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Úvod 

 

„Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma 

vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči 

probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby 

ho poznali. Řekl jim: ´O čem to spolu rozmlouváte?´ Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden 

z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: ´Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se 

tam v posledních dnech stalo!´ On se jich zeptal: ´A co to bylo?´ Oni mu odpověděli: ´Jak 

Ježíše Nazaretského, (…), a ukřižovali ho.´“1 

Tématem pastorace mladých dospělých jsem se zabývala již ve své bakalářské 

práci. Tehdy jsem se práci s mladými dospělými ve velké míře věnovala jako pastorační 

asistentka v Domě Ignáce Stuchlého, salesiánském středisku ve Fryštáku. Tematiku mladé 

dospělosti jsem vnímala o to silněji, že jsem do této skupiny sama patřila. Nyní se k tomuto 

tématu s několikaletým odstupem vracím. Tentokrát z pozice matky na mateřské dovolené, 

tudíž snad s větším nadhledem a objektivitou. 

Období mladé dospělosti je významnou a v mnoha směrech rozhodující etapou 

v životě jedince. Před mladými dospělými stojí nelehký úkol zdárně ukončit proces zrání 

a vstoupit do plné dospělosti. Mladí dospělí však před tímto krokem stojí často bezradní, 

nejistí a osamocení, stejně jako poutníci do Emaus. Církvi se zde otevírá velká šance, jak 

těmto mladým lidem pomoci. Může je na jejich cestě k dosažení osobní i křesťanské 

zralosti doprovázet a pomáhat jim, aby svůj úkol zvládli co možná nejlépe. Smyslem této 

práce je seznámit se se světem této skupiny, s tím, čím žijí, s jakými problémy se potýkají. 

Zvláštní pozornost věnuji vztahu mladých dospělých (křesťanů) k církvi a očekáváním 

mladých dospělých vůči církvi, což je hlavním tématem mého kvalitativního výzkumu. 

Následná pastorálně-teologická reflexe má posloužit jako východisko pro hledání nových 

postojů, způsobů pastorační práce, nabídek a aktivit určených právě mladým dospělým.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Lk 24,13–20 
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I. TEORETICKÝ ÚVOD K PROBLEMATICE PASTORACE MLADÝCH 

DOSPĚLÝCH KŘESŤANŮ 

 

1 Pojem pastorace 

 

„Církev není vedena žádným pozemským zájmem, ale snaží se jen o jedno: pod 

vedením Ducha Utěšitele pokračuje v díle Krista, jenž přišel na svět, aby vydal svědectví 

pravdě, aby spasil, ne soudil, aby sloužil, ne aby si nechal sloužit. Aby církev splnila tento 

úkol, musí neustále zkoumat znamení doby a vykládat je ve světle evangelia, aby mohla 

způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na věčné otázky, které si lidé kladou.“2 

II. vatikánský koncil těmito slovy zdůraznil dvojí rozměr církve. Teologické pojetí 

církve poukazuje na neviditelný, duchovní rozměr; schopnost předávání neměnných 

křesťanských hodnot, které mohou mít vliv na postupnou proměnu světa. Je zde také 

lidský, vnější, institucionální rozměr. V tomto smyslu je církev závislá na kultuře své doby 

a svého prostředí.3 Tyto dvě roviny se nemohou uskutečňovat jedna bez druhé.  

Církev má naplňovat svůj duchovní rozměr. Nezbytným předpokladem 

pokračování v díle Ježíše Krista a účinného působení církve v dnešním světě je nutnost 

zkoumat znamení doby a vnímat současnou kulturu s jejími specifickými prvky. Tuto 

výzvu přijala za své i česká církev na plenárním sněmu katolické církve: „Církev chce 

proto usilovat o partnerský dialog a smíření se změněným světem při zachování pozornosti 

vůči ´znamením času´, v nichž odhaluje skrytý plán Boží prozřetelnosti v současném 

vývoji lidského dění.“4 

Toto nové pojetí postavení církve ve světě se také odráží v chápání pojmu 

pastorace. Pastorální teologie ji definuje těmito slovy: „Pastorace je mnohotvárná činnost 

celého církevního společenství, podnícená Duchem svatým. Touto činností se uskutečňuje 

plán Boží spásy člověka v čase a dějinách se stálým odkazem na konkrétní životní situaci. 

Slovem pastorační označujeme vše, co se týká činnosti církve, skutečnosti praktické 

a konkrétní, a také to, co se dotýká duchovní správy, vedené knězem.“5 Znamená tedy 

„(…) zabývání se lidmi v konkrétních životních podmínkách, tedy v určité zemi, v určité 

dějinné situaci, v určitém historickém a kulturním kontextu. Jejím posláním je řešit 

                                                           
2 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes (ze 
dne 20. 10. 1962), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 3. 
3 Srov. MARTINEK Michael: Ztracená generace?, Svitavy: Trinitas, 2006, 70–71. 
4 PLENÁŘNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR: Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě (ze dne 3. 
5. 2007), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 14. 
5 AMBROZ Pavel: Pastorální teologie I, Olomouc: Vydavatelství UP, 2002, 9. 
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konkrétní problémy konkrétních lidí ve světle a síle evangelia.“6 Máme-li se tedy zabývat 

pastorací mladých dospělých, musíme se kromě jiného ptát, v jakém světě mladí lidé žijí, 

jakým způsobem je toto prostředí formuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 
9. 



9 
 

2 Svět, ve kterém mladí dospělí žijí 

 

2.1 Postmoderní doba  

 

Dnešní doba je často nazývána jako postmoderní. Toto označení se stalo 

předmětem mnohých rozepří a diskusí, „(…) zda časy, v nichž žijeme, jsou ještě moderní, 

či zda jsou stále ještě moderní, avšak ne tak zcela, nebo zda jsou již úplně postmoderní.“7 

Označení „postmoderna“ totiž naznačuje nástup zcela nové epochy v dějinách lidstva 

(která spočívá v popření nebo alespoň v relativizaci hodnot „moderny“). Moderna (za jejíž 

počátek můžeme považovat konec 18. století) byla charakterizována vírou v člověka, v sílu 

jeho rozumu, v pokrok a společenský vývoj k lepšímu a také z velké části v ideologie, 

které se snažily nahradit náboženský pohled na svět jiným celistvým pohledem.8 Tyto 

představy se však začaly od poloviny 20. století proměňovat. Nejprve v sekularizované 

společnosti západní Evropy a severní Ameriky, následně však i v ostatních částech světa. 

Nástup nového myšlení se formoval s rozvojem komunikačních a informačních 

technologií, nárůstem spotřebního způsobu života, globálním cestováním, 

experimentováním s tradičním způsobem života a vedl ke zpochybnění hodnot moderny.9 

Ať už označení postmoderna přijmeme nebo ne, je spíše potřeba, „(…) abychom tento svět 

výstižně popsali, abychom lépe porozuměli tomu, co se v něm děje a o co v něm jde.“10 

Věnujme se tedy některým charakteristickým znakům postmoderny. 

 

2.1.1 Pluralismus 

 

Pluralismus je základním znakem postmoderny. Míníme jím fakt existence 

mnohosti názorů a jejich soupeření, přičemž všechny mají rovnocenné místo.11 Postihuje 

všechny oblasti života dnešního člověka. Mladým lidem se otvírají nespočetné obzory 

a možnosti ve výběru nejrůznějších názorů a postojů, příležitostí náplně volného času, 

vlastního životního stylu, filosofické, politické a náboženské orientace, hodnotového 

systému a dalších životních skutečností. Cílem člověka „moderny“ bylo najít smysl života, 

určitou jasnou orientaci, vytvořit jednolitý světový názor, v němž do sebe všechno zapadá. 

                                                           
7 BAUMAN Zygmunt: Úvahy o postmoderní době, Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 7. 
8 Srov. KAPLÁNEK Michal: Jugendarbeit - Ort der Verkündigung. Wege zur Glaubensvermittlung in der 
offenen Jugendarbeit, Dissertation, Linz: KTH, 1998, 17–18. 
9 Srov. MARTINEK Michael: Dospělá mládež jako nová výzva pro církev v České republice, Olomouc: 
[b.n.], 2002, 31. 
10 BAUMAN: op. cit., 8. 
11

 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 31. 
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Člověk současnosti se však nachází v odlišné situaci. Životu často nerozumí, neumí 

vytvořit jednotný myšlenkový směr a na tyto úkoly v podstatě rezignuje. Naopak jasná 

stanoviska, orientaci a neměnné systémy považuje za totalitní.12 Postmoderní společnost se 

také vyznačuje pluralitou center. „Společnost nevlastní jedno centrum schopné dát etický 

základ vlastním hodnotám, ale má jich mnoho a zároveň žádné.“13 Mladí lidé nemají 

jednoznačný střed, který by byl kritériem přijatelnosti dalších názorů. Jedinec si může 

vybírat z různých názorů, co se mu líbí, považuje za správné i více (třeba i navzájem si 

odporujících) názorů. Tato situace vede k tomu, že si mladí lidé často přestávají klást 

otázky smyslu života. Pravdou může být cokoliv, lze žít pro cokoliv.14 Z tohoto pohledu je 

pro mladého člověka požadavek vytvořit si vlastní konečný pohled na svět, svůj životní 

koncept a možnost dát smysl svému životu opravdu tvrdým oříškem. „Snad největší a co 

do důsledků nejvýznamnější odlišnost naší doby spočívá v tom, že člověk nejen myslí, ale 

ani nemůže o sobě myslet jako o ´projektu´. Chtělo by se říci, že nejcharakterističtějším 

rysem našeho času je náhlá popularita plurálu. (…) Projektování a úsilí potřebné k realizaci 

projektů podlehlo privatizaci, deregulaci a fragmentizaci. (...) Nedoufáme v to, že by se 

budoucnost měla zásadně lišit od toho, co je dnes. Postmodernita je vlastně pouze totéž, co 

zánik projektu, který nezná plurál.“15  

Pluralismus se mimo jiné odráží do oblasti náboženské. Otázkou, jak ovlivňuje 

pluralismus pozici náboženství ve společnosti, se zabývá sociologie a popisuje pro nás 

zajímavé poznatky. P. L. Berger zkoumá postavení náboženství v současné společnosti na 

základě působení vzájemně ovlivňujících se procesů – sekularizace a pluralismu. Podle něj 

náboženský pluralismus zpochybňuje věrohodnost monopolistických náboženství, a tím 

přispívá k sekularizaci. Pluralismus snižuje výlučnost jednotlivých náboženství a mění ji 

na jednu z mnoha možných.16 „Ani bývalé náboženské monopoly se už nemohou zcela 

spolehnout na věrnost svých ,klientů´, protože ta je nyní odvozována od svobodné volby, 

resp. výběru z mnoha možností. Náboženské tradice jsou tedy pouze nabízeny. Pluralita je 

situací, ve které se náboženské formy a instituce stávají tržními subjekty a náboženské 

tradice spotřebním zbožím. V široké nabídce si nemůže žádná náboženská struktura 

osobovat právo na samozřejmost a každá je stále subjektivnější a privátnější.“17 

 

