hudby, atd. Vy jste prostě fantastický v nedělní škole, bez 
vás by neexistovala a díky bohu za vás., Tak se to tak přirozeně každej dělá něco, každej má svůj resort, 
ale nemá to premiéra mi přijde, Jakoby taková zvláštní kultura. Ale mě naprosto vyhovující.  

Č5: Jasně, já tam zase nacházim tu úžasnou příjemnost toho všeho , protže chodim do práce a tam je 
rockcahrt je jasnej, tam je velení, subordinace, atd. A ty nevidim, že by ta Č1, byla ta šéfka a nebo že by 
Č3 byla ta šéfka prostě , je to komunitní způsob , vláda v níž neexistuje premiér,  

JÁ: Tak super, tak to je asi ode mě všechno. 

Č5: Jo? Nevim, jestli jsem ti byl něčim užitečnej. 

JÁ: Určitě, jestli máš třeba ještě nějaký téma, o čem bys chtěl mluvit, nebo.. 

Č5: Já ti taky děkuju, protože mě to zase srovnalo myšlenky, spoustu věcí jsem si uvědomil a  

JÁ: Tak to jsem ráda, jestli to bude i pro vás jako přínos, tak to jsem ráda. 

Č5: To jo, teda, pro mě určitě. 

JÁ: Tak děkuju. 

Č5: Já děkuju.  

Č5: Tak dobrý. A dáš nám to pak přečíst?  

já: No jasně. Jestli z toho něco vyjde. (zasmály jsme se) 

Č5: Přibytý na vratech nějakýho kostela.  

JÁ: To zas doufám, že ne. 

Č5: No, je to krásný společenství.  



 
 

JÁ: Je, no.   

Č5: Člověk si to v dnešní době musí fakt vážit.  

JÁ: To teda.  

Č5: Každej je tam úplně jinej a něčim vyjímečnej.  

JÁ: jojo. 

JÁ: Přijde mi, že tam každej patří.  

Č5: Jojo.  

Č5: To zajímalo Č1. Kdo vás sem poslal. Kdo vás sem prsk. Co tady děláte, jak jste nás našel. 

JÁ: A cos jí řekl? 

Č5: No, 21. století, internet, jsem hledal evangelický sbory a našel jsem P.  

Č5: Je to fajn, že se máme. Ještě bychom mohli dávat častějš ty cesty, častějš dávat ty kafíčka po těch 
bohoslužbách. Pak je to jedno za druhym. ráz a na ráz a zavře se kostel. Vycouvaj lidi, odjedou a pak se 
vidíme zas za dlouho. Víc to propojovat. Nebo, to by mě asi žena zabila, ale já si klidně umim představit, 
že bychom udělali jako , víš jako , jednou by byl oběd u nás, upekli bychom 2 husy a 10 tisíc knedlíků a 
pozvali bychom celej kostel, pak by to bylo jindy u Vás, U H. , na faře. To si myslim, že to společný jídlo 
a  

JÁ: k tomu patří , vid? 

Č5: Hrozně ty lidi spojuje , i přes ten proces vaření, i když to enní dokonalý, tak to si myslim, že je cesta. 
Pomoct zase tý integraci a život toho sboru, Ještě, že mě neslyší žena. (zasmály jsme se) 

Č5: Já vždycky přijdou s tou vizí a ona se tak pak pachtí.  

Č5: No tak jo, tak já tě vezmu dom.  

JÁ: Fakt? ale já tady můžu skočit na autobus.  

Č5: no jasně,  

JÁ: Vždyť taky spěcháš domů, rodina na tebe čeká. 

Č5: Nene, stejně musím ještě něco promyslet, já se sem asi ještě vrátim.. 

 
 
Příloha 7 – Rozhovor s Č6 

JÁ: Nebude vadit, když si to budu nahrávat?  

Č6: Snad to nebude znát na tom… 

JÁ: To je spíše pro mojí pohodlnost, že si to můžu všechno přepsat do mýho počítače než bych si to 
zapisovala pouze na ten papír. To mi opravdu moc pomůže.  

JÁ: Hele na začátku bych chtěla s tebou projít informovaný souhlas.. 

Č6: Tak mi to dej, já si to přečtu,  



 
 

JÁ: Dobře.. 

JÁ: A na konci pak to oba podepíšeme, kdy jde o souhlasný prohlášení, kdy jsem tě informovala o tom 
výzkumu, rozhovoru, které dělám ve sboru, že jsem tam pozorovala, psala jsem si poznámky, účastnila 
jsem se různých setkání , aktivit ve sboru, a z hlediska toho zpracování, že to budu následně přednášet ty 
výsledky v rámci obhajoby práce a tak nemůžu úplně zajistit úplnou anonymizaci. 

Č6: Takže to budeš vyloženě říkat, že to je člen sboru , ale ne jmenovitě. 

JÁ: Jmenovitě ne.. 

Č6: Takže budeš říkat tohle je člen staršovstva, atd. 

JÁ: Přesně tak.. 

JÁ: Nevadí ti to?  

Č6: Nee, nevadí.. Nikdo tě nezná.  

JÁ: Mohla bych tě teda poprosit, že bychom to podepsali. 

Č6: Jo, 

JÁ: Jedna kopie bude moje a jedna tvoje,  

Č6: Chceš datum? 

JÁ: Můžeš.  

JÁ: Já to taky podepíšu.  

Č6: Jo a už jsem si půjčil 500tisíc.  

JÁ: smích. Nee. 

JÁ: Kéž by.  

JÁ: Můžeme,  myslíš začít?  

Č6: Jo.  

JÁ: Tak první otázka se bude týkat tvý cesty jako člena sboru, a otázka zní, jaká byla ta tvá cesta od 
ukončení školy po dnešní působení v tomhle sboru a co ses třeba na tý cestě naučil, nějaké pro tebe 3 
zásadní okamžiky?  

Č6: Hm. To je bomba teda.  

JÁ: Jako že je to těžký? 

Č6:Od školy, jo? 

JÁ: Jo. 

Č6: No je pravda, že vlastně když jsem odchodil školu, tak jsem sice věřil, ale bylo to vlastně takový 
vlažný, teprve, až když, přesně abych ti pravdu řekl, tak pro mě největší zlom znamenal, když jsme 
potkali paní farářku na tý pumpě, a ona se ptala se jestli někdy nezajdem. No a tak si myslim, že v tom 
bylo, jsme se shodli s  maminkou, že tam zajdem, že je to fajn, ale nevim proč, ale začal jsem mít touhu si 



 
 

uspořádat věci ve svý mysli a duši, prostě tak, abych je měl co nejlepší. A z toho vyplynulo to, že jsem 
stál o to, abych se nechal pokřtít, protože já jsem měl v církvi bratrský jen požehnání jako dítě a tam jsem 
sice navštěvoval nevim, náboženství, chodil jsem do nedělní školy, a tyhlety aktivity.. 

JÁ: V tý církvi bratrský? 

Č6: V tý církvi bratrský, ale bral jsem to jako samozřejmost. 

JÁ: Že jsi tam od mala vyrůstal? 

Č6: Že tam bůh pro mě je, existuje, vím, jak s ním komunikovat a věřit, že se k němu můžu kdykoliv 
modlit a prosit ho atd. Ale jak řikám , takovou opravdovou touhu dát ty věci do pořádku a ňák to, ne kvůli 
lidem, ale kvůli sobě, prostě jsem měl pocit, že to není tak jak by to mělo bejt .  

JÁ: A to si?  

Č6: Že tím křtem opravdu přiznám, že věřím v Boha, že bych chtěl ten svůj život po všech stránkách 
změnit. Tak to se asi tady odehrálo.  Ne asi, ale určitě. A potom taky ej strašně zajímavý, že od určitého 
věku si začne člověk uvědomovat, že čerpá ze svých uložených věcí, který v něm jsou, ale který  ani 
nedokázal je použít a vlivem toho věku a těch vědomostí je víc než když jich bylo jen pár na začátku, 
člověk začíná rozumět mnohem víc, at se to týká církve, bible, nebo víry a tak. 

JÁ: hm 

Č6:Nevím, jestli je to dobře, nebo smutný, ale některý ty věci, který byly zastřený takovou tou 
samozřejmostí, tak jsem si neuvědomoval,. že to vlastně nevim, o co tam jde. Například Večeře Páně, 
ano, vždycky jsem věděl postup, vysluhování, tělo Kristovo a krev Kristova, ale až v pozdějším věku a o 
tom křtu jsem po určitý době pochopil, že je to obrovská věc v tom, že můžeš přistoupit a ztvrdit to pouto 
s tim Bohem tou večeří páně. A vlastně jsem se dost bránil, abych protože normálně je, že ti jsou 
odpuštěný hříchy a já jsem se trošku povědomě bránil tomu, abych nebyl povrchní, abych kdo ví jak 
nehřešil a jednou začas jsem chodil smířit s tím bohem.  

JÁ: hm. 

Č6:A je zajímavý, že právě  po tom, křtu, ušel jsem nějakou cestu, začal jsem to brát úplně jinak (jak?) a 
byl jsem strašně vděčnej, do teďka jsem vděčnej za to, že můžu prožívat tu večeři páně tak jako svátost a 
rozumim tomu, že to ení nic povrchního, že můžu spoléhat na to, že člověk je hříšná duše, neděláš 
některý věci tak, jak bys měl, tak že tě pán Bůh za to nepotrestá, pán je milosrdnej, je jinej, láskyplnej, 
než lidi, který souděj hned v nějakym krátkym horizontu.  

JÁ: hm.  

Č6:To je tahle věc, ještě k tomu přidat ještě nějakou třetí věc, možná dřív mě bylo, když jsem byl ve věku 
30 let, tak mě maminka při každý návštěvě,. jestli chodíme do kostela, měla obrovskou starost, jestli jsme 
nesešli z tý cesty víry a mě to dost točilo, a proč? proč je na to tak zatížená? dneska to člověk chápe, 
podle sebe vidim, že je to správná cesta, že bych chtěl mít ty všechny děti na tý správný cestě.. 

JÁ: A ta správná cesta je co podle tebe? 

Č6: Ta správná cesta je ta právě s tim Bohem. Cesta víry. 

Č6: I tohle ten přístup se zmínil, že dneska tomu rozumim a dneska dal bych nevim co, za to, vim, že 
většina z těch mejch dětí věří, ale třeba nedokáže ze svýho času víc dát , aby byly v tom společenství, aby 
vedli ty děti k víře, ty vnoučata. To si myslim , že je ohromně důležitý, protože prostě když ne teď, kdy 
jsou ty děti malý, tak kdy? kdy je informovat, ukazovat jim, co je správně, protože potom na to mávnou 
rukou a půjdou si svojí cestou. 



 
 

JÁ: hm. 

Č6: No pak je taky ještě ta věc, samozřejmě , že o mně v práci vždycky věděli, že věřim, já jsem se moc 
nevim. jak bych to řekl. Když někdo projevil zájem a ptal se mě na něco, tak jsem se snažil vysvětlovat, 
ale leckdy jsem taky nevěděl, a to než aby člověk odkryl, že něco nevíš, tak je to jasný, tak o tom 
nehovoří radši.  

JÁ: hm. 

Č6: No, ale dneska je to v úplně jiný pozici, protože si uvědomuju, že člověk tim, že do toho společenství 
věřících lidí chodí, a že je věřící, tak prostě zodpovědnost za to, co dělá a jak to dělá. Je to ohromně těžký 
vydržet a nenechat se vyprovokovat, ale hrozně mi pomáhá se modlit za to., by v různejch těch zkouškách 
člověk obstál, kdy ty lidi kolem tebe tě provokujou takovym způsobem, že prostě abys něco udělala, abys 
nějak reagovala.. 

JÁ: špatně? 

Č6: Tak jako asi mezi lidma běžný, ale myslim, že by se takhle věřící člověk chovat neměl. Měl by ty 
věci řešit v klidu a opravdu myslet na ty druhý a ne snad na sebe nebo na svůj prospěch nebo i v dnešní 
době, je běžný, že to má člověk přešmiknutý a pěstuje firemní zájmy takovym způsobem, že vyloženě to 
není možný. Takže je fakt, že člověk tim věkem a tim určitym ujitim tý cesty, už nějakej kus má ujitej, 
prostě to bere dost vážně a začínáš klást důraz na něco jinýho, asi to správný je, ale stejně je to určitej boj 
každodenní o to, aby se prostě člověk nenechal strhnout, ale aby , hodně mi pomáhá, že se člověk za to 
modlí, aby ty boje vybojoval správně , že jo, i jako aby člověk nezklamal.  

JÁ: A koho jako? 

Č6: Ať už, hlavně aby Boha nezklamal. Ale hlavně ty věci řešit i v zaměstnání, ale i v rodině vlastně, to ej 
strašně těžký , protože tu tendenci člověk má, že když je mezi svejma , takže si tolik nedává pozor, než 
mezi těma cizejma, jakoby cizejma v práci, ale je to tak prostě.  

Č6: Nevim, jestli ještě něco chceš dalšího? 

JÁ: No a jak si říkal, co tě vedlo k tomu, aby sis uspořádal ty věci? Tak to tě inspirovala to společenství? 
Nebo co tě k tomu vedlo? To nevim, jestli jsem úplně správně pochopila? 

Č6: No protože já jsem si vždycky říkal, že jako nepotřebuju mít ty věci kdovíjak srovnaný a myslel jsem, 
že ty věci mám srovnaný, protože vim, o co jde, že věřim a tim to končí, ale prostě to tak přišlo samo a 
když se to nabídlo , že ta možnost byla, tak jsem rád, .. 

JÁ: Jako možnost přijít do společenství? nebo co myslíš? 

Č6: I do toho společenství, co mě maximálně vyhovuje to menší množství těch lidí, al taky by mi 
nevadilo, kdyby tam bylo hodně, ale je to milý , když je tam těch lidí míň. No a vlastně mně to tak 
oslovilo a rozhodl jsem se pro to. Mělo na to vliv i to společenství i ta okamžitá situace, nebo ta možnost.. 

JÁ: To jak tě pozvala ta farářka? 

Č6: Ano, asi.  

JÁ: Jo. 

JÁ: Nebo i ten křest třeba? 

JÁ: Nebo to už bylo? 



 
 

Č6: No ten křest taky, protože to není jen slavnost, ale je to opravdu myslim, že to musím člověk nést 
zodpovědně, aby to nebylo nic povrchního. Abych nedělal něco, co chtěj ty ostatní vidět, ale ty sám.  

Č6: Že se pro to rozhod. 

Č6: V srdci to chceš.. 

JÁ: To je hezký, no.  

JÁ: Tak jestli můžeme přejít k další otázce, jestli tě už k tomu teď nic nenapadá?  

Č6: Ne. 

JÁ: Tak je jde o příběh úspěchu, jestli ta otázka zní, jestli si vzpomeneš na to, co ti dělá ve sboru nebo 
jeho částech radost. Nebo si řekneš, nejen ty so člen sboru, ale o staršovstva, tak si řekneš, jo, tohle dělám 
dobře. Daří se mi… 

Č6: No, já nevim. Doufám, že nezavíraj. Je to hodně složitá otázka v tom, že člověk kor sama víš, že v to 
společenství, málo lidí, ne vždy se všim souhlasíš, ale já jsem se taky naučil a to už konečně dělal i můj 
otec, radši lidem naslouchal, než by nějak mnohořečnil, než by se vkládal do nějakejch situací a život tě 
naučí to, že je důležitý potřeba hodně poslouchat, hodně vážit slov, protože samozřejmě, když nastanou 
nějaký problémy, tak můžeš někoho zranit, ani to tak nemyslíš,  

JÁ: A vybaví se ti třeba něco, co se ti podařilo v tom sboru? co ti dělá radost? 

Č6: No, tak já jsem, sama víš, že moc nepotřebuju veřejně vystupovat  mne ty služby dost jako nemůžu 
říct, že by mě to nějak abnormálně obtěžovalo,  

JÁ: Myslíš ty ohlášky třeba? 

Č6: Ty ohlášky a nebyl jsem si jistej tim, jestli to řikám tak, aby mi ty lidi rozuměli a neřekli si, to je 
hrozný,  

JÁ: To by asi neřekli,.,. 

Č6: No, prostě mi to nesedělo, no a tak jsem dost rád, že to nemusim dělat,  

JÁ: A ty jsi to řekl, že to nechceš dělat? 

Č6: No, vyplynulo to , z toho, (smáli jsme se) já jsem jednou na staršovstvu řekl, že Č3 jsem řekl, že šlo o 
to, brát si tyhle služby, že snad ani radši, že se radši budu věnovat technickejm věcem, a tak to mám zase 
radost, že třeba minule se na mě obrátila ta L. kvůli nápadu, co chtěj realizovat v tom domě, nějaký ty 
technický věci, že teda člověka berou, že některý ty věci znám, že tomu rozumim, to je jako příjemný, no 
a pak druhá věc je asi ta, že cejtim, že i pani farářka , že si myslí farářka, že uznává to, že jsme vlastně 
s maminkou z takových , jak bych to řekl, z věřících rodin, že takovou tu historii, jak to říct, že za náma 
je. že nejsme to jen my, tady, ale  že jako naši rodiče že jo pracovali v církvi, věřili a předali některý ty 
zkušenosti a důležitý věci nám. Tak to je jako takovej pozitivní v tom, že to vycejtíš, že jako ty lidi, 
kolem tebe, že tě uznávaj. že tim, se nechci vůbec povyšovat nad ty ostatní,  

JÁ: Ne vůbec, že ty ti to dělá radost, že tě berou,. 

Č6: Že mě berou i po týhle stránce, po tý duchovní stránce.. Taky třeba jsem si uvědomil, jak jsme byli na 
tý první biblický hodině, tak je vlastně pozitivní to,  že je tam málo těch lidí k, za druhý ty lidi znáš dobře, 
nemáš ostych před nima hovořit a když byl člověk mladej, bál se chodit na takovýhle akce a měl jsem 
předsudky že prostě mě bude někdo vyvolávat, abych se modlil, nebo abych četl z bible, atd. No a tohle 
všechno ti úplně bere to pozitivum z toho, že můžeš prožít krásný chvíle s lidma, který sdílej stejný věci a 
naopak to vidíš z x úhlů to slovo a každej příběh, kterej se probírá.. 



 
 

JÁ: A v tý církvi bratrský, jste .. 

Č6: Ale co mě dostalo na tý biblický, že jsem zjistil, a že moje znalosti jsou hodně, co se týče bible malý.  

JÁ: Myslíš? 

Č6: hm. A pani farářka co se týče bible a těch dějin, tak to má hodně v malíku. Tak to jsem si jako 
uvědomil, doufejme, že to ještě doženu. 

JÁ: To si myslim určitě, když chodíš na biblický. To je takovej první krok.. 

Č6: Tak pokračuj.  

JÁ: Tak teď se přesuneme.. 

Č6: A ještě mám obrovskou radost, že ty jsi s náma chodíš do toho společenství , to je jako paráda. 

JÁ: no, to nevim,. 

Č6:To když taky si člověk říká, aby si.. 

Č6:: nepláchla.. 

Č6: až poznáš nějakýho partnera, tak abys nepláchla, ale dneska si to už taky nemyslim, ale je to prima, 
když alespoň někdo z těch dětí,  

JÁ: i pro mě, já si toho taky moc vážim. 

Č6: to je přece taky fajn s tim Č5, vim, že david taky věří a dá se nim mluvit o těhlech věcech bez 
nějakýho ostychu ,  

Č6: je to příjemný no,. 

Č6: protože přeci jenom pořád s těma ostratníma dětma,  není u nich tak progresivní ta víra a ten přístup , 
tak mám někdy obavy, abych sem jim to trošku nevnucoval. 

JÁ: hm. 

Č6: Aby si je neodradil? 

Č6: hm. to sem taky za ty roky pochopim, že víra je dar.  

JÁ: to je velikej dar.. 