 

                                                           
12 Srov. KAPLÁNEK: Jugendarbeit, 3 
13 MARTINEK: Dospělá mládež, 33. 
14 Srov. tamtéž, 33. 
15 BAUMAN: op. cit., 13. 
16 NEŠPOR Zdeněk, LUŽNÝ Dušan: Sociologie náboženství, Praha: Portál, 2007, 82. 
17 NEŠPOR, LUŽNÝ: op. cit., 83. 
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2.1.2 Individualizace  

 

Pluralismus v demokratické společnosti významně ovlivňuje proces 

individualizace. Individualizaci chápeme jako „(…) možnost jedince individuálně se 

rozhodovat o zaměření vlastního života, přičemž tato možnost se v některých oblastech 

stává nutností“.18 Zatímco v minulosti přebíraly zodpovědnost za některá rozhodnutí 

jedince společenské instituce (stát, církev, strana), v dnešní společnosti je situace jiná. 

Rozpad dosavadních jistot (třídních, náboženských, rodinných) a vznik nových 

společenských mechanismů vedly k tomu, že jedinec se musí rozhodovat samostatně, 

a toto rozhodování se neděje na základě obecně platných vzorů. Individuální rozhodování 

se týká v podstatě všech oblastí života, kdy mladý člověk vybírá ze široké škály různých 

možností. Každý takový krok svobodného výběru předpokládá kritické zhodnocení včetně 

zpochybnění předkládaných názorů a hodnot19. Proces individualizace se nepochybně týká 

i náboženské oblasti. Člověk, pohybující se v současné pluralitní společnosti, vybírá nejen 

z nabídky tradičních náboženských systémů, ale ke slovu se dostávají i různá duchovní 

hnutí, náboženské společnosti apod. Kromě toho nemusí člověk najít své místo 

v konkrétním náboženském (církevním) společenství, ale může prožívat svou osobní 

spiritualitu nezávisle na nějaké konfesi20 Přijetí křesťanství a jeho hodnot tedy už není 

v dnešní době samozřejmostí. Tato skutečnost může působit jako překážka předávání 

duchovních hodnot dalším generacím. Ztráta primátu církve v předávání víry je mnohdy 

vnímána jako ohrožení samotné víry. Můžeme však vnímat i jeho pozitivní prvek – víra se 

stává více svobodným, osobním rozhodnutím, než reakcí na tlak z vnějšku.21 Zmíněné 

skutečnosti (rozmanitost možností na „trhu s náboženskými společnostmi, idejemi, 

normami, praktikami“, oslabení jistot - různé volby jsou relativizovány a ztrácejí svou 

jistotu, vnímání víry jako svobodného osobního kroku) vedou k privatizaci náboženství. 

Náboženství ztrácí svou sociální významnost a je zatlačeno do soukromí jednotlivce.22 Je 

vnímáno a chápáno jako nejintimnější privatum23. Toto nové pojetí náboženství (víry) vede 

také k novodobému jevu, nazývanému „náboženský patchwork“. Člověk si vybírá 

z nabídky různých náboženství, nebo i jediného náboženství, pouze ta témata a prvky, 

                                                           
18 KAPLÁNEK Michal: Fenomén individualizace a jeho vztah k individuálnímu rozhodnutí víry, in: Studia 
Theologica III (2001) 69. 
19 Srov. KAPLÁNEK: Fenomén individualizace, 69. 
20 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 47. 
21 Srov. KAPLÁNEK: Fenomén individualizace, 70. 
22 Srov. NEŠPOR, LUŽNÝ: op. cit, 116. 
23 Srov. OPATRNÝ:Pastorace v postmoderní společnosti, 25. 
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která odpovídají jeho soukromým náboženským potřebám24, které považuje za dobré nebo 

které si oblíbí, a sestavuje si tak své vlastní náboženství.25 To je stále odlišnější od jeho 

církevních forem.26 Pluralistické myšlení se též odráží v novém pojetí morálky. Princip 

rovnoprávnosti a relativity kultur spolu s privatizací náboženství vedou k subjektivní 

morálce.27 

Svoboda a možnost volby jsou dnes vysoce cenné hodnoty a vnímané jako značně 

pozitivní a žádoucí. Mnohým zvyšují šance a nároky na lepší a méně omezený život.28 

Někteří mladí lidé se v široké nabídce dobře orientují a vyhovuje jejich potřebám. 

V náboženské oblasti se setkáváme s tzv. hledači – lidmi, kteří se po nějaký čas věnují 

studiu různých duchovních směrů a hledání osobních zkušeností s nimi.29 Na druhou stranu 

může být „pohyb“ v pluralitní společnosti bez pevných kritérií pro mnohé paralyzující 

a stresující.  Nutnost volby vede ke ztrátě pevné půdy pod nohama a stabilního záchytného 

bodu. „Mladý člověk je tak denně vystaven do situace volby, v níž nemůže počítat 

s žádnými nezpochybnitelnými vzory ani bezvýhradně důvěryhodnými autoritami. Stejně 

tak nemůže spoléhat na to, že někdo jiný – člověk, společnost, Bůh, osud… bude 

rozhodovat o jeho životě; za všechna rozhodnutí nese odpovědnost on sám.“30 

 

2.1.3 Mobilita 

 

„Zatímco ještě Luther říkal: ´…Zde stojím a nemohu jinak…´, je údajně životním 

heslem dnešního člověka myslet a říkat ´…Zde stojím, kdykoli však mohu být jinde.´ “31 

Zvláště mladému člověku dnešní doby se otevírají prakticky neomezené možnosti 

cestování a poznávání cizích zemí a kultur. V nabídce cestovních kanceláří nacházíme 

nejen civilizované evropské země, ale i exotické krajiny jiných kontinentů. Naše moderní 

doba si od člověka žádá vysokou míru mobility. Lidé několikrát za život mění své bydliště, 

zaměstnání, charakteristické právě pro období mladé dospělosti, často dojíždějí za prací 

mimo region i za hranice státu. Mladí lidé mají možnost v zahraničí studovat a získávat 

zkušenosti.  

Mobilitu však nemusíme chápat pouze ve smyslu migračním, necestuje se pouze 

s „kufrem v ruce“, ale i ve smyslu přísunu a výměny informací. Cestovat můžeme 

                                                           
24 Srov. NEŠPOR, LUŽNÝ: op. cit, 116. 
25 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 24. 
26 Srov. NEŠPOR, LUŽNÝ: op. cit, 116. 
27 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 165. 
28 Srov. KAPLÁNEK Michal: Pastorace mládeže, Praha: Salesiánská provincie Praha, 1999, 19. 
29 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 61. 
30 MARTINEK: Dospělá mládež, 32. 
31 ZULEHNER Paul M: Církev přístřeší duše, Praha: Portál, 1997, 25. 



13 
 

i „v teple svého domova“ prostřednictvím masmédií (rádio, televize, internet)32 a být 

v kontaktu s cizími kulturami, učit se jejich jazyky, obchodovat, dokonce navazovat 

vztahy.  

Flexibilita, schopnost reagovat na změny, přizpůsobivost a adaptace na změny, 

dovednost rychlého učení, to vše jsou hodnoty, které jsou dnes ve společnosti žádány 

a preferovány. Životní úspěch přinášejí jiné hodnoty, než tomu bylo dříve. Nikoli trvalé 

sledování zvoleného cíle, fixní specializace, ale elasticita zájmů, připravenost učit se 

a schopnost zapomínat to, co se již nedá použít. Svoboda pohybu nemá být svazována 

úzkou specializací, je potřeba zachovávat si odstup a emocionální střídmost. Tato neustálá 

potřeba změny se projevuje i v nechuti vytváření pevných pout a závazků.  „Všechno, co 

vypadá jako komplexní projekt, co vyžaduje závaznost, spolehlivost a věrnost, je 

odmítáno. Zůstat stále v pohybu zůstává nejvyšším cílem. Proto se brzy nikdo nebude 

ničím vázat – ani politickou stranou, zaměstnavatelem, člověkem, náboženstvím, 

Bohem.“33 Jakkoli se tyto hodnoty jeví jako lákavé a žádoucí, mají na člověka i neblahý 

vliv. Odvrácenou stranou dnešní dynamičnosti života může být „psychické bezdomoví“, 

jak je nazývá P. M. Zuhlener. S růstem životního pohybu roste i touha po stabilitě, 

soudružnosti rodiny, „svého malého světa“34, hlubokých mezilidských vztazích a silných 

prožitcích.35 

 

2.1.4 Důraz na výkon 

 

Dalším faktorem, ovlivňujícím dnešní mládež, je důraz na výkon a zisk. Lidé, kteří 

nejsou schopni plného nasazení a výkonu, jsou ze společnosti vyřazeni nebo odsunuti. 