Č6: to nejde naučit, to  

JÁ: nejde přinutit, vid? 

Č6: no. nebo že prostě si myslet, že když o tom neustále  budeš o tom chtít hovořit s člověkem, kterej na 
to není naladěnej, tak to vůbec nemá smysl.  

JÁ: tak to si hodnej, toho si taky vážim.  

JÁ: A teď jestli tě třeba napadne příběh neúspěchu , jestli si právě představíš tu situaci, když jsi v roli 
člena sboru, staršovstva ,  když sis řekl, no, teď se mi nedaří nebo nedaří se mi,… 

Č6: Možná to bylo v souvislosti s tím T.  



 
 

JÁ: A co myslíš? 

Č6: Myslim, že jsem měl s nim, já jsem to třeba nabízel, že bychom se mohli někde sejít, a on 
samozřejmě odmítl, že to nepotřebuje v tomhle směru.  

JÁ: A proč se s nim chtěl sejít?  

Č6: No , když byly přeci jenom ty problémy.. 

JÁ: A jaký?  

Č6: Že se dohadovali s farářkou, že vlastně nebyli schopný si sednout a společně si to vyříkat.  

JÁ: hm. 

Č6: Ale to je právě někdy důležitý, že je potřeba, aby se tyhle věci řešili nějakym způsobem  nejenom 
těch dvou lidí, který na sebe narážej, a maj trošku nějak vyhraněný názory na sebe navzájem, ty názory. 
Že se v některých těch věcech neuznávaj,  

JÁ: Maj třeba ty názory odlišný.. 

Č6: Ten přístup úplně jinej. Já uznávám faráře nebo farářku jako opravdu jak bych to řekl.. že je to svým 
způsobem povolanej  člověk Bohem, kterej mi dokáže osvětlit tu víru a všechny ty věci, co se týkaj i 
výkladů bible, atd... Samozřejmě , že ti to můžou ukázat to slovo boží , z nějakýho jinýho úhlu, ze 
kterýho to viděj, ale uznávám je jako autoritu,.  

JÁ: Jo.  

Č6: A je to pro mě důležitý. Protože já potřebuju tu jistotu a potřebuju i to, že si myslim, že mě nepříluší 
toho faráře nebo farářku hodnotit po tý lidský stránce. Jako že ta tendence je prostě taková.  

JÁ: V čem třeba? 

Č6: Že prostě ukazujou lidi na to, jak ty faráři žijou ve svým osobním životě, setkal jsem se v církvi 
bratrský, že se dával velkej důraz na to, aby žili všichni , kdo se pohybujou v tom vedení toho sboru, 
církve , staršovstvu, tak aby to bylo hodně o tom, aby šli vlastním příkladem, tím životem ostatním , aby 
byli ty rodiny v pořádku, chodili do kostela, dobrý vztahy se svýma nejbližšíma,  

JÁ: Jako aby to navenek působilo, ale je možné , že to tak fakticky vůbec nebylo? 

Č6: Možná taky, ale to zase je daný tim, že církev bratrská je víc komornější, konzervativnější,  možná 
lepší slovo, oproti evangelický církvi. 

Č6: a samozřejmě že , tak jako ve všech věcech, když se některý věci přeháněj, tak vidíš, že to tak je, jak 
jsi říkala, že je to jenom navenek, ale ta skutečnost může bejt úplně jiná.  

Č6: Tak si myslim, že je spíš důležitý, aby každej ten člověk a hlavně ten farář , aby jako, samozřejmě , 
že na tom záleží, jakym způsobem se chová, jakou má rodinu, atd., ale aby ty věci a problémy, když je 
řeší jako viditelně a tak jako bez nějakýho .. Je mi to milejší, než když by ten dotyčnej farář bručel, a 
všichni si ymsleli, jak je to bezvadný u něj v rodině, a bylo to špatný… 

JÁ: Takže ta otevřenost je ti blízká? 

Č6: Ta otevřenost je mi blízká. 

JÁ: U toho faráře.. 



 
 

Č6: U toho faráře.  

Č6: Protože já si nemyslim, že jsou to lidi s nějakejma nadpřirozenejma schopnostma. Ale samozřejmě, 
že ty schopnosti od Pána Boha maj. 

JÁ: No, určitě. 

Č6: Nejsou to nějací polobozi, nebo něco takovýho.,. 

JÁ: To, ne, no. 

Č6: Ale jsou to taky lidi a taky maj nějaký starosti a svý problémy, a svý prostě některý nesprávný 
rozhodnutí v životě, ale prostě když se k tomu dokážou postavit a jako tak to je. Že ty lidi, faráře takhle 
beru.  

Č6: Že třeba oceňuješ to, že se k těm věcem, dokážou postavit? 

JÁ: Jo. 

JÁ: že dokážou ty věci řešit?  

Č6: No.  

Č6: Já jsem to viděl už u svého táty, a vlastně i táty maminky  , že obrovská zátěž pro ty faráře je , že 
musej zpracovat různý množství informací a kolikrát vim, že i když si s maminkou otevřeně říkali, tak je 
fůra věcí musela zůstat jenom v nich, protože jim to lidi svěřili jako tajemství, no a ty lidi čekali, že jim 
něco poraděj a tak, ale to si myslim, že je pro ně i obrovský nervový vyčerpaní pro ty lidi, co tuhle práci 
dělaj.  

JÁ: No, určitě.  

Č6: Nebo ty stresy, co musej prožívat, protože často musej vystupovat před lidma a teď i v různejch 
situací, kdy je člověk rád, že může tiše naslouchat a jako jsou pohřby a tyhle věci, který nejsou úplně 
příjemný, hodně stresující, nebo když musej vyslechnout někoho, kdo se jim chce svěřit s něčim,  

JÁ: Co je trápí.. 

Č6: Co je hodně krizový. Takže se třeba ten dotyčnej rozchází s někym, nebo se rozvádí nebo že si 
nerozumí s blízkejma. A vždycky najít tu moudrost a, a aby v tom nebylo víc těch rozumů, co nic neřešej, 
ale aby člověk dostával tu moudrost od Boha, aby byl těm lidem, co platnej, tak to si myslim, že je taky 
strašně náročný pro toho faráře nebo farářku, že prostě musej celej život vyprošovat tu moudrost od Boha.  

JÁ: Hm. 

Č6: Že jsou vlastně takovejma prostředníkama toho Boha. že jo? 

JÁ: No, prostředníkama. 

 Č6: A vidim to i na naší paní farářce, někdy jí velmi dobře rozumí, ale někdy člověk neví, co tím chce 
říct. Ať už s tím slovem nebo že něco řekne, a teď cejtíš, že mně to nic neříká, pochopim, že tomu 
nerozumim.  

JÁ: A co třeba pak uděláš v těhlech chvílích?  

Č6: Dost mi pomáhá si o tom povídat buď s tebou,  nebo s maminkou nebo tak, a někdy mi pomáhá, že 
když člověk  poslouchá dál, že se dozví víc, a pochopí to z který strany to ta farářka myslela.  



 
 

Č6: Že ten smysl najde třeba i pozdějš.  

Č6: Nebo v krajnim případě je třeba potřeba se na některý věci zeptat, to já zase nejsem moc ten typ. 

JÁ: A koho? 

Č6: No, třeba tý farářky. Jak to myslela? 

JÁ: Nejsi takovej typ,  

Č6: Nejsem moc..no 

JÁ: A v čem? že máš jako strach se jí zeptat? Nebo ostych? 

Č6: Mám takovej ostych v tom, že.. Nevim,  jestli je to s přibývajícím věkem, ale je to rozhodně horší a 
horší, že se špatně soustředim, že třeba nepostřehnu všechny  ty její myšlenky, který byly řečený v tom 
kázání,  

JÁ: Který byly důležitý,  

Č6: Byli důležitý a byl bych za blbce, tak se radši nezeptám.  Ale zase by měl se člověk asi zeptat.  

JÁ: A zažil si v tom sboru co, spolu chodíme, třeba nějakej otevřenej konflikt nebo napětí?  nebo v jiných 
částech sboru, v nedělce , staršovstvu, biblický… 

Č6: Jo. s tim T., to je prostě, to je možná to, co mě na tom mrzelo, že jsem nedokázal pochopit   nebo na 
to reagovat, zastat se ho, protože on v nějakým procentu měl pravdu.. 

JÁ: A v čem třeba?  

Č6: No, myslim si, že je pravda, že děvčata, tedy pani farářka s kurátorkou mají tendenci věci podsouvat 
a věci řešit za ty druhý a nedat na to, jakej maj ti druhý názor nebo jak na to reagujou, že jo.  

JÁ: Tak tohle on třeba kritizoval? 

Č6: Jo, tohle on kritizoval.   

Č6: Samozřejmě, že je nepříjemný, když on třeba říkal, že prostě jinej nebude, je tak konzervativní a tak 
některý věci nechce aby se dělaly.  

Č6: To samý, když třeba nedal hlas na to, aby se vysluhovala večeře páně těm malej dětem, že jo, 

JÁ: hm.  

Č6: Říkal, že tyhlety nový věci on nechce. Bud se k tomu nebude vyjadřovat nebo  

Č6: Zdržovat. 

Č6: No, že se zdrží hlasování. Takže mu to prostě nesedělo.  

JÁ: Tak to ti připadalo.. 

Č6: No, tak to mi připadalo, že byl měl člověk uznávat taky jeho názor, a neodsuzovat ho. Měl by se 
prostě člověk naučit naslouchat těm druhejm lidem. I když ti ty lidi nejsou dvakrát sympatický nebo ten 
dotčenej problém ti neni sympaticky. Třeba si říkáš, no, já o tom nechci mluvit, mně se to nějakym 
způsobem dotýká tak, že mi je to nepříjemný.  



 
 

Č6: Protože si myslim, že je velký riziko, když těmhle typům.. Samozřejmě, že v. je ten typ takovýho 
soustavnýho trošku rebela.  

JÁ: Jo? 

Č6: Myslim, že to má v krvi, on musí nějakym způsobem vždycky jako říct ten svůj názor, jak on to cejtí.. 

JÁ: hm. 

Č6: Myslim, že se by se mělo nechat ty lidi mluvit, a třeba se jich ptát, když jim člověk nerozumí a 
nemůže to pochopit a ne je nějakym způsobem jen rozhodit a říct, hele ty máš jen vždycky něco navrch, 
musíš něco říct a to, protože tim jednáním, když ty lidi neposloucháš, tak vlastně jako bys jim říkala, mně 
celkem nezáleží na tom, co si myslíš. tak je to taková trošku.. 

Č6: Jo. A to ty lidi se jich to třeba dotkne a zachovaj se tak, jak se zachoval ten T.  

JÁ: A jak se zachoval? 

Č6: No, že prostě odešel z toho staršovstva a odešel vlastně i z toho sboru , jak to říct, i když tam teď 
chodí, tak přesto, tak cejtim, že to není úplně v pořádku.  

JÁ:  Jo, jako mysliš jako mezi nim a farářkou? 

Č6: No jistě,  

JÁ: A v čem třeba? 

Č6: No, nevim, já třeba kdy on  se hodně angažoval v tom sboru a pro ten sbor hodně dělal, i co se týče 
těch technických věcí a porady a různý ty.. Tak my jsme tam v tý době ještě nechodili s maminkou. A 
myslim si , že trochu z toho jsem měl nepříjemnej pocit, aby to nebylo tak, že prostě oni ho chtej z těch 
technických věcí třeba vyšoupnout, takže radši použijou mě, protože jim je to příjemnější, protože já mám 
k nim blíž, než třeba on, mezi kterejma je třeba nějakej problém.  

JÁ: Jo.  

Č6: Ale já jsem to tak nebral, já jsem to bral jako to, že je potřeba ty věci řešit, že rád s tim pomůžu.. 

JÁ: hm. Takže pomáháš teď s těma technickejma věcma ve sboru?  

Č6.Tak kdo by to měl řešit , že jo. Tam je jako problém, kdo by se toho měl ujmout, protože řada těch lidí 
na to nemá čas, který by tomu eventuálně rozuměli.  

JÁ: A kdo mysliš? 

Č6: No, myslím, že W. je taky šikovnej,  ten má taky dobrý názory. A i takovej ten postřeh technickeJ.  

JÁ: Ale že třeba na to nemá čas, myslíš? 

Č6: Nemá čas no. No, je problém, když je v práci, nebo něco dělaj s těma dětma, a nebo dělaj nějaký ty 
koncerty, to je všechno strašně moc náročný časově.    A teď si k tomu přibral ten obor .. 

JÁ: Tý paliativní péče, myslíš? 

Č6: Paliativní péče. Což je teda výborný , že to dělá. Já mu v tom strašně fandim, protože on je ten typ 
jistě , kterej dokáže vysvětlit, lidem poradit a pomoct. Myslim si, že u toho W. uvědomuju, že prstě jsou 
v tom společenství nebo na tomhle světě lidi, který mají dar od Pána Boha. To dostávaj do toho, že to 
uměj předat a je to báječný, protože díky těmhle lidem je proto ty ostatní, co nemaj ten život tak 



 
 

jednoduchej, jsou nemocný, ztrápený, nespokojený a já nevim, co všechno. Tak můžou to tím mít trochu 
lepší a trochu jim může pomoct takovýhle lidi. To je potom lepší,  

Č6: Nebo zajímavej postřeh, jak jeli společně, škoda, že nejsme s maminkou takový typy, který rádi 
jezděj na ty výlety.. 

JÁ: Jako s těma lidma ze sboru? 

Č6: Jo, s těma lidma ze sboru, protože tam poznáš ty lidi je bájo, když je poznáš líp, protože většinou já si 
myslim, že ty lidi se ještě víc stmelej, že se uznávaj to je jasný, že prostě jsou v tom sboru, že člověk ví, 
jak třeba někdo reaguje, jakej má přístup, názor, ale potom ta skutečnost, že spolu prožijou společné 
chvíle, které jsou delší než třeba ta hodinka ve sboru na bohoslužbách.  

Č6: No a tenkrát jsem byl z toho trošku takovej rozvrkočenej, že pani farářka prozradila trošku, že W. to 
chtěj organizovat ten výlet on, a trošku narazili, protože i pani farářka chtěla vést.  

JÁ: No, tak to je blbý. A jak to dopadlo? 

Č6: Že potom řekla, že uznala, že to nejde ,. aby to vedly dva, bud musela převzít veškeré řízení do svých 
rukou anebo se podvolit tomu vedení W. To je zajímavý poznat tyhle věci, že je normálně nepoznáš, že 
ten člověk je až takovej vedoucí, třeba tak, teď půjdeme tamhle 15 km a tam něco pěknýho uvidíme.. 

Č6: Už jsem nějakej vypovídanej.  

JÁ: Myslíš třeba jak jsme mluvili o tom konfliktu s tím Č1. nebo to napětí, že by to šlo k něčemu využít 
v tom sboru ?  

Č6: No,. já si myslim, že určitě to není špatný v tom směru jako když něco takovýho zažije takovej 
drobnej konflikt, zase to nebylo nic tragickýho, tak se neshodli a přetekla určitá míra. To si myslim, že 
využil tý situace a chtěl z některých svých postů tam  ve staršovstvu odejít , využil toho a dal tím najevo 
takovej ten viditelnej nesouhlas s tim jednáním farářky a kurátorky. Ale spíš si myslim, že asi cejtil k tý 
svý osobě … 

JÁ: Co myslíš? 

Č6: No, že cejtil, že ho neberou .. 

Č6: Ta farářka s tou kurátorkou.. 

Č6: No, a že maj proti němu velký výhrady. Já si myslim, že to cejtil a z toho důvodu to řešil. Ale někdy 
opravdu tyhle konflikty lze z nich se poučit dalo by se říct, kdy si řekneš, že on ten  L. měl nějaký 
procento pravdy, měl v něčem pravdu, že oni nemůžou vystupovat, jo, ono je to daný tím, že jsou 
v určitý, jako ve firmě v nějakým pracovním poutu, tak i tady by měli bejt za jedno, jedna ruka,  

JÁ: jako ta kurátorka s tou farářkou. 

Č6: Jo, já si myslim, že by měli v každym případě a mělo by docházet k souznění mezi nima  a ty věci by 
měla jedna nebo druhá víc ovlivňovat, ale spíš se doplňovat. Tak aby to bylo pohodový. Aby to působilo i 
na ty lidi dobře, klidně, pěknou atmosféru vytvářeli… 

JÁ: A myslíš, že to tak je? 

Č6: No, já si myslim, že v současný době, je to rozhodně lepší.  

JÁ: Dříve to tak nebylo? 



 
 

Č6: Dost se vyčistil ten vzduch ale mám dojem že to není jen tim konfliktem, kterej tam proběhl, že to je 
ovlivněný více věcma. Že ten sbor je kousek dál, že tam chodí, kdo tam chodí v současný době,  

JÁ: Těma lidma, co tam teď chodí, že je to ovlivněný? 

Č6: No, určitě a i na tý Č1 je znát, že dozrává jako farářka.  

JÁ: A v čem? Jako že je moudřejší? 

Č6: Dělá to na mně tak dojem anebo to dříve nedokázala tak prezentovat.  

JÁ: hm. 

Č6: Ještě tě něco napadá? Třeba proč se změnil ten vztah tý farářky a kurátorky? Třeba jak se pročistil ten 
vzduch, vybavíš si, jestli i v tom sboru jaký jsou věci jinak než bývaly? 

Č6: Já bych jako přál tý farářce, aby se mohla odpoutat od toho, jak trpí tim, jak těch lidí málo chodí, že 
je ve sboru málo lidí, ale myslim si, že by to měla pojmout jako že by měla bejt vděčná za každýho 
člověka, kterej tam chodí, at už je mnoho mluvnej, nebo málo mluvnej, nebo takovej či makovej.. 

JÁ: Myslíš, že to tak není? 

Č6: No, myslim, že i tohle je důležitý a že se to časem mění a třeba dneska i sama farářka , kdykoliv se 
tam sejdeme v malym počtu, tak je z toho velmi nervózní. Ale kdo by nebyl na druhou stranu.  

Č6: nechceš něco k pití? 

JÁ: Ne, děkuji. Ještě něco tě k tomu napadá?   

Č6: Nebo džusík? 

JÁ: Ne, děkuju.  

JÁ: Můžeme postoupit k další otázce? 

Č6: No, zkus to.  

JÁ: Dobře,  

Č6: Jestli už nejsem vygumovanej. 

JÁ: Ne, vůbec. Máš zajímavý myšlenky a názory, hezky se to poslouchá. 

Č6: Co se týká tý cesty sboru, když si představíš tu ideální budoucnost sboru? Jestli bys mi mohl nějakou 
tu tvoji představu popsat a k té budoucnost vede nějaká cesta, a zajímalo by mě, jaký by byl ten tvůj první 
krok na této cestě? 

Č6: To vůbec nevim. teda. 

JÁ: Tak začnem třeba tím, když si představíš tu ideální budoucnost, tak jak by měla vypadat?  Pak se 
k tomu ostatnímu dostaneme… 

Č6: No já ti nevím, čoveče. 

JÁ: co by sis jako přál.. Jaký by měla být ta budoucnost toho  sboru nebo těch částí.. 



 
 

Č6: Co bych si přál, to by bylo báječný, kdyby mejch víc dětí chodilo do sboru, tak to by bylo jedno 
z dobrejch věci, za druhý si myslim, že to v budoucnu bude tak, bude báječný, když ty děti, který tam teď 
choděj do nedělní školy, tak tam zůstanou a budou moc pokračovat dál.  

Č6: To by bylo prima. 

Č6: Je jasný, že někdy, když děti dorostou, tak se rozhodnou třeba jít jiným směrem. odstěhujou, atp. 
Nejhorší je, že člověk nevidí, co by jaký ty koky by měl udělat, zatím mě to nenapadlo.  