Mladý člověk je tak stále motivován k aktivitě, nutnosti dalšího vzdělávání, dosahování 

dobrých výsledků v zaměstnání. Cítí povinnost zabezpečit rodinu, potřebu udržet krok 

s ostatními, a tím neztratit sebedůvěru a hodnotu v očích druhých. Pokud je nějakým 

způsobem omezen, psychicky, intelektuálně, emociálně, může se postupně dostávat na 

okraj společnosti mezi nezaměstnané, bezdomovce, drogově závislé a pachatele trestných 

činů.36 Požadavky společnosti, preferující výkon se také rozcházejí s některými postoji 

církve, zaměřené na prosociální jednání. Mladí křesťané tak leckdy stojí mezi dvěma 

mlýnskými koly, kdy hledají východiska mezi protikladnými očekáváními společnosti 

                                                           
32 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 33. 
33 ZULEHNER: op. cit., 25–26. 
34 Srov. ZULEHNER: op. cit., 26. 
35 Srov. tamtéž, 34. 
36 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 35. 
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a církve. „Lidé jsou posuzováni podle toho, co poskytují. Z toho plyne: nezůstat sedět na 

trase, udržet krok, být lepší než druzí. Aby člověk dosáhl těchto cílů, potřebuje vlastní 

morálku, právo silnějšího. Církevní učení o spravedlnosti, solidaritě, lidské důstojnosti 

a hodnotě lidského života nezávisle na výkonech do tohoto systému nezapadají.“37 

 

2.1.5 Konzumní způsob života 

 

Cílem výkonu a zisku je pak konzum. Člověk není posuzován na základě svých 

schopností, dovedností a osobních vlastností, ale podle toho, jaké věci vlastní, v jakém 

množství, které značky a finanční hodnoty. To často určuje jeho společenské postavení 

a hodnocení okolí. Člověk se často pod vlivem vnějšího tlaku (např. reklamy) obklopuje 

věcmi, které ani nepotřebuje. Skutečnost, že o materiální zabezpečení je postaráno, je 

uspokojena primární potřeba stravy, bydlení, oblečení, vede ke zvýšení důrazu na potřeby 

sekundární, spojené s kulturou, zábavou a konzumem.38 Dalo by se tedy očekávat, že 

na pozadí těchto jistot dojde u mladých lidí k posunu k postmaterialistickým hodnotám, 

jako je účast na zlepšení kvality života svého, druhých lidí i celého světa. Zdá se však, že 

mladí lidé spíše než k aktivnímu utváření pozitivních hodnot směřují k hedonismu, za cíl 

života považují uspokojování potřeby požitků, slasti a rozkoše.39 

 

2.1.6 Hypoteticky reflexivní postoj k životu 

 

Postmoderní myšlení se projevuje také v novém pohledu na oblast lidského 

poznání. Víra v lidský rozum a poznání, které provázelo období „modernity“ je novým 

myšlením zpochybněna. Postmoderní člověk je ve svých přesvědčeních nejistý, dá se 

dokonce mluvit o absenci přesvědčení. Spíše než jasné stanovisko a jasné přesvědčení má 

nějakou domněnku, „hypotézu“, kterou podrobuje reflexi. „(…) nevěří, ale jenom uvažuje. 

Zaujímá proto zřídka nějaký postoj, který by pronikl celý jeho život, ale spíše hraje určité 

role.“40 

 

 

 

 

                                                           
37 WERNER Hodick, PITZEN Franz-Josef: Zacheus a dnešní mládež, in: Teologické texty 5 (1996), 169. 
38 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 35–36. 
39 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 39. 
40 KAPLÁNEK Michal: Jugendarbeit, 3. 
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2.1.7 Náhrada skutečnosti simulací 

 

Rozvoj moderních informačních technologií vede k zahlcování současného člověka 

proudem obrazů a znaků na úkor skutečné reality. Dánský sociolog Bech zavádí pojem 

„teleměsto“, kterým signalizuje fakt, že televizní obrazovka umístěná uvnitř bytu či domu 

přejímá funkci městského terénu, který byl vně domu. Právě obrazovka se stala hlavním 

„výběhem“ současného člověka. „Ani největší ´nákupní promenáda´ se svým objemem 

nemůže rovnat nenasytné televizní obrazovce. (…) Škála zážitků dostupných 

prostřednictvím obrazovky vyráží dech svým rozsahem i rychlostí, s jakou se obrazy 

proměňují.“41 To, co vzniklo jako reprezentace skutečnosti, se stalo jejím standardem 

a mírou – ještě skutečnější než skutečnost. Jak tomuto může konkurovat primitivní 

a jednoduchá obrazotvornost?42 „Všude už žijeme v estetické halucinaci reality (…). 

Neexistuje žádná fikce, vůči níž by mohl život vítězně obstát – celá skutečnost přešla ve 

hru na skutečnost.“43 Skutečnost je odsouvána do pozadí. Tento nárůst zájmu o zdání může 

vést u dětí a mládeže až k nezájmu o skutečný život. Výzkumy potvrzují, že některé děti 

znají rodinnou situaci seriálových hrdinů lépe než ve své vlastní rodině.44  

 

2.1.8 Rozpad moderního „já“ 

 

Pluralitní prostředí, nahrazování reality napodobeninami, mobilita a další 

skutečnosti vedou ke ztrátě identity člověka. Zatímco předmoderní člověk měl své místo 

ve světě jasně vymezené, v důsledku prudkého nárůstu mobility a „anonymity“ života se 

vše změnilo. V davu člověk obtížně nachází své místo, jeví se druhým a oni jemu jako 

pouhé fragmenty osobnosti. Anonymita přeje klamu a podvodu, je náročné odlišit pravdu 

od skutečnosti.45 Společnost očekává schopnost adaptace a změny, jasné vymezení a úzká 

specializace nejsou žádoucí, „postmoderní kontext preferuje absenci přesně vymezené 

identity, čím neurčitěji je identita definována, tím lépe pro toho, kdo je jejím nositelem.“46 

Člověk je zaplavován rychle se střídajícími se obrazy, událostmi, zážitky, které zahlcují 

jeho mysl, smysly i duši. Nezbývá místo pro sebe samého, pro intimitu.47 Na otázky: „Co 

znamená být někým ve skutečnosti?“, „Kdo jsem doopravdy já?“ se v prostředí tisícerých 

                                                           
41 BAUMAN: op. cit., 45. 
42 Srov. tamtéž, 45. 
43 KAPLÁNEK: Jugendarbeit, 43. 
44 Srov. tamtéž, 3. 
45 Srov. BAUMAN: op. cit., 26–27. 
46 Srov. tamtéž, 35. 
47 Srov. KAPLÁNEK: Jugendarbeit, 4. 
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možností bez jasného středu, hledá odpověď obtížně. „Tázání po identitě vyrůstá z pocitu 

rozkolísanosti existence, její ´manipulovatelnosti´, z pocitu ´nedourčenosti´, neurčitosti 

a nedefinitivnosti všech forem, jež přijala. Vyplývá také z poznání, že v takových 

podmínkách je volba nutností a svoboda osudem člověka. Identita (…) je něčím, co se 

konstruuje a co je možno konstruovat různými způsoby (…). Identita je tedy úkolem, který 

má být vykonán, úkolem, před nímž nelze prchnout.“48    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
48 BAUMAN: op. cit., 27. 
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3 Kdo jsou vlastně „mladí dospělí“? 

 

Neméně důležitým východiskem pro pastoraci je dobrá znalost lidí a jejich 

problémů.49 Obsahem následujících kapitol bude hledání odpovědi na otázku: kdo jsou 

vlastně mladí dospělí? 

Na tuto otázku se pokusím odpovědět v kontextu širšího pojmu „mládež“ a to 

z hlediska psychologie a sociologie. Ovšem ani v jednom případě nebude definice 

jednoduchá a jednoznačná. Období mladí se prodlužuje, dospělost není jasně vymezena, 

mladí lidé jsou velmi rozdílní. Mládež (mladí dospělí) často přesahují dané hranice 

a nezapadají do jasných škatulek. O částečné objasnění pojmu mládí (mladé dospělosti) se 

pokusím v dalších kapitolách. 

 

3.1 Rozdílnost mladých lidí 

 

O mladých lidech nemůžeme uvažovat jako o homogenní skupině. Během 

dlouhého časového úseku, který za „mládí, dospívání“ považujeme, se mladí lidé výrazně 

diferencují. Sociálně, psychicky i kulturně. Nejvýraznější vliv na rozvrstvení skupiny 

mladých má věk, vzdělání, sociální situace, náboženství, prostředí, ve kterém žijí, 

příslušnost k společenským skupinám, původní rodina a další.50 Tato rozdílnost se ještě 

více prohlubuje právě v období mladé dospělosti. Zatímco v průběhu adolescence stavěl 

tělesný vývoj mládež před stejné možnosti a úkoly, je nyní tento jednotící vliv 

zanedbatelný. Také jednotící vliv společnosti na vývoj mladého dospělého slábne. Varianty 

konkrétního životního utváření byly už v období adolescence různé, ale v „mladé 

dospělosti“ jsou ještě různorodější.51 „Existují klikaté cesty a návraty. Různé životní kroky 

následují u různých lidí v různém pořadí a každé pořadí má ovšem různé důsledky. To 

základní, co dělá vývoj vývojem, to je zákonitý sled změn, se do značné míry ztrácí v této 

rozmanitosti.“52  

 

3.2 Hledisko vývojové psychologie 

 

Také psychologie popisuje a zkoumá období mládí. Tradičně je rozděluje do 

několika fází: Adolescence (15 – 19 let) a postadolescence (20 – 30 let). Nills G. Holm, 

                                                           
49 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 9. 
50 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 24. 
51 Srov. ŘÍČAN Pavel: Cesta životem, Praha: Pyramida, 1989, 247. 
52 ŘÍČAN, Cesta životem, 247. 
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který zkoumá život jedince z hlediska psychosociálního vývoje, člení mládí takto: věk 11 

– 18 označuje jako pubertu, kdy probíhá proces identifikace a upevnění „já“, 20 – 30 let 

považuje za ranou dospělost se základními postoji, intimitou nebo izolací. P. Macek 

období mezi dětstvím a dospělostí nazývá adolescencí a rozděluje ji na časnou adolescenci 

(10 – 13 let), střední adolescenci (14 – 16 let) a pozdní adolescenci (17 – 20 let, popř. 

i mnohem déle), reflektuje tak skutečnost probíhajících procesů urychlení pohlavního 

dospívání a na druhou stranu prodlužování procesu přijetí dospělosti.53 Obdobně 

prodlužující se období mládí vnímá G. Sheeyová a používá pojem „prozatímní dospělost“ 

(pro věk 18 – 30 let). M. Vágnerová se drží standardního rozdělení, proces dospívání 

rozděluje na pubescenci (první fáze, daná především geneticky, věk 11 – 15) a adolescenci 

(druhá fáze, doba komplexnější psychosociální proměny, věk 15 – 20). Obdobím mladé 

dospělosti otvírá kapitolu „dospělost“, čímž zařazuje mladé dospělé mezi „dospěláky“, 

ačkoli ne všichni ještě zcela přijali role dospělých.54  

Období mladé dospělosti se z hlediska vývojové psychologie, podle různých autorů, 

překrývá přibližně s postadolescencí, ranou (mladou) dospělostí, adolescencí (resp. pozdní 

adolescencí) nebo prozatímní dospělostí. Pro svou diplomovou práci jsem zvolila označení 

„mladé dospělosti“.  Ať už však nazýváme toto období jakkoli, na jeho konci stojí dosažení 

plné dospělosti. Jak dospělost chápe psychologie? 