JÁ: Napadá tě třeba, co by se dalo ve sboru zlepšit nebo co by se v tom společenství mohlo podařit 
v budoucnosti? 

Č6: Nevim, přemýšlím nad tim, třeba jak by se měl člověk chovat k těm lidem, co přicházej do sboru,  

JÁ: Jako ty nově příchozí? 

Č6: Nově příchozí, ale je ohromně těžký, z vlastní zkušenosti vim, že když to společenství je obdařeno 
lidmi, který maximálně to řešej, tak se mu budu hned věnovat, jak přijde, tak je tam ta tenká hranice, 
k tomu, aby člověk ty lidi neobtěžoval svým způsobem a neodradil je, myslim si, že není tak jednoduchý.. 

JÁ: Myslíš, že v našem sboru jsou nějací lidé, kteří se zvláště věnují tím nově příchozím? 

Č6: No, nemyslim si zase.  

Č6: Ale jako řikam si, že by člověk měl projevovat k těm lidem, snažim se taky podat ruku, nebo se 
zeptat na něco, ale moc mi to nejde, protože jsem bržděnej tim, abych se nevnucoval jim a neodradil je. 
Vem si jak ta mladá holka..hm 

Č6: Ta tam chodila, ono to bylo tak, od tý doby co, by jí chtěla Č1 začlenit do aktivit, mě seznámila s ní, 
že mohla jet na mládež s námi, tak od tý doby.. 

Č6: Od tý doby, vlastě přestala chodit.  

JÁ: Je to možný, no.  

Č6: Nebo se jí taky mohlo něco v životě stát a to nikdy nevíš…Mohla poznat někoho, kdo je zajímavější, 
než chození do kostela. 

JÁ: třeba. 

Č6: Nebo má nějaký zkoušky nebo něco. Nikdy to asi není jedna věc, nikdy to neni tak strašně 
jednoduchý.. 

Č6: Já si kolikrát řikám, že nechci bejt jako moje maminka,  

JÁ: A v čem? 

Č6: No, v tom přístupu, že se mě vždycky ptala , jestli jsme byli v tom kostele, a takový. I když taky si 
někdy neodpustim, někomu z dětí, no, mohli jste třeba jít do kostela, bylo to tam zajímavý,  

JÁ: A vnímáš to z tý tvý situace, že si to neměl rád od svý maminky, tak abys to taky nedělal? 

Č6: Přesně tak, a možná že je to zase není dobře. Ale myslim si, že si na to musej přijít sami, jestli tam 
potřebujou chodit nebo ne. Nevim, jak to.. 

JÁ: Hm.  



 
 

JÁ: Nenapadá tě ještě něco k té ideální budoucnosti, nebo k těm tvým krokům na té cestě? 

JÁ: Říkal si z hlediska těch nově příchozích, že například by ses jim měl víc věnovat, takhle si to myslel.  

Č6: Asi jo. Asi si by měl člověk, měl by alespoň projevit minimální zájem, a přátelský gesta, ne žádný 
násilnosti. Příště zase přijďte taky.. 

Č6: No, to nesnášim.. 

Č6: A jedno je fakt, že je dobře, že maminka nemůže chybět,  

JÁ: Jako v čem? 

Č6: Nejít do kostela. Má to na pevno. 

Č6: Zatím co já, si řikám, člověk by si mohl udělat volno, ale pak jsem rád, že tam jdu… 

JÁ: Proč tě to vede k tomu, že jsi rád sel do společenství? 

Č6: No, protože taky občerstvíš těma lidma , který máš ráda  a zároveň se něco dozvíš, uslyšíš to slovo 
boží, a dá ti to nějaký prostě směr, co jak třeba, že si to uvědomí, že ho to oslovilo, že by měl jednat tim 
způsobem, ovlivnit svoje jednání, kroky, v současný době, co se mu děje nebo něco takovýho.. 

Č6: Je něco co…  

Č6: Je to prima, měl by člověk chodit pravidelně , pokud mu to zdraví dovolí, protože pak si člověk 
uvědomuje , že jak je to…  

JÁ: Že si něco říkal s tim, bavili jsme se o tom kostele, proč tě to těší.. 

Č6: Je to způsobený tím, že je člověk unavenej, taky tam rád chodim, není to tim, že by se mi tam 
nechtělo, člověk je dost línej,. když má tu možnost, nebo měl by tu možnost, tak ji občas využije, ale ono 
je to tak, tak si vždycky důvody najdeš, proč jdeš nebo nejdeš. Špatný počasí, zasněženo.. 

JÁ: Je něco, co jsi našel v tom společenství a vnímal si to odlišně v jiných společenství? čím to je? 

Č6: Je to asi daný tim, že jsem už úplně jinde, člověk je věkově jinak a když jsem chodil do bratrský 
církev a byla jsem tam jako dítě faráře a to je dost nevděčná role, protože tě daleko víc sledujou než ty 
děti ostatní, a v tý době se třeba i řešilo, jestli mám krátký nebo dlouhý vlasy. Takový dost až 
malichernosti, mi připadali, a dneska je to o tom, že tam samozřejmě je to ti tím věkem, že tě už moc tolik 
nesleduje,. jako jo, kdybys třeba přišla jako šašek oblečená, s rolničkama, tak by si asi řekli, že mi hráblo, 
ale jinak tě až tolik neřešej ty lidi a je fajn, že jsou ty lidi upřímný, člověk se tam cejtí dobře. To neřikám 
zase , že jsem se jako malej necejtil dobře, to já jsme taky rád chodil do společenství a s těma  
vrstevníkama, já sem moc neměl kamarádů světských, jen jednoho, kterej se mnou chodil do školy a co 
jsme seděli spolu ve třídě. 

JÁ: Měl si spíš věřící kamarády? 

Č6: No, víc určitě.  

JÁ: Tak přejdeme k další otázce,  jestli by sis mohl představit, jaký by měla být ta ideální budoucnost 
toho sboru, a jestli bys mi mohl tvou představu popsat. A k té budoucnosti vede nějaký cesta a mě by 
zajímalo, jaký by byl ten tvůj první krok na té cestě? 

Č6: To víš, ta představa toho sboru. To víš, ten sbor nikdy nebude velikej, ale bylo by krásný, kdyby byl 
pravidelně naplněnej a nejenom jednou.. aby se tam opravdu scházeli ty lidi, který stojej o to slovo a o to 
se scházet s těma ostatníma. A.. nevim. zřejmě je několik způsobů. Pán Bůh má svoje cesty, kterejma si 



 
 

myslim, nás pořád překvapuje. Možná ani moc toho podílu nebudeme mít a přesto se ten sbor zaplní. 
Třeba ty lidi něco osloví, nebo je někdo osloví, velká devize je, že je  tam hodně těch malejch dětí, až 
dorostou, tak tam třeba budu chodit a časem si tam třeba přivedou partnery, nebo si tam přivedou rodiny 
celý. , že to ej asi tak nejlogičtější. Jako to víš, moje představa, spíš moje představa nebo zbožný přání by 
bylo , kdyby víc mejch dětí tam mohlo chodit.  

JÁ: Který tam teď nechoděj? 

Č6: Který tam teď nechoděj, myslim třeba i V., já si myslim, že by jí to časem mohlo vyhovovat nějakým 
způsobem , i farářka, její přístup, ovšem abych čel a jí zval, tak to asi nebude, po tom posledním 
incidentu.  

JÁ: A jakym? 

Č6: No tak něco prohlásila o těch, komentovala nějaký pohledy toho člena. 

JÁ: A to ti nebylo příjemný?  

Č6: To mi nebylo, protože to tak není a vidí to zkresleně, podle mě potřebovala ze sebe dostat negativní 
energii.  

 JÁ: A jak to dopadlo? 

Č6: Já jsem jí řekl ,že to přehání a tím to skončilo. Ale možná ovšem i když člověk vyřkne, pojďte, je tam 
něco zajímavýho, tak to dospělý moc netáhne. A koho? Z., ta by se dala asi trochu ovlivnit, protože je 
společenská, tak tou společností by se trošku. No, protože jsou to věřící,. Dospělý ostatní viděj tu nutnost, 
že by museli dát trochu toho svého času.  

JÁ: Jako ty tvoje děti? 

Č6: Jo. Kroky, asi , že by měl jít člověk příkladem v těch základních věcech,  

JÁ: A jakých? 

Č6: Takových jako, to, že pravidelně chodim do sboru, to viděj, to, že pracujeme i pro ten sbor, to taky 
viděj, ale spíš, já ani nepracuju, snažim se, pokud to není obzvláště nutný v neděli nepracovat. Ale možná 
to trochu víc připomínám,  

JÁ: A proč v neděli nepracuješ? 

Č6: Pán Bůh marně neurčil den odpočinku, aby člověk nepracoval, snažit se nějak nabýt , odpočinout a 
mít tu mysl ukázněnou pro nějaký nabytí z toho kostela, to znamená to, musí bejt ta chuť.. 

JÁ: Napadají tě nějaké ty tvoje kroky k té ideální budoucnosti? 

Č6: Abych pravdu řekl, tak jsem takovej zestabilizovanej v tom sboru, a prostě nevidim, co bych měl dál 
udělat. Prosit…9:34, není to asi o lenosti, ale spíš o tom, že nechci svý děti nějak nutit, to si myslim, že 
není dobrý. Jsme to nedělali od malička, tak si myslím, že by se to míjelo účinkem, jako stále někoho 
nutit, apelovat, mě to , já když jsem, to už jsem říkal.. 