 

3.2.1 Dospělost 

 

Období dospívání má vyvrcholit a dojít konečného naplnění v plném přijetí role 

dospělého. Pohlavní dospělost můžeme docela přesně časově lokalizovat, jedinec jí 

dosahuje zpravidla ve věku mezi 12. - 14. rokem. Toto vymezení však nekoresponduje 

s chápáním dospělosti v širších souvislostech. Dřívější klasické pojetí, které považovalo za 

dospělost nástup do zaměstnání, se v dnešní době prodlužujícího se vzdělávání též jeví 

jako neuspokojivé.55 Společnost dnes jasný přechod do dospělosti také nenabízí, 

legislativně definovaná hranice dospělosti tuto funkci neplní. Dříve byl přechod do 

dospělosti provázen rituály a iniciačními obřady. Ty měly přinejmenším dva významy. Za 

prvé měnily vnější společenský status jednotlivce s následnou akceptací jako 

plnohodnotného partnera. Druhý význam byl výchovný a sebevýchovný. Přechod do 

dospělosti znamenal osvojení si rolí s jasnými pravidly, normami a hodnotovým 

                                                           
53 Srov. MACEK Petr: Adolescence, Praha: Portál, 1999, 12. 
54 Srov. VÁGNEROVÁ Marie: Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, 209, 253. 
55 Srov. ZIEBERTZ Hans-Georg, KALBHEIM Boris, RIEGEL Ulrich: Religiöze Signaturen heute, Český 
Těšín: Těšínská tiskárna AG, 2003, 20–21. 
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žebříčkem.56 Co tedy můžeme dnes považovat za konečnou „metu“ procesu dospívání? Jak 

vůbec definovat dospělost, ke které mladý člověk směřuje? 

Přehled psychologie stanovuje tyto znaky dospělosti: 1. Stabilizace osobnosti. 

2. Definitivní převzetí pohlavní role. 3. Přijetí odpovědnosti v zaměstnání.57 Přehled 

P. Říčana je poněkud obsáhlejší: 1. Dospělý koná produktivní práci, jejíž smysl chápe 

a která ho činí existenčně soběstačným. 2. Je schopen spolupracovat bez zbytečných 

konfliktů, přijímat a poskytovat radu a pomoc, podřizovat se vedení a sám vést méně 

zkušené. 3. Samostatně hospodaří. 4. Jedná vyspěle vůči nadřízeným. 5. Má do 

budoucnosti realistické plány. 6. Bydlí samostatně, popř. má vlastní suverénní 

„teritorium“. 7. Je schopen trávit volný čas sám, má však jednoho nebo více blízkých 

přátel. 8. Je schopen stýkat se s příslušníky druhého pohlaví bez přílišných zábran, 

poskytovat a přijímat lásku a něhu, má výraznou tendenci k dlouhodobému vztahu.  

9. Cílevědomě rozšiřuje orientaci v prostředí, v němž žije a pracuje. 10. Aktivně se zajímá 

a pečuje o blaho rodiny, přátel a širšího lidského společenství.58 Jiná literatura vývojové 

psychologie tento seznam doplňuje o přijetí osobní i občanské odpovědnosti, rozvoj svých 

osobních zájmů, přizpůsobování se svým stárnoucím rodičům. Autoři v souvislosti 

s dosažením dospělosti mluví o dosažení osobní zralosti. Ta je mimo jiné chápána jako 

naplnění základních životních tendencí, životních přání a tužeb. Avšak ani tento obsáhlý 

výčet znaků dospělosti není schopen jasně definovat dospělost. Postrádá množství dalších 

důležitých vlastností charakterizujících dospělost. Navíc neexistuje patrně žádný člověk, 

který by byl schopen splnit v plné míře všechna kritéria. Jde tedy o určitý ideál, k němuž 

mladý člověk směřuje.59 

Dalším faktorem, který rozostřil hranici dospělosti, je nové pojetí období mládí. 

Mládí už není chápáno jako období přechodu a založení vlastní rodiny, ale stává se více 

otevřeným obdobím.60 Typické znaky dospívajících se stále více stávají žádanými a vysoce 

ceněnými i ve vyšších věkových skupinách (zdraví a fyzická zdatnost, fyzická krása, 

sexuální výkonnost, rozvinuté abstraktní myšlení, flexibilita,61 silná orientace na 

budoucnost, schopnost nadšení, otevřenost pro nové kontakty apod.)62 Zejména díky 

působení masově sdělovacích prostředků pozorujeme ve společnosti rozšiřující se „kult 

                                                           
56 Srov. MACEK, op. cit., 14, 119. 
57 Srov. KERN Hans: Přehled psychologie, Praha: Portál, 1999, 179. 
58 Srov. ŘÍČAN, Cesta životem, 248–249. 
59 Srov. VÁGNEROVÁ, op. cit., 162–163. 
60 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 16–17. 
61 Srov. MACEK, op. cit., 184. 
62 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 17. 
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mládí“. Ideálem je být a zůstat mladým.63 Řada dospělých se výhod dospívání nechce 

vzdát.64 Kromě této neochoty opustit výhody adolescentního způsobu života a snahy 

o udržení co nejdelšího pocitu „mládí“ pozorujeme mezi dospívajícími strach z převzetí 

vlastní zodpovědnosti, nejasnost hodnotového systému, nejistotu a dezorientaci v pluralitní 

společnosti, ztrátu jistot v soukromém, profesionálním a veřejném životě. To vše může mít 

za následek oddalování převzetí rolí dospělých.65 

 

3.3 Sociologický pohled 

 

K dnešnímu pojetí mládeže jako specifické sociální skupiny vedla dlouhá cesta.  

Aristoteles viděl mládí jako období života, ve kterém má člověk ukončit svůj tělesný 

a pohlavní vývoj, formovat svůj charakter, myšlení a rozum. J. Locke se zabýval vlivem 

prostředí a výchovy na člověka a období mládí chápal jako vrchol duševního rozvoje. 

A přestože J. J. Rousseau položil základ pro hlubší úvahy o adolescenci jako svébytném 

období mezi dětstvím a dospělostí, vymezení mládeže, jak je chápeme dnes, vzniklo až na 

počátku 20. století.66 Do této doby se v podstatě rozlišovaly pouze dvě kategorie, a to děti 

a dospělí. Proces dospívání probíhal víceméně na poli rodinném. Člověk přestával být 

dítětem a stal se dospělým nalezením partnera a založením vlastní rodiny. Postupně se však 

ve společnosti vyčleňuje nová svébytná a samostatná skupina – mládež - která se 

vyznačuje novým charakteristickým způsobem života, náplní volného času, vytvořením 

své kultury a hodnotovým žebříčkem.67 Postupně dochází k dalšímu diferencování 

životních fází a vnímání odlišností jednotlivých sociologických skupin. V devadesátých 

letech se rozlišuje již šest životních fází, reflektuje se nové rozvrstvení skupiny mladých 

lidí a mládí lidé jsou rozdělováni na kategorii mládeže a „pozdní“ mládeže. Někteří 

současní sociologové dokonce očekávají další diferenciaci a posunutí dospělosti do ještě 

vyššího věku, než je tomu dnes.68 

Sociologicky tedy můžeme mládež chápat jako velkou sociální skupinu se 

specifickou pozicí a úlohou ve společnosti. Dolní hranici tvoří ukončení základní školní 

docházky, za horní hranici můžeme považovat převzetí všech dospělých rolí a získání 

                                                           
63 Srov. tamtéž, 17. 
64 Srov. MACEK, op. cit., 184. 
65 Srov. tamtéž, 184. 
66 Srov. tamtéž, 13. 
67 Srov. VECHETA Vladimír: Problémy mládeže, referát setkání Starost a naděje, Fryšták 2000. 
Nepublikováno. Referát ve vlastnictví autora. 
68

 Srov. ZIEBERTZ, KALBHEIM, RIEGEL, 21–22. 
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plnohodnotného občanského statutu.69  Toto plné přijetí všech úkolů spojených s dospělostí 

společnost očekává do věku 26 let. Po dosažení tohoto věku mladý člověk přichází o různé 

sociální podpory. Ale je akceptována i hranice vyšší.70  

Byly to též společenské změny, které daly vzniknout skupině „mladých dospělých“. 

V České republice (resp. bývalém Československu) se nová „podskupina mládeže“ 

formuje více méně v nové společenské, politické a kulturní situaci po roce 1989.  Mladým 

lidem změněné společenské poměry otevírají obzory a možnosti dosud uzavřené. To 

postupně vede k opouštění tradičních životních schémat a novému pojetí dospívání či 

dospělosti. Nejvýznamnějšími faktory, ovlivňujícími nové postoje mladých lidí, jsou: 

prodloužení doby vzdělání, odsunutí sňatku a založení rodiny na pozdější dobu, změny na 

pracovním trhu aj. Ty pak vedou k odsunutí „dospělosti“ pevného přijetí role dospělého. 

Zmíněné procesy přispívají k výraznějšímu vyčlenění skupiny „mladých dospělých“ 

a vytvoření její specifické kultury. Sociologicky můžeme tedy „mladé dospělé“ definovat 

jako svébytnou skupinu lidí, kterým již nenáleží etiketa „mladí“ (ve smyslu „mládežníci“, 

adolescenti), ale ani „dospělí“ (nepřijali role dospělých v plnosti). Vzhledem k obtížnosti 

určení „skutečné“ dospělosti, můžeme za ukončení období „mladé dospělosti“ považovat 

dosažení ekonomické nezávislosti, resp. přijetí dlouhodobého zaměstnání, rozhodnutí se 

pro trvalý životní stav (sňatek nebo zasvěcený život), popř. narození prvního dítěte.71 

  

3.4 Demografický pohled 

 

V roce 2001 při posledním sčítání lidu byli mladí lidé ve věku mezi 20 – 29 lety 

nejpočetnější skupinou české populace (17% z celkového počtu). Z toho necelé 2/3 

svobodných, 1/3 vdaných či ženatých, malé procento tvořili rozvedení, ovdovělí a ti, 

u nichž nebyl stav zjištěn. Pastorace dospělé mládeže v České republice se tedy v této době 

týkal asi milionu mladých svobodných lidí ve věku 20-29 let, ke kterým bylo možno 

připočítat část mladé populace z kategorie 18-19 let, kteří ukončili středoškolské vzdělání, 

a část 30-35 letých, kteří nevstoupili do manželství nebo zasvěceného stavu.72 Tato 

výrazná početní převaha mladých dospělých je pochopitelná. V roce 2001 se dostala do 

období „mladé dospělosti“ početná skupina občanů narozených v „silných, 

babyboomových“ 70. letech. Dnešní situace je už poněkud jiná, i demografické prognózy 

                                                           
69

 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 14. 
70

 Srov. VÁGNEROVÁ, op. cit., 318. 
71

 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 23. 
72 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 17–18. 
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hovoří v neprospěch následné početnosti mladých lidí. Přesto je třeba počítat 

s významností a důležitostí této sociální skupiny.  

Fenomén mladé dospělosti vznikal na pozadí změn, které přinesl společenský obrat 

v roce 1989. Bezprostředně poté jsme svědky začínajících procesů, které mají vliv na 

proměnu jednání mladých lidí, obzvláště v oblasti sňatečnosti, porodnosti a vstupu do 

pracovního procesu, a s ní spojené dosažení finanční nezávislosti. Nyní se těmto změnám 

budu věnovat z demografického hlediska. 

 

3.4.1 Vstup do pracovního procesu 

 

V minulosti se mladí lidé začleňovali do pracovního procesu víceméně po ukončení 

školní docházky, popř. po maturitě či vyučení. Zatímco ještě v roce 1965 bylo více než 

95% dvacetiletých zaměstnáno a jen 5% studovalo na vysoké škole, o 35 let později se 

procento studujících zvýšilo na 30%.73 Nemalá část mladých dospělých (v roce 2001 4,5% 

mužů a 13,8% žen, mladých lidí ve věku 20 - 24 let) je nezaměstnána.74 A jsou to právě 

mladí dospělí, kteří využívají sociálně tolerovaného privilegia k experimentování a na 

začátku svého profesního života zaměstnání střídají.75 Dochází tedy k výraznému posunu 

konečného přijetí profesní role. 

 

3.4.2 Sňatek, narození prvního dítěte 

 

Současní mladí lidé jsou také nositeli nového partnerského a rodinného chování. 

V 80. letech byl počet dvacetiletých nesezdaných párů žijících ve společné domácnosti 

nízký.  Na druhé straně celková sňatečnost byla poměrně vysoká. Mladí lidé vstupovali do 

manželství v porovnání s jinými evropskými zeměmi relativně brzy (průměrný věk pro 

ženy 21,8 let a 24,4 let pro muže). Srovnáme-li údaj s průměrným věkem matky při 

narození prvního dítěte (22,5 let), zjišťujeme vysoký počet otěhotnění před uzavřením 

manželství. Ze všech prvorozených se 50% narodilo do osmi měsíců manželství, tj. více 

než polovina žen byla těhotných před uzavřením sňatku.76 Průměrný počet dětí na jednu 

ženu koncem 80. let byl 1,89 a více než ¾ všech dětí se narodilo v průběhu prvních 4 let 

manželství. Máme zde tedy obraz tradiční československé rodiny: Ukončení studia – 

uzavření brzkého sňatku často pod tlakem těhotenství -  nástup do zaměstnání 

                                                           
73 Srov. tamtéž, 18. 
74 Srov. tamtéž, 42–43. 
75 Srov. VÁGNEROVÁ, op. cit., 318–319. 
76 Srov. MACEK, op. cit., 124. 
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s dlouhodobou perspektivou – rodina se dvěma dětmi. Od počátku 90. let dochází 

k výrazným demografickým změnám. Po mimořádném vzepjetí v roce 1990 sledujeme 

výrazný pokles uzavírání manželství, klesání počtu narozených dětí a stoupající 

rozvodovost.77 Průměrný sňatkový věk u mužů stoupl na 27,7 let (1997), u žen dokonce na 

25,4 let, což je o více než 3 roky.78 Počet dětí narozených v manželství klesl od roku 1990 

do r. 2000 o 40%, počet dětí narozených mimo manželství vzrostl o 70% (z 11 253 – 

v r.1990 na 19 868 v r. 2000). Zároveň stoupá průměrný věk ženy při narození prvního 

dítěte. Podíl 30letých bezdětných žen stoupl z 6% v r. 1990 na 18% v r. 2000.79 Trend 

partnerského a rodinného jednání se v nových poměrech po roce 1989 ubírá jiným směrem, 

než tomu bylo před společenskou transformací.  Mladí lidé uzavírají sňatek ve vyšším 

věku, popř. volí život bez sňatku, odsouvají narození dětí, popř. se rozhodují pro život bez 

dětí, nebo se rozhodují pro nevázaný sexuální život bez trvalého partnera.80 Obdobně se též 

projevuje odkládání konečného rozhodnutí k celibátnímu způsobu života na vyšší věk.81 

Těmito hodnotami jsme se přiblížili situaci v západní Evropě a zdá se, že tento trend bude i 

nadále setrvávat.  

 

3.5 Problémy mladých dospělých 

 

Mladá dospělost je obdobím, kdy se musí jedinec vypořádávat s mnohými úkoly 

a očekáváními ze strany společnosti, rodiny, sebe samých. Tyto výzvy mohou být velmi 

rozdílné, stejně jako jsou rozdílní mladí dospělí. Mají nejrůznější životní zkušenosti; 

prostředí a podmínky, ve kterých vyrůstali a ve kterých žijí; představy a plány, perspektivy 

a očekávání. Nalezneme však některé úkoly, které jsou mladým dospělým společné. Ty 

vycházejí z konečného požadavku zařazení mladého člověka do plné dospělosti.   

Úkolů stojí před mladým dospělým člověkem hned několik a jsou pro jeho život 

velmi důležité. Teprve úspěšným splněním těchto výzev je mladý člověk plně ohodnocen 

a vnímán jako dospělý, společnost potvrzuje jeho sociální dospělost a normalitu. Mladý 

dospělý musí svobodně vykročit do plné dospělosti a uspokojit tak potřebu stability, 

společenské akceptace. Zároveň je však tažen protichůdnou tendencí, která mladému 

člověku velí nevzdávat se pozitiv „dospívajícího“ věku a splnit si tak touhu prodloužit 

mládí co nejdéle. Strach z definitivního přijetí společenské pozice, požadavku 

                                                           
77 RYCHTAŘÍKOVÁ Jitka: Současné změny charakteru reprodukce, in: Demografie 2 (1996) 82. 
78 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 19. 
79 Srov. tamtéž, 19. 
80 Srov. SAK Petr: Svoboda jedince, http://knihovna.adam.cz/vyzkum99/vyzk1.htm, (21. 3 .2008). 
81 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 19. 
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zodpovědného jednání může být umocněn faktem, že mnohá rozhodnutí a kroky 

uskutečněné v období mladé dospělosti jsou nezvratné (např. rodičovství).82  

Náročnost těchto úkolů přináší mladým lidem nemálo problémů. Tyto problémy 

jsou obsahem následujících kapitol. První okruh tvoří problémy související s psychickým 

vývojem člověka, jimiž se zabývá vývojová psychologie, druhý okruh se týká konečného 

začlenění mladého člověka do světa dospělých, poslední oblast věnuji oblasti nalézání 

a uskutečňování osobní religiozity. 

 

3.5.1 Vývojové krize období mladé dospělosti 

 

Vývojová psychologie se zabývá úkoly, se kterými se musí jedinec vyrovnávat 

v jednotlivých etapách života. Ty probíhají v biologické, psychologické či sociální sféře. 

Hovoří o nich jako o „vývojových krizích“.83 Vývojovými krizemi se ve svém díle zabýval 

E. H. Erikson a jako první vytvořil teorii „osmi stádií“. Veřejnosti ji předložil v roce 1950 

a dále ji vytrvale rozvíjel. Její hlavní myšlenky lze shrnout takto: 1. Životní příběh každého 

člověka tvoří smysluplný celek. 2. Stádia vývoje následují po sobě v zákonitém sledu. 

3. Na vývoji jedince se podílejí tyto faktory: vývoj organismu, vývoj psychiky a úkoly, 

které před jedince v odpovídajícím věku postaví společnost. 4. Každé stádium je provázeno 

specifickým psychosociálním napětím, které snadno přechází do vývojové krize. 

5. V každém stádiu stojí před člověkem jeden hlavní vývojový úkol. Způsob, jakým je 

vyřešen, rozhoduje do značné míry o průběhu dalších stádií, pozitivní zvládnutí úkolu je 

podmínkou harmonického osobnostního růstu. Zároveň může jedinec, pokud jeho vývoj 

probíhá normálně, „odcházet“ z každého stádia obohacen o určitou kvalitu (ctnost). Za 

klíčová stádia považuje Erikson kojenecký věk, adolescenci a (mladou) dospělost právě 

pro osvojení si křesťanských ctností naděje, víry a lásky.84 „(…) krize znamená potřebu 

učinit na životní cestě další krok. Je šancí, když jí využijeme, ale ohrožením, když zůstane 

nevyužita.“85 

 

 

 

 

                                                           
82 Srov. VÁGNEROVÁ, op. cit., 305. 
83 Srov. MACEK, op. cit., 127. 
84 Srov. ŘÍČAN Pavel: Psychologie náboženství, Praha: Portál, 2002, 280. 
85 Srov. SMAHEL Rudolf: Eriksonova koncepce epigeneze psychiky, 
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CMTF/Katedra_krestanske_vychovy/etika.pdf, (21. 3. 2008). 
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3.5.2 Hledání identity 

 

Výzvu nalezení a vytvoření identity kladl E. H. Erikson do druhé dekády života. 