Č6: Vždycky maminka kladla na srdce, a čím byla starší, tak byla úpornější, v tom, abychom chodili do 
kostela, nepracovali v neděli a takovýhle věci. Ale dneska ji chápu, protože mám vlastně ty podobný 
myšlenky a obavy v hlavě. Protože člověk v tom starším věku vidí daleko naléhavějc tu důležitost tý víry, 
a toho, že je třeba celej život na tom pracovat. Když se člověk rozhodně jít tou cestou a zjišťuje, že je to 
ta nejlepší cesta a strašně by to přál všem těm svejm blízkejm. Naštěstí si vždy vzpomenu na to, jak mě to 
bylo nepříjemný, nebo ne nepříjemný, že by to se mnou nebo mojí rodinou bylo jinak, ale spíš to, že 
člověk cejtil, že je dospělej a že měl nějaký ty věci vyřešený a ted naléhovast od tý maminky mi připadala 



 
 

jako , že mi nevěří, že chodim do sboru a dneska to vidim z jinýho pohledu, dneska to vidím, že se 
potřebovala ujistit, aby se uklidnila a aby mohla bejt štastná, že to tak je a nemusela mít starosti, ale 
myslim si , že nakonec odcházela tady z toho světa , mohla bejt šťastná, protože ze 3 dětí, 2 pravidelně 
choděj, no a 3. vlastně tam je jenom blok toho, že zdravotní důvody nedovolujou navštěvovat něco , ale 
jinak si myslim, že ta víra je tam taky.  

JÁ: hm. 

Č6: Si myslim, že co mohli, to předali. 

JÁ: Ti tvoji rodiče? 

Č6: Ti moji rodiče.  

Č6: Samozřejmě, že v tom věku, kdy je člověk ať už od tý puberty, nebo kdy je člověk starší, ale furt 
mladej, tak některý ty věci nepřipadaj tak důležitý a složitý.. 

JÁ: A jaký? 

Č6: Co se týče víry, chození do kostela.. a je to tim, jak je ovlivňovanej člověk, kým se obklopuje, jaký 
má přátele, kamarády, až když zjišťuje, že na tom světě třeba toho tolik, těch přátel, opravdu těch lidí, o 
který se může opřít, není tolik, tak si myslim, že se podstatně víc začne zamýšlet ti, když v sobě má 
zasetý semínky víry, tak že to nějakým způsobem pohání k tomu, aby se rozvíjel.. 

Č6: Já jsem měl velký štěstí, že mám partnerku, která byla od začátku věřící, to si myslim, že pro nás bylo 
pro manžele veliký plus.  

JÁ: A v čem? 

Č6: Nikdy jsme jako , bylo to víc věcí, na který můžou narážet ty mladý lidi, mít děti, když si vezmeš 
partnera, kterej bude ateista , tak je to problém v tom, že bude mít jiný názory na výchovu dětí, na 
chození do kostela,  

Č6: Myslim, že t pozice toho člověka, kterej věří a ten partner ne, tak je v menšině ve vztahu a protože i 
když by se dalo říct, že je to 1:1, jeden věří, jeden nevěří, tak přesto se začnou tam pohybovat děti, který 
třeba ještě nevědi, na jakou stranu se přikloněj, tak přesto  jseš v tý menšině, když seš věřící, nemůžeš 
počítat s tim, nejsou to hotový lidi názorově a furt musíš počítat, že se můžou přiklonit k tomu partnerovi, 
nechtěj nikam chodit, nechtěj nic poslouchat a ta šance, že je to osloví , to.. Samozřejmě ten přístup , na 
druhou stranu, takhle, když se člověk rozhodne proto jít životní cestou s partnerem, kterej je nevěřící, tak 
vlastně nejen že si za to svým způsobem může , ale musí počítat s tim, že to asi nebude úplně jednoduchý.  
Ale to, co jsem nevěděl, protože dokud to člověk nezažije, tak to neví některý ty věci, když jsem 
pochopil, že to tak mělo bejt, že jsem si měl vzít někoho z věřícího kruhu, vlastně moji ženu, kterou jsem 
potkal taky v kostele a že mi pak připadá ten život o hodně jednodušší .. 

JÁ: a v čem třeba?  

Č6: Já nevim, ve všem, třeba plusový je to, že máte něco společnýho , něco víc než že jste do sebe 
zamilovaný, nebo že se milujete. To je pozitivní v tom, že když začne něco méně fungovat, a začnou 
problémy, tak víra nás podržela v určitých krizovejch obdobích jako velmi. (a jakých?) 

JÁ: hm. 

Č6: No a myslim si, že tim, že jsme zvládly vychovat 7 dětí a překonat určitý krizový období 
v manželství, že to jediná zásluha ne naše, ale pána Boha a jeho řízením, že jsme  oba věřící a oba dva je 
nám jasno, kde naše místo je , doufám, že jo do budoucna to tak bude, že na prvním místě bude ta víra, a 
ostatní. že může člověk doufat v to, že i díky tý víře může člověk doufat, že spolu budeme až do konce 



 
 

života, a že máme větší šanci si porozumět, protože řikám, že je to jedna z věcí, který jsou společný a jsou 
neměnný v současný době. 

JÁ: A v čem neměnný?   

Č6: Neměnný v tom, že já má jasno, že věřim, a věřit chci a tu víru mám a to samý ta partnerka, něco 
jinýho by to bylo, kdyby to byla veličina, který se bude měnit, takže si budu myslet, že můžu víc věřit 
nebo míň věřit, to vůbec nejde to takhle říct. Podle mě je víra v současný době, jako neměnná realita.  

Č6: Nevim, co bys ještě chtěla slyšet? 

JÁ. Jak jsi říkal na začátku, z hlediska tý naplněnosti, velikosti toho sboru, takže nestačí , že je jen jednou 
naplněnej. 

Č6: No, myslel jsem, že naplněnej čas od času v tom sboru , že dojde ke konstalaci, kdy je tam hodně 
návštěv, přijdou se lidi podívat, nebo je tam někdo ubytovanej, čas od času se místnost toho sboru, hlavní 
modlitební se naplní, ale není to tak, že by to bylo naplněný pouze členama a jejich rodinama. 

Č6: Jako to jsem si minulou neděli uvědomil, že je bezvadný to, že prostě sice jsme v úzkym kruhu, je nás 
tam v průměru, je to zajímavý, ale je to většinou 7 lidí, kdy to jsou ty lidi,. at už jsou to členové 
staršovstva, nebo lidi, který jsou vzájemně maj k sobě blízko a rozuměj si a dokážou si vzájemně říkat 
věci, který co se týče otevřenosti, vzájemnýho pochopení, že máš ten dobrej pocit, že jsi rád, že toho 
člověka vidíš a že si s nim můžeš vyslechnout slovo boží, pozdravit se, usmát se nebo něco takovýho, ale 
může říct, a co tě třeba trápí, nebo co potřebuješ někomu sdělit. Tak to běžně třeba lidem neříkáš, já 
z toho cejtim, že tam to jádro sboru je a to si myslim, že je strašně důležitý.  

Č6: To dřív nebejvalo, teda bejvalo, ale to jádro tvořilo mnohem menší počet lidí. Což mě vlastně v tom 
případě přesvědčuje, že to není na tý horší cestě, ale k lepší cestě k tomu, že prostě když nejde o nějaký 
naplnění prostor , tak přesto se rozrůstá počet těch, který jsou si blízký a který tvořej to jádro, dříve to 
byly třeba 3, 4 , dneska uvažuju o nějakejch 7, že ej to víc, že je člověk nevidí na jednou. Ale mám pocit, 
že každou neděli je tam alespoň těch 7 lidí. 

JÁ: A pro tebe je důležitý to pevný jádro, proč? z jakýho důvodu? 

Č6: No myslim si, že je to ohromně důležitý pro to, aby ta, byla nějaká záruka , že ten sbor nezanikne, tak 
bud ta, bude tohle jádro, který se bude pomaličku rozrůstat nebo zmenšovat, ale furt bude. Takže furt je 
tam ta naděje, že tam bude.  

Č6: Ale pokud by nebylo, tak to by bylo horší, kdyby to bylo jenom na farářce, nebo na kurátorce nebo 
jenom na těch 2 osobách, tak už je to problém, to je můj názor, ale třeba to nemusí bejt správně. Ale 
v každym případě mě spíš vyhovuje komunita méně lidí, než více.  

JÁ. hm. Jak si mluvil o tý cestě, že pán Bůh má ty svý cesty, kterýma nás i překvapuje, tak jestli si myslel 
něco konkrétního?  

Č6: Myslim si to, že třeba ani jsme nevyvíjeli nějakou činnost a začal tam chodí jeden pán, jak tam slavili 
nějaký to výročí, tak tímhle tim, oni tam mohli zažít, že mohli zažít tu oslavu, přišlo jim to, že to mohli 
oslavit tak jako soukromě  a nemuselo je to oslovit. Ale oslovilo, tak tohle jsou ty boží cesty. že ten pán 
bůh má s nima nějaký plány, a proto tam choděj a připadaj mi takový otevřený, pozitivní. nebo řekl bych 
že vidim i velkej posun i ve farářce , i ta se mění. mění se v čem, třeba k lepšímu, v tom, že třeba na pana 
S. vysazená,. tak přesto to má s nim vyřešený některý ty věci a že i ten pán se chová jinak, že prostě se 
chová ke všem i k ní se chová takovym způsobem, že je tam rád, že je mu tam dobře. je jasný, že ho nějak 
neradi poslouchaj.  

JÁ:  Kdo myslíš?  

Č6: Pan S.  



 
 

JÁ: To jo, ale kdo ho neposlouchá? 

Č6: Farářka, nebo kurátorka.  S kurátorkou je to furt stejný, ale farářka , všímám si toho, že je to nejen 
vůči tomu K., ale že se snaží víc na sobě pracovat, že ty věci, který ji říkal nebo vytknul, nebo ona sama 
přiznala, jak bys si představovala , tak že ona na tom pracuje.  

JÁ: Jo. Pěkný.  

Č6:Mě to tak připadá.  

Č6: To samý jako třeba s těma návštěvama. Jako u nás nějak neuspěla, protože maminka má furt pocit, že 
to tu není takový, aby ji mohla pozvat.  

JÁ: Jako farářka, myslíš?  

Č6: Jo. Což je možná taky trochu chybka, trošku. tohle si myslim, že by člověk měl, pokud ten farář, 
nějakým způsobem, měl by na to člověk uměl reagovat, a měl by to člověk přehodnotit, co by za 
normálních okolností třeba jinej člověk , když stejně blízkej jako farářky, bys nechtěla, aby přišel do toho 
tvýho soukromí, tak by asi mělo být, aby ten farář měl otevřený dveře všude.. 

JÁ: A tady to není? 

Č6: To si myslim, že u nás není. Ale neřikám, že je to vina , je to tak, a já si spíš myslim, že nenazrál čas, 
kdy se budem takhle zvát.. 

JÁ: V tom sboru? 

Č6: V tom sboru, a s tou farářkou, já chápu, že dneska chápu, že jsem ji svým způsobem vytknul 
v písemný formě v dotazníku, že si myslim, že třeba nedělá to , jak má bejt.. 

Č6: To chození do těch domů, atd. Když se člověk zamyslí, že to neni jednoduchý , ani v tom jádro, tak 
potom tim víc, když ji neznaj,.. 

JÁ: Můžem pokračovat? 

Č6: Jojo. čas ubíhá. 

JÁ: Mně by ještě zajímalo, třeba jestli byla nějaká významná osobnost v tom sboru důležitá a čím tě třeba 
ovlivnila? 

Č6. No, nevim, jakym způsobem mě ovlivnila, ale vždycky budu rád vzpomínat na lidi, který tam 
působili a žily a to si myslim, že je nesmírně důležitý, když si to umí člověk  uvědomit a někomu o tom 
povědět, tak třeba toho bratra H., kterej byl manžel a byl výbornej člověk , byl strašně silně věřící, a dnes 
byl ohromně vnímavej, pak byl dokonce starostou na ř. což si myslim, že takovýhle lidi, to je to nejlepší, 
co může bejt pro tu společnost, dokázal naslouchat a poradit, vzhledem ke svejm bohatejm zkušenostem, 
nezávisle, nezaujatě, právě i s tim, že to byl silně věřící člověk, tak to byla jedna osobnost a pak vlastně 
předtím, v tý době to administroval B., pan farář, což je pro mě , k tomu jsme chodili, když jste byly malí, 
to je kapitola sama pro sebe, protože jsme si vybrali, že tam budeme chodit právě kvůli němu, kterej byl 
ciltivej a na jednu stranu samozřejmě každej člověk i farář měl svoje nějaký mínusy, protože některý věci 
nedělal, třeba návštěvy nedělal, byl velkej problém dostat se do blízkosti jeho rodiny, on to svým 
způsobem držel jako tabu, zvláštní, 

JÁ: Když hjste chodili do kostela? 

Č6: Bavili jsme se spolu, ale že by třeba mluvil o svých dětech, to hodně málo, až když byl starší, ale ze 
začátku vůbec, to bral hodně profesionálně, a měl takovej svůj humor, svým způsobem, ze mě také si 



 
 

dělal legraci, bylo to svým způsobem, já jsem ho bral, protože byl pro mě autoritou, ale na druhou stranu, 
tim odlehčoval situace některý. Měl jsem ho rád a mám ho rád do teďka.  

Č6: Je to tim, že jsme znal i jeho rodiče, bratry, že má tu rodinu, i když třeba pamatuju si, že bych byl 
někdy u něj doma, vídaly jsme se, znaly jsme se,., 

JÁ: Jo. 

Č6: Fajn, no,. Samozřejmě ať je současná kurátorka jaká je, tak prostě se jí nedá upřít a to jí obdivuju, jak 
jde naplno do tý práce, co dělá i pro tu církev, ty hodiny trávený v různejch komisích a setkáních a 
nemyslim, že to tam má jen odsezený, ona není úplně jenom, že by seděla a poslouchala , funguje tam 
aktivně. I když má tu rodinu dost rozvětvenou, má hodně povinnosti, je pravda , že je v důchodu a má to 
rozvrhnutý, a každou chvíli je někde jinde. přece ji nedá to, že to držela po voru svý maminky. jiná otázka 
je, kdy člověk zase vidí negativní stránky, ale v její osobě převažují ty plusový.  

JÁ: Jaký negativní? 

Č6: Občas se u ní projevuje, že je matematička, tak je takovej pragmatik a někdy z ní vypadne něco 
necitlivýho a může to druhýho ranit, např. poslední její hláška na staršovstvu,  

JÁ: Co říkala? 

Č6: Když farářka pomalu poplakávala, jak to bude, jestli ji tam budeme chtít a ona hodí hlášku, že prostě 
je nedostatek farářů, tak se můžeš kdekoliv poohlídnout po jinym místě.  

JÁ: Ty brdo. to je silný kafe. 

Č6: Od člověka, kterej je v úzkym kruhu a řekl by, že neměl a obavy, říct prostě, že nevíme, kam nás pán 
bůh dovede, způsobem učí kam půjdeme a za nás můžeš počítat s tím, že tě tu chceme , jinak by to bylo 
jinak, už dávno.  

JÁ: Jestli vnímáš, jestli v tom sboru společně vyznáváte nějaký společný hodnoty? Jestli je máte někde 
deklarovaný, zapsaný.. 

Č6: Nevim, co tim konkrétně myslíš.. 

JÁ: Jestli něco pro vás v tom sboru něco důležitý, jestli se na něčem společně shodnete.. co je pro vás 
důležitý. 

Č6: Myslim si, že je to otázka toho staršovstva, kdy se některý ty věci řešej..právě tou formou, že každej 
má možnost se k určitejm věcem vyjádřit a z toho pak plyne určitý rozhodnutí, že bud to staršovstvo 
hlasuje a bud se to dá jako bod programu a to je závazný plnění do určitýho období a nebo prostě se 
shodneme na tom, že to neni podstatný a že se tomu budeme věnovat za určitej časovej odstup. 
samozřejmě, když se domlouvaj programy sboru, co se bude v tom roce dít a to víceméně navrhuje 
farářka, kdy řekne třeba, ano, byla bych ráda, kdyby se dělala třeba vánoční hra, budeme se aktivně 
podílet an noci kostelů a takovýhle věci a tyhlety průběžně se plněj a dodržujou se nějaký časy a zkoušky 
a tak.. samozřejmě buď to celý leží na farářce..  

JÁ: Jako ta organizace? 

Č6: Ano, nebo to určí někomu, kdo to bude mít na starosti, třeba sbormistryně.. 

JÁ: hm 

Č6: Tam jsou z toho pak závazný věci, třeba že jsme se dohodly, že třeba vlastně bude dobrý pro ten 
pěveckej sbor, že budou vystupovat na určitých akcí sboru a pak taky, třeba tam bylo zanešený, že 



 
 

některý ty akce budu se zase podílet na tom, mimo sborové dění,  že třeba že už je třeba zvykem, že 
choděj na tu Rybovu mši, že ji zpívaj v tom katolickym kostele, jsou tam tyhlety věci.. 

Č6: Tak jo. Vlastně se dějou tyhlety domluvy a závazný, který jsou důležitý.. 

Č6: Jako mám říct, jo? 

Č6: Čeho si vážíme, ceníme společně? 

Č6: Jako o tehletech věcech, kterých jsme mluvili? 

JÁ: No, nebo jestli tě napadá i něco jinýho, na čem se shodnete v tom sboru, co ej pro vás cenný.. 

Č6: No, já si mylsim, že třeba je pozitivní, že jsou ty biblický, že se pani farářka rozhodla, že bude dělat 
biblický, si myslim, že i když jsme měli tu možnost tam bejt jen jednou, protože je to 1 za měsíc, tak ne 
vždy můžeme, tak přesto je to velmi obohacující a.. 

Č6: Je fajn, když se udělá nějaký to společný kafe, nebo něco takovýho, tak na to taky nezbejvá moc času, 
ale bylo by to fajn. bylo by to dobrý pěstovat.  

Č6: Myslim si, že asi chybí osoba, která by to řídila,. že by třeba uvařila kafe, čaj, nabídla, ale na druhou 
stranu je pravda, že je nás tak málo, že to by každej měl nějakou funkci, něco by dělal a už by to neměl 
komu nabídnout, protože všichni už jsou nějak zapojený.. 

JÁ: hm.. 

Č6: Ale samozřejmě by to šlo ošetřit, udělat to předem do konvice.. 

Č6: Nevim, co máš dál.. 

JÁ: Už jsi unavenej. Máš třeba nějaký téma toho sboru, o kterym bys chtěl třeba mluvit, co tady ještě 
nezaznělo?  

Č6: Mě třeba napadaj ty, který se týkaj tý mí , toho odvětví, kterýmu se věnuju, tý technický části ve 
sboru.  Tý budovy. 

Č6: Teď je tam domovník, správce, nebo jak tomu řikaj, to je sice výborný, ale není to tak zcela využitý, 
jak by mělo bejt. To znamená ten dotyčnej nedělá to, co by měl. 

Č6: Ale je to otázka, pokud pro něj náplň maj, jako farářka nebo kurátorka, tak to jo. ale to bude končit, 
protože tam je to o tom, že bychom to museli do toho čím dál tím víc dávat peníze, zatím to bylo hrazený 
asi z nějaký části ze sboru, ale ostatek dával stát a teda pracovní úřad, kterej na to urovnal člověka, 
doporučoval člověka, kterej jinak nemohl sehnat práci, a myslim si, že důležitost, aby se o to někdo staral, 
že je. A prostě i do budoucna tam, kdyby tam mohl bejt kostelník, jak to dříve bejvalo, tak by to bylo 
výborný. Není nad to, když tam někdo bydlí, teď mi třeba vadí, že ta farářka je tam sama, že jo.  

JÁ: Že máš strach? 

Č6: Nejen to, ale když odjede, tak vlastně ta fara je úplně prázdná, může se tam kdykoliv stát, ať už něco 
technickýho třeba, tak i k narušení toho objektu, takže vim, jak by to šlo, ale asi hodně složitě, a ty 
prostory, který tam jsou , tak jsou využitý a další prostory se tam ani nemůžou vytvářet, protože na to 
nejsou peníze.  

Č6: Myslim, si, že se to bude muset řešit nějakym způsobem, že to budou muset dělat dobrovolníci ze 
sboru, to dělat, nebo jestli by byla cesta, že ta část , která se platila, jako tomu platu domovníka 
dřívějšího, že by se někomu mohla dát ve formě odměny za vykonaný dílo. s tim, že by tam pravidelně 



 
 

sekal a takovýhle věci. v krajnim případě to nabídnout nějakýmu dobrýmu sousedovi, nebo po něm, že by 
tam.. 