Identitu charakterizuje jako zažitou odpověď na otázky: Kdo opravdu jsem? Jaký jsem? Na 

čem mi v životě nejvíce záleží a co dokážu? Kam patřím? V co opravdu věřím? Jaký je 

smysl mého života?86 Nalezení odpovědí na tyto neintimnější a nejbytostnější otázky však 

není v dnešní době vůbec jednoduché. Závažnost otázek a situace, v jaké dnešní mladí lidé 

žijí, často vedou k posunutí nalézání a nalezení identity do vyššího věku. Je třeba také 

poznamenat, že Eriksonova teorie vznikala před více než padesáti lety. Za tuto dobu se 

výrazně změnilo pojetí identity. Zatímco v minulosti mladý člověk přijal v procesu 

dospívání víceméně jednu neměnnou identitu, dnes v důsledku plurality, roztříštěnosti 

a absence životního středu mladí lidé spíše neustále svou identitu dotvářejí. Ta je a vždy 

bude křehká a měnitelná.87 P. Říčan k tomuto tématu podotýká: „Zápas o identitu nemusí 

také vůbec proběhnout! Konzumní mentalita spolu s pragmatickým odklonem od 

náboženství dospívajícího přímo svádí, aby hladce a bezbolestně vklouzl do falešné 

dospělosti pouhým povrchním napodobením rodičů nebo vzorů, jichž jsou plné mediální 

kanály.“88 Přitom právě nalezení identity disponuje mladého člověka k přijetí další výzvy, 

charakteristické pro období mladé dospělosti, tj. dosažení intimity.   

 

3.5.3 Partnerství, manželství 

 

Mladá dospělost je životní etapou, ve které roste význam hodnoty vztahů, 

spojených s perspektivou určité trvalosti. Mladí dospělí opouštějí fázi experimentování 

a vrstevnické vztahy procházejí kvalitativní proměnou. Právě tato změna je jednou 

z hlavních úkolů mladé dospělosti. E. H. Erikson v této souvislosti mluví o úkolu dosažení 

intimity (z lat. intimus – nejvnitřnější, nejhlubší, nejtajnější, nejdůvěrnější). Ta se nemusí 

uskutečňovat výhradně v heterosexuálním vztahu, ale i v přátelství.89 Základními znaky 

intimity v partnerském vztahu jsou: sdílení přítomnosti (potřeba vzájemné tělesné i duševní 

blízkosti), otevřenost, vzájemná důvěra a respekt, výlučnost a sdílení budoucnosti.90 

Současná postmoderní doba má na vytváření intimních vztahů negativní dopad. Absence 

životního konceptu, stálé životní změny, krize identity vedou k neochotě trvalých závazků 

                                                           
86 Srov. ŘÍČAN, Psychologie náboženství, 291. 
87 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 26. 
88 ŘÍČAN, Psychologie náboženství, 291. 
89 Srov. ŘÍČAN, Psychologie náboženství, 259. 
90 Srov. VÁGNEROVÁ, op. cit., 327. 
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a nechuti přijetí zodpovědnosti. Slýcháme často věty: „Jak mohu slíbit věrnost, když 

nevím, jaký budu zítra? Jaké budu mít potřeby já i má ´polovička´?“ Vztahy se uzavírají na 

dobu, kdy přinášejí užitek a uspokojení. „Vztahy se nenavazují s představou, že budou 

trvat, ´dokud nás smrt nerozdělí´. (…) Svazky uzavřené bez výpovědní lhůty, svazky, jež 

nelze rušit poté, co se motivy jejich uzavírání vytratily, se jeví stejně nesmyslné 

a odporující zdravému rozumu jako podepsání šeku bez vypsané částky a jsou pociťovány 

jako násilí páchané na nedotknutelné autonomii subjektu.“91 Selže-li ovšem mladý člověk 

v hledání a budování intimity, ocitá se v izolaci.92 Strach z izolovanosti (obavy ze samoty, 

z obtížnosti nalezení partnera, z nedostatku příležitostí k seznámení apod.) je některými 

mladými lidmi bolestně vnímán. Pokud se také mladému dospělému dlouhodobě nevede 

nalézt kvalitní vztah s dlouhodobou perspektivou, trpí nedostatkem sebedůvěry, pocitem 

vlastní neatraktivnosti a nenormálnosti. Ovšem ani ti, kteří intimní vztah již prožívají, 

nejsou uchráněni obtížných situací. Budování, naplňování a prožívání intimního vztahu 

neprobíhá bez problémů. Ačkoli je období mladé dospělosti charakterizováno větší 

výběrovostí oproti adolescenci93 a partner je podroben „přísnému výběrovému řízení“, 

spojují se ve vztahu dvě rozdílné osobnosti víceméně rozdílných povah, s jinou rodinnou 

tradicí, životními plány a koncepcí, zájmy, atd. Dochází k postupnému vymezování 

pravidel, pravomocí, pozic. Je potřeba přijmout určitá omezení a povinnosti, naučit se 

otevřeně komunikovat a řešit problémy.94 Všechny tyto úkoly mohou být důvodem obtíží a 

konfliktů. Je ovšem třeba zmínit ještě jednu kategorii mladých dospělých, a to jsou ti, kteří 

se rozhodli pro život bez partnera. Ti se musejí vypořádávat s absencí určitých výhod 

partnerského života a nenaplněním některých psychických potřeb (citová jistota, 

sebepotvrzení, důkaz kvality a normálnosti jedince, potřeby otevřené budoucnosti, atd.).  

 

3.5.4 Problémy související s konečným vstupem do plné dospělosti 

 

O náročném vymezování „skutečné, plné“ dospělosti jsem hovořila již 

v předchozích kapitolách a ani jednotliví autoři nejsou v tomto směru za jedno. Přesto jsem 

za nejvýraznější znaky dospělosti označila tyto: stabilizace osobnosti (ta koresponduje se 

zmíněnými úkoly nalezení identity a dosažení intimity), definitivní převzetí pohlavní 

                                                           
91 BAUMAN, op. cit., 35. 
92 Srov. VÁGNEROVÁ, op. cit., 328–329. 
93 Srov. tamtéž, 330. 
94 Srov. tamtéž, 338. 
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role95. Významnými a viditelnými znaky jsou pak přijetí odpovědnosti v zaměstnání 

a osamostatnění se, kterým se budu věnovat nyní.  

 

3.5.5 Osamostatnění 

 

Jedním ze znaků dospělosti je osamostatnění se. To se uskutečňuje na několika 

rovinách. „Vnější“ osamostatnění nastane, když člověk opouští svou původní rodinu a žije 

odděleně. „Vnitřní“ osamostatnění se může realizovat i v situaci vnější nesamostatnosti 

(domov u rodičů, ale vlastní intimní život). Proces osamostatňování však mohou provázet 

obtíže. Uveďme si některé z nich. Česká společnost tradičně očekává, že dokud je člověk 

svobodný, žije s rodiči.96 Zde může mladý člověk ve snaze o samostatnost bez vstupu do 

manželství a založení rodiny narazit na odpor. Špatná dostupnost bytů je dalším faktorem, 

který proces „vnějšího“ osamostatnění komplikuje. Roste tak počet rodin s dospělými, již 

nezávislými dětmi.97  „Degradace“ mladých dospělých znamená, že často je mladý dospělý 

přijat a vnímán za zcela dospělého teprve po uzavření sňatku (resp. narození dítěte). 

Teprve to ho staví do stejného postavení jako jeho rodiče a je k němu přistupováno jako ke 

„skutečnému“ dospělému. V procesu osamostatnění se mladý člověk vymaňuje z vlivu 

rodičovské péče a kontrole dospělé autority. Tím se stává svobodnější k přijetí dalších 

nových rolí, sociálního chování, postojů, hodnotového žebříčku a životního stylu. 

Vyrovnání se s tímto úkolem však není nikterak jednoduché. 

  

3.5.6 Hledání a uskutečňování profesní role 

 

Období mladé dospělosti je též dobou, kdy musí mladý dospělý uskutečnit výběr, 

přijetí a zodpovědné vykonávání profesní role a začlenit se tak do pracovního procesu. 

Takové jednání je očekáváno především společností, pro kvality mladého člověka – 

optimismus, pružnost, odvaha, tvořivost, potřeba perspektivy a profesního růstu, ale i ze 

strany starší generace, která dlouhé rozhodování vnímá jako projev nespolehlivosti 

a nezodpovědnosti.98 Mladý člověk je též motivován výhodami, které vykonávání profese 

přináší - finanční nezávislost, společenský úspěch, osobní rozvoj a růst, seberealizace, 

atd.99 Období mladé dospělosti je sice vnímáno jako doba experimentování a získávání 

                                                           
95 Viz kapitola 2.2.5.3 
96 Srov. VÁGNEROVÁ, op. cit., 302. 
97 Srov. RYCHTAŘÍKOVÁ, op. cit. 103. 
98 Srov. VÁGNEROVÁ, op. cit., 318. 
99 Srov. tamtéž, 116–117. 
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zkušeností na různých pracovních místech100, ale tato tolerance společnosti netrvá věčně. 