JÁ: jako v okolí toho kostela? 

Č6: To jsou věci, který jsou vidět, že se o to, pravidelně staral, tak se to třeba musí dělat 2krát tejdně, 
neřikám, že to dělá, ale je třeba to tam udržovat, všechno je potřeba tam udržovat.  

JÁ: hm. 

Č6: Tak to je tohle, tak třeba další z toho technickýho, je třeba vyřešit systém, aby bylo k dispozici suchý 
dřevo, což je v současný době problém, protože si myslim, že to ani nezvládá, samotnej domovník, nebo 
ten, co tam pomáhá, protože tam není systém. 

JÁ: Jako myslíš, s tím nedostatek suchýho dřeva? 

Č6: S nedostatkem suchýho dřeva a nevěnuje se tomu dostatečná pozornost tomu systému,, 

JÁ: Jako jak to zpracovávat? 

Č6: Ne, zpracovávat to umíme, ale otázka uskladnění a vědět, kam se dá čerstvý dřevo, půl roku starý, 
rok, atd. to jsou věci, který asi zbydou na mě, abych je vymyslel a pak s nima přijdu a budeme to nějak 
společně řešit.  

JÁ: Na tom staršovstvu.? 

Č6: Jo. jedno, co je můj názor a nikdy jsem vám to neřekl. že by nebylo špatný, kdyby nedělní škola byla 
každou neděli s tím, že byste se mohli střídat. Jednu neděli Č2, jednu ty. Abyste nebyli ochuzený, že pak 
přijdete o všechny kázání. Já vim, že je to hodně práce, ale vim, že jsou ty lidi takhle naučený s těma 
lidma, tak když se stane, že někdo přijde mimořádně, vim, že jste schopný operativně to, ale zase to 
člověk od vás nemůže čekat, že se toho ujmete, protože taky potřebujete slyšet slovo Boží.  

JÁ: Jako operativně se toho ujmem, jak myslíš? 

Č6: Když tam náhodou se tam sejdou děti a potřebujou a třeba si i o to řeknou, že by chtěly bejt s váma, 
tak když to jde, tak to zařídíte.  

JÁ: Je taky pravděpodobnost, že by tam děti zlobily, rušily.  

JÁ: Takže si myslíš, že by to mohlo k čemu? kdyby to bylo každej tejden? 

Č6: Nevim, možná to chce vyzkoušet a zeptat se těch lidí, jestli je to vůbec reálný, jestli by ty děti taky 
přivedly. 

JÁ: To si myslim, že by mohl bejt problém, no. 

Č6: Protože W. choděj jednou za 14 dní, snažej se jednou chodit ke katolíkům, jednou k nám, tam je to 
logický, proč to chtěj mít 1 za 14 dní  s dětma, ale nevim, jinak jsem to , nezažil v jinym sboru, že by tam 
byla nedělka 1 za 14 dní.  

JÁ: Takže byla každej tejden? 

Č6: Jo.  

JÁ: No a není to taky tim počtem členů?  

Č6: Jo, tak samozřejmě.  



 
 

JÁ: Jako že si byl na to zvyklej, jo? 

Č6: Jo.  

JÁ: Mě připadá, že je to problematický v tom, že .. 

Č6: Asi by nebyly ani paní učitelky, ani děti. 

Č6: Že se to domluvilo 1 za 14 dní, protože to vyhovovalo takhle těm rodičům , jak sám říkáš, že ty W. 
nemůžou chodit pravidelně a P. , zase připravovat nedělku jen pro 2 děti, je problematický, protože když 
budou takhle roztroušený, a nebude tam  ten stabilní počet, který budou chodit pravidelně, tak jak děláme 
ty nový látky, tak by se to muselo furt opakovat, což není problém, ale i z hlediska třeba tý  rozmanitosti, 
že ty děti všechny nejsou věřící, a nejsou třeba schopný chodit každej ten tejden, tak z tohohle důvodu je 
to problematický, že by to mohlo být i trochu násilný, mi připadá.. nevim, no, je to jenom takovej názor, 
nic jinýho. To by se asi musel udělat nějakej průzkum, kdo by chodil, kdy by chodil… 

JÁ: Poslední doplňující otázky, jakej máš na to názor, já když jsem studovala tu organizační kulturu tý 
ČCE, v tý souvislosti mě napadlo, jestli si myslíš, že ve sboru není zastoupená nějaká ta generace ? co si o 
tom myslíš? 

Č6: hm. No víme něco, o tý dívce, co tam začala chodit a jakmile se člověk o ní začal zajímat, tak přestala 
chodit. ? 

JÁ: Myslim, že já jsem s ní možná komunikovala možná naposled. Zvala jsem jí, protože mě o to 
požádala farářka , abych jí napsala ohledně toho sjezdu mládeže a ona napsala, že se nebudou bohužel 
účastnit, tak třeba příště a já jsem ji napsala , že v pohodě, že se nic neděje, že příště můžeme něco 
podniknout. To byla asi taková poslední odezva, takže nevim.  

Č6: A co si myslel s tím? 

Č6: Že asi myslíš, to , že tam nejsou mladý lidi. Taky, no. 

Č6. A že tam chyběj i ty starší než jsme my, tak to tam jsou. S., atd. Ta mládež že tam neni, je vidět, že je 
to vázaný na ty lidi, co tam choděj, delší dobu, a ty nikoho nemaj kromě tebe , takže to bych viděl, že by 
bylo víc na tobě, kdyby sis přivedla nějakou kamarádku nebo někoho známýho , ale co zase ty můžeš 
nabídnout nebo ten sbor,  

JÁ: To je otázka. 

Č6: To byste se museli domluvit s farářkou, aby udělala nějaký to sezení, že byste se občas sešly, 
popovídaly, já vim, že ty lidi si to nepřipouštěj a jsou ochotný něčeho takovýho se účastnit, ale jsou lidi, 
který to berou jak určitý násilnosti nebo něco a vůbec do toho nejdou. A to mohl bejt ten případ tý dívky, 
bavilo jí, když mohla poslouchat a bejt v klidu, ale nemuset se rozhodovat a účastnit.  a nebo třeba je tam 
nějakej problém, že se připravuje na maturitu,  

JÁ: Nevim.  

Č6: Nebo má problémy doma.  

Č6: Říkal jsem si , že ty mladý lidi se tam objevujou, když přijedou na nějakej pobyt  

JÁ: To je pravda. 

Č6: Jestli by byla šance to využít a s nima se tam sejít. jako kdo? 

JÁ: Jako někdo ze sboru?  



 
 

Č6: Tak, já nevim, jestli se tam s nima schází.,. ale myslim, že ten sbor, tomu to jedině přidává, že tam 
jsou ty návštěvy.. 

JÁ: A v čem třeba? 

Č6. Že je nás víc, na bohoslužby, že nám zazpívaj, oživěj, obohatěj, může s nima po bohoslužbách 
mluvit, když se zajímaj, nebo když se zajímáme o ně, jestli to třeba do budoucna rozvíjet jinak, dát si 
třeba společně kávu.. 

JÁ: hm. 

Č6: Asi si budem muset dočkat, až někdo doroste do toho věku.. 

JÁ: Jako myslíš kdo? 

Č6. Z těch dětí z nedělky, třeba.  

JÁ: No, určitě.. 

Č6: Nevim, jestli na to bude mít čas ta farářka, možná by i bylo dobrý výhledově že by ses tomu třeba 
,mohla věnovat , kdyby tě to bavilo, že bys trošku organizovala , že byste se mohli sejít, zapinkat si 
s mičudou nebo zahrát nějakej volejbal, nebo nevim, přitom shrabat zahradu, nebo zamést u baráku, 
cokoliv, je pravda, že ty brigošky, sbližujou ty lidi, to člověk vidí i mezi těma dospělejma.. 

JÁ: hm. 

Č6: A když se nenechaj ty věci běžet jen tak, se to i pak vyplatí i z jiných stran, že to pak třeba může 
natáhnout, hele, nechceš si jít zapinkat? Než když máme sezení s mládeží,   

Č6: A proč třeba? 

Č6: No , rozumíš, když ty lidi nejsou věřící a nevyhledávaj tohleto, tak samozřejmě ti řekne, nee, to 
nechci. ale když jim řekneš, pojď nám pomoct, tak na to slyšej líp, anebo si jdem pinknout volej, tak proč 
ne a není to nic zavazujícího.  

JÁ: Tak poslední otázka, jestli jsi slyšel o tom pojmu organizační kultury? 

Č6: O, slyšim ji, jenom od tebe.. 

JÁ:  Co je to podle tebe? jak to třeba vnímáš? toho sboru? 

Č6: To dje o to , jak to chápat, že jde o organizaci, ne kultury, ale kulturní organizaci, aby měla nějakou 
úroveň, organizace toho sboru, to znamená, že je tam farářka, staršovstvo, kurátorka, atd., členové., 
všechny ty organizačně, správně, vzájemně pracovali a určitý kvalitě.  

JÁ: To je taková jakoby, organizační struktura toho sboru, to je takový, že jak ten sbor žije, čím, proto se 
tim zabejvám, že jsou to nejen hodnoty, ale normy toho sboru, samotný prostředí, už o tý kultuře svoru 
vypovídá, i z hlediska těch vztahů a určitě ten vliv organizační struktury je důležitej a něco o tý 
organizaci vypovídá,  

Č6: Takže je to vlastně i ta druhá stránka, ta kultura,  

JÁ: Jo, přesně.  

Č6: Tak jo, to je asi všechno. moc ti děkuju. bylo to zajímavý, jak jsi vyprávěl a jak to vnímáš., bylo to 
moc hezký.. Děkuju. 



 
 

JÁ: Že sis udělal ten čas, toho si taky moc vážim.. 

Č6: Jo, je fajn, že to děláš.. 

JÁ: Taky děkuju.  

 