Mladý člověk musí volit zaměstnání, které je pro něj smysluplné a odpovídá správnému 

poměru hodnot, které ale mohou být protikladné. Také sám profesní proces není bez 

komplikací. Mladí dospělí se musejí naučit vyspělému jednání vůči nadřazeným101, 

vyrovnat se s nepříjemnou realitou standardně nízkého statutu nováčků, vystřízlivění 

z idealistických představ a poměrů na pracovišti, atd.102 Profesní aktivita také znamená 

výrazný zásah do životního stylu. Jedinec omezuje své jiné časově náročné aktivity.103 

Častým důsledkem selhání v tomto procesu hledání a uskutečňování profesní role je 

nezaměstnanost. Podle údajů Českého statistického úřadu je nejvyšší podíl 

nezaměstnaných ve věkové kategorii 20 - 24 let. Zvláště dlouhodobá nezaměstnanost pak 

vede pocitům frustrace, neužitečnosti, strachu, zábran a ztrátě sebedůvěry104, kdy se mladý 

člověk cítí na vrcholu svých fyzických i psychických sil, které zůstávají nevyužity. Navíc 

je člověk omezen ve svých možnostech (finanční tíseň), ocitá se v izolaci, je společensky 

degradován. 

 

3.5.7 Nalézání a uskutečňování osobní religiozity 

 

Další sférou, ve které mladí dospělí vyjasňují své místo a hledají ukotvení, je oblast 

osobní religiozity. Mladý člověk (resp. mladý křesťan) stojí před úkolem dojít nejenom 

osobní zralosti, ale zároveň zralosti křesťanské. Tyto dva úkoly nelze od sebe rozdělit, 

naopak křesťanská dospělost předpokládá dospělost „přirozenou“. Vývojem náboženského 

myšlení jedince se zabývá psychologie náboženského života. K jakým zjištěním dospěla?  

Na otázku, jakým způsobem se vyvíjí v životě jedince vztah k náboženským 

skutečnostem, se pokusila najít odpověď již zmíněná Eriksonova teorie osmi stádií. 

Každému vývojovému období přisuzuje i charakteristický způsob nazírání na náboženské 

skutečnosti (rituály, symboly, Boha). Hledání identity, které se mnohdy uskutečňuje 

i v mladé dospělosti, mívá náboženskou povahu. Je překonávána dětská mentalita a mladý 

člověk se duševně i duchovně staví na vlastní nohy. Právě v tomto období se často 

setkáváme s konverzemi. Hledání „náboženské“ identity bylo v minulosti provázeno 

rituály s bohatou symbolikou, navozující intenzívní prožitek. Ty měly dopomoci mladému 

člověku rozloučit se s konečnou platností s dětstvím a přijmout novou identitu dospělého. 

                                                           
100 Srov. ŘÍČAN, Cesta životem, 253. 
101 Srov. tamtéž, 98. 
102 Srov. VÁGNEROVÁ, op. cit., 319. 
103 Srov. tamtéž, 319. 
104 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 42. 
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Dnes ovšem tyto rituály chybí a navíc chybí kvalitní duchovní vůdcové, kteří by bezpečně 

„převedli“ dospívajícího k očekávanému cíli.105 Obdobně o této absenci duchovních rádců 

mluví R. Smahel: „Jak radostné a pozitivní je volání po duchovním otcovství, tak naopak 

je zase velké zklamání, někdy až rezignace, u mladých v případě, jestliže duchovní otec 

chybí nebo své poslání neplní. Slyšíme často nářek duchovně žijících lidí, kteří hledají 

a touží jít na hlubinu, že jim toto není ze strany duchovních umožněno. Ze strany 

duchovních otců pak mnohdy slyšíme smutné konstatování, že věřící mnohdy vyžadují 

vlastně jen potvrzení svých názorů či vyježděných kolejí a nejsou ochotni upřímně 

a radikálně se změnit.“106 Religiozitu období mladé dospělosti ovlivňuje podle Eriksona 

prožitek lidské intimity. Zkušenost intimity mezi dvěma lidmi je analogií vztahu jedince 

k Bohu. Mladý dospělý má znovu nacházet smysl pro archetypický příběh, symbol 

a tajemství, který byl v předchozích etapách oslaben.107 

Určité kritické reflexe se této teorii dostalo od psychologů Fowlera a Osera. Ti 

náboženský vývoj rozdělují do pěti stádií. První stupeň je charakterizován jednostrannou 

závislostí člověka na Bohu. Bůh rozhoduje o životě jedince, soudí, odměňuje, trestá. 

Člověk se mu podřizuje. Na druhém stupni si člověk uvědomuje vztah mezi příčinou 

a následkem, perspektivy a vzájemné vztahy. Je tím, kdo může do vztahu k Bohu 

vstupovat, může jej ovlivňovat (pomocí modliteb, obětí, víry, plnění příkazů). Na třetím 

stupni se člověk ze závislosti na Bohu vymaňuje. Uznává sice jeho existenci, ale za svůj 

život se cítí být odpovědný především on sám. Víra se může v tomto stádiu prohlubovat, 

ale může se stát i kritičtější. Bůh se může stát vysoce postavenou hodnotou, zklamání však 

může být nabýt mimořádného významu. Ve čtvrtém stupni jedinec formuje vztah k Bohu 

novým kvalitnějším způsobem. Člověk si je vědom své zodpovědnosti za svůj život, ale 

zároveň si uvědomuje svou závislost na Bohu. Boha vnímá jako bytost v sobě, spíše než 

nad sebou. Člověk už se nerozhoduje na základě očekávání vnější autority, ale je veden 

především vnitřním požadavkem. V poslední stádiu člověk prožívá v každém svém jednání 

Boží přítomnost a zároveň si uvědomuje, že on sám svou konečností omezuje Boží projev. 

Začíná si být vědom paradoxů života.  Je to stav komplementarity: není nic svatého bez 

profánního a nic profánního bez svatého. Člověk je uváděn do jednoty s mocí Bytí. Pokud 

se vývoj jedince ubírá správným směrem, pak první dva stupně prožije člověk v dětství, 

třetí stupeň pak v dospívání. Období mladé dospělosti je pak časem, kdy se člověk 

rozhoduje o dalších možných cestách svého duchovního (náboženského) života. Buď víru 

                                                           
105 Srov. ŘÍČAN, Psychologie náboženství, 294. 
106 SMAHEL Rudolf: Pedagogické a psychologické předpoklady k získání osobního vztahu k Bohu, 
http://www.meritnet.cz/Smahel/kattyden.htm, (21. 3. 2008). 
107

 Srov. ŘÍČAN, Psychologie náboženství, 296. 
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zcela opustí, nebo zůstane na třetím vývojovém stupni, nebo konečně postoupí k dalším 

dvěma stádiím. Ke čtvrtému v dospělosti a pátému v době zralosti a stáří.108 

 

3.6 Psychický vývoj člověka v období mladé dospělosti 

 

Pohledu na mladou dospělost z hlediska vývojové psychologie jsem se již věnovala. 

Přesto považuji za důležité poukázat ještě na některé dosud nezmíněné skutečnosti 

psychického vývoje jedince v tomto období. A to ty, které se dotýkají i duchovní sféry 

člověka.  

Nový vztah k autoritám: Mladý člověk se v tomto období vymaňuje z vnějšího 

i vnitřního vlivu své původní rodiny. Jeho vztahy s rodiči, či jinými autoritami, jsou 

klidnější a realističtější, než tomu bylo v předcházejícím období. Mladý dospělý dokáže 

uznávat zkušenosti autority, ale zároveň je přijímá pouze tehdy, pokud je uzná za správné 

a užitečné.109 

 

3.6.1 Postformální myšlení  

 

Sklon k abstraktnímu uvažování, způsobené nedostatkem vlastních zkušeností, se 

postupně transformuje. Je to právě zkušenost, která posunuje mladého dospělého 

k postformálnímu myšlení: „bere v úvahu všechny složky problému, jeho mnohoznačnost 

i celkový kontext“.110 Nové myšlení je kontextuální, chápe relativitu a mnohoznačnost 

různých situací, jejich řešení i vzájemných vztahů. Už nepotřebuje jednoznačnost. 

K tomuto myšlení náleží také vědomí, že můj názor je jen jedním z mnoha jiných platných 

názorů a zároveň se může během života měnit v důsledku nových znalostí a zkušeností. 

Mladý dospělý se domnívá, že nelze dosáhnout nějaké absolutní pravdy. Dochází také ke 

změně v přístupu k problémům. Chápe problémy jako součást životní reality, jako ty, které 

jsou složité a nejednoznačné.111 

Stabilizace sebehodnocení v oblasti vlastních kompetencí: V období mladé 

dospělosti se završuje bilancování svých vlastních schopností a z nich vyplývající 

představy o možnostech dalšího uplatnění. Určité sebehodnocení se fixuje jako definitivní 

                                                           
108 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 30.  
Srov. MUCHOVÁ Ludmila: Krize víry v adolescenci, 
http://www.tf.jcu.cz/cz_1menu/katedry/pedag/index.php, (21. 3. 2008) 
109 Srov. VÁGNEROVÁ, op. cit., 302. 
110 Srov. tamtéž, op. cit., 307. 
111 Srov. tamtéž, op. cit., 306–308. 
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a nezměnitelné, vědomí svých schopností (i pokud neodpovídají skutečnosti) se drží až do 

pozdního dospělého věku.112 

 

3.6.2 Vztah k normám, morální uvažování 

 

Jedinec v období mladé dospělosti už není dítětem a vymaňuje se z vlivu dospělé 

autority. Tato svoboda a možnost rozhodovat sám za sebe ovlivňuje i postoj k normám. 

Může vést k jejich nerespektování, většinou dočasným, ale jinak je řád vnímán jako 

důležitá součást života, kterou je třeba zachovávat. Přesto mladí dospělí nepřijímají normy 

automaticky, ale pouze tehdy, pokud je považují za správné.113 Postmoderní uvažování, 

které podporuje myšlenky, že nic není jasné a vše může být zpochybněno, vše je možné 

řešit více způsoby, může vést ke snižování etického minima, které je diktováno společností 

a zároveň nárůstu prahu toho, co je svěřeno individuálnímu svědomí jedince.114 Toto 

nazírání na mravní normy často způsobuje u mladých dospělých tolerování i uskutečňování 

chování odporující nějaké normě. „Po 25. roce jsou už někteří mladí lidé schopni uvažovat 

o hodnotách a principech, které jsou platné bez ohledu na jakoukoliv autoritu, ale i bez 

ohledu na aktuální společenské či právní normy. Dovedou rozeznat situaci, kdy by lpění na 

dodržování nějaké normy vedlo k bezpráví. Postformální způsob uvažování, aplikovaný na 

morální normy, vede k akceptaci různých pohledů a k jejich integraci na základě nějakého 

etického principu.“115 Morální uvažování je ovlivňováno subjektivně významnými 

zkušenostmi. Nejvýznamnějšími jsou: zkušenost s obtížným řešením konfliktu osobně 

významných hodnot (to přispívá k posílení vědomí relativity morálního úsudku) 

a zkušenost se silnou emoční vazbou a zní vycházející zodpovědností k jiné osobě (partner, 

vlastní dítě).116 Některé morální otázky má člověk na počátku dospělosti teoreticky 

vyřešené, mladému člověku však chybí vlastní zkušenost.  Tato počáteční nezkušenost 

může vést k netoleranci a radikálnosti v prosazování určitých pravidel nebo na druhé straně 

k přílišnému radikalismu. Rozvoj zkušeností pak vede k mírnění radikálních stanovisek 

a morální uvažování se stává flexibilnější. Od teoretického přístupu adolescentů dochází 

k posunu ke kontextuálnímu a pragmatičtějšímu uvažování mladých dospělých. 

„Vzdělanější mladí dospělí jsou kritičtější, méně ovlivnitelní, ale zároveň bývají 

                                                           
112 Srov. tamtéž, op. cit., 306–308. 
113 Srov. tamtéž, op. cit., 310. 
114 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 52. 
115 VÁGNEROVÁ, op. cit., 310–311. 
116 Srov. VÁGNEROVÁ, op. cit., 311. 
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tolerantnější. Na úrovni vzdělání proto závisí i politické, sociální a náboženské postoje 

mladých lidí.“117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
117 VÁGNEROVÁ, op. cit., 313. 
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4 Mládež a náboženství 

 

Zabývám-li ve své práci pastoraci mladých dospělých křesťanů, je jistě na místě 

věnovat také pozornost jejich vztahu k náboženství a církvi. Mladí dospělí křesťané však 

nežijí ve své církvi izolovaně od společnosti, jsou jí zčásti formováni. Proto se tématu 

vztahu k náboženství a církvi budu věnovat v širším kontextu.  

Naše společnost je často popisována jako vysoce sekularizovaná.118 Sekularizaci 

chápeme jako „zesvětštění“, proces vytlačování náboženského vlivu z jednotlivých oblastí 

lidské činnosti.119 Znamená „nejen vyvlastnění majetku a ztrátu politické moci 

náboženských subjektů, ale i úbytek času, energie a prostředků, jež lidé věnují 

nadpřirozeným věcem, a samozřejmě i úpadek náboženských institucí“.120 Rozsah této 

sekularizace nám mohou naznačit sociologické výzkumy zaměřující se na religiozitu české 

společnosti. 

 

4.1 Religiozita české společnosti  

 

Religiozitou rozumíme míru a způsob náboženského a duchovního myšlení, cítění 

i chování.121 Chápeme ji jako „přítomnost náboženství v populaci“ (akademický slovník 

cizích slov překládá jako „náboženskost“). „Je to míněno jednak kvantitativně, tedy 

nakolik jsou které náboženství nebo nějaké náboženské prvky přítomny v populaci, jaký 

v ní mají vliv, a jednak kvalitativně, tedy jaká je religiozita obsahově, resp. jak je 

prožívána a jak ovlivňuje život lidí.“122 Dokonalé a správné zachycení a popsání religiozity 

není možné – jde o oblast hlubokou a intimní, kterou lze jen obtížně postihnout.123 Přesto 

se sociologové, demografové, politologové snaží alespoň v rámci omezených možností 

o uchopení této problematiky.   

 

4.1.1 Výsledky výzkumů religiozity 

 

Podle výzkumu Aufbruch se většina obyvatel České republiky prezentuje jako 

nevěřící (obdobně nízkou religiozitu vykázala bývalá NDR, Estonsko, Bělorusko, 

                                                           
118 Srov. HAMPLOVÁ Dana: Sekularizace a pověrčivost v Čechách, 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=125&lst=115, (20. 3. 2008). 
119 Sekularizace, in: Akademický slovník cizích slov, Praha: Academia, 2001, 682, sl. 1. 
120 NEŠPOR, LUŽNÝ: op. cit., 80. 
121 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 50. 
122 ŠTAMPACH Odilo: Náboženství v dialogu, Praha: Karolinum, 1993, 50. 
123 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 50. 
Srov. ŠTAMPACH, op. cit., 51. 
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Lotyšsko, Rusko a Bulharsko).124 K podobným výsledkům dochází i výzkumy EHS 

probíhající v letech 1991 a 1999: „věřících“ 42,8 a 43,2%; „nevěřících“ 51,8 a 48,5%; 

„přesvědčených ateistů“ 5,4 a 8,3%.125 Výsledky sociologických výzkumů podporuje 

i poslední sčítání lidu v roce 2001, při kterém se 59% populace považuje za lidi bez 

vyznání. Ke křesťanství se přihlásila asi třetina obyvatelstva (z toho nejpočetnější skupinu 

tvořili hlásící se k římskokatolickému vyznání - 27%; 1,1% projevilo příslušnost 

k českobratrské církvi evangelické, 1% k církvi československé husitské; 2,9% k ostatním 

církvím nebo náboženským organizacím). Odpověď neuvedlo 9% obyvatel.126 Tato 

nepříliš povzbudivá čísla ještě umocňuje fakt, že křesťanská „třetina“ bude ve skutečnosti 

ještě o něco menší.  Podle lhostejnosti občanů vůči křesťanům a současného postavení 

církví ve společnosti se dá usuzovat, že přihlášení se ke křesťanství je chápáno spíše jako 

identifikace s křesťanskou kulturní tradicí než skutečná náboženská příslušnost.127 Mnozí 

autoři pod vlivem těchto zjištění mluví o české společnosti jako té, která se jeví jako jedna 

z nejsekularizovanějších na světě128, nenáboženská129 popř. ateistická130 . Zdá se, že i naši 

společnost zasáhl fenomén masového ateismu131, který reflektuje již 2. Vat. Koncil: „Na 

rozdíl od minulých dob není už neobvyklé a ojedinělé, když se popírá Bůh a náboženství 

nebo když se na ně nedbá; dnes se to často považuje za požadavek vědeckého pokroku 

a jakéhosi nového humanismu.“132 Sociologové a další myslitelé 20. stol. dokonce pod 

vlivem rozšiřující se sekularizace a ustupující religiozity prorokovali její zánik.133 A zdálo 

se, stejně jako se může zdát i nám, že měli pravdu. 

 

4.1.2 Religiozita mládeže 

 

Zajímavého zjištění docílíme porovnáním věkového průměru respondentů. Věkový 

průměr občanů „bez vyznání“ činil 33,6 let. Těch, kteří se hlásili k římskokatolickému 

vyznání  48,8let. Věkový průměr obyvatel hlásících se k Českobratrské církvi evangelické 

                                                           
124 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 58. 
125 Srov. NOBLE Ivana: Duchovní situace v ČR – výzvy, trendy a nová duchovní orientace v ČR, 
http://www.iespraha.cz/?q=node/46, (20. 3. 2008). 
126 Srov. NOBLE Ivana: Duchovní situace v ČR – výzvy, trendy a nová duchovní orientace v ČR, 
http://www.iespraha.cz/?q=node/46, (20. 3. 2008). 
127 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorační situace u nás, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 63. 
128 Srov. NEŠPOR Zdeněk: Hlavní vývojové trendy současné české zbožnosti, 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=181&lst=115, (20. 3. 2008). 
129 Srov. HAMPLOVÁ Dana: Sekularizace a pověrčivost v Čechách, 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=125&lst=115, (20. 3. 2008). 
130 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 59. 
131 Srov. tamtéž, 59. 
132 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes (ze 
dne 20. 10. 1962), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 7. 
133 Srov. NEŠPOR, LUŽNÝ: op. cit., 9. 
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byl 53,4; Církvi československé husitské 61,9.134 „Tradiční křesťanská vyznání jsou tedy 

spíše náboženstvími starší generace; většina mládeže (asi 75%) se hlásí k ateismu, menší 

část (asi 20%) ke katolictví a zbývajících asi 5% k ostatním křesťanským církvím 

a k nekřesťanským směrům.135 Příslušnost k určitému náboženskému směru ovšem 

nevypovídá o tom, jakou důležitost jedinec náboženství přikládá. Při průzkumu hodnot 

mládeže se ukázalo, že hodnoty spojené s politickou angažovaností a náboženstvím zaujaly 

poslední místa.136 Za velmi důležité jej považuje pouze 4% mladých lidí.137 Skupina 

mladých dospělých v porovnání s jinými věkovými kategoriemi považuje náboženství za 

nejméně důležité.  

 

4.2 Postavení církve ve společnosti 

 

Postoj české společnosti k církvím můžeme jednak usuzovat podle již zmíněného 

výsledku sčítání lidu. Ten však spíše svědčí o „rozložení sil“. Jak ale česká společnost 

vnímá církve, jaké je jejich místo ve společnosti? Zdá se, že v naší společnosti převládá 

určitá lhostejnost vůči církvím. Ačkoli krátce po společenských změnách zájem o církve 

výrazně vzrostl, postupně tento trend slábl. „Většině jsou křesťané spíš lhostejní a církev 

nechápou jako příliš významnou instituci. Zásady křesťanské morálky nejsou považovány 

za obecně platné. Znalost křesťanské víry se nepovažuje za znalost všeobecně rozšířenou 

a společensky nutnou.“138 Katolická církev i jiné křesťanské církve tak stojí mimo zájem 

společnosti, jsou odsunuty na okraj a vnímány jako jedna z mnoha alternativ životní 

koncepce či filosofie.139 

Církev se také stává podle výzkumů posledních 10 let méně důvěryhodnou. V roce 

1991 byl poměr těch, kteří církvi důvěřují/nedůvěřují vyrovnaný (41/44%). O devět let 

později procenta důvěřujících se snížilo (32/56%). Daleko větší důvěře se těší sdělovací 

prostředky, armáda a policie.140 Paleta sociologických výzkumů v západní Evropě ukazuje 

úpadek církevně organizovaného náboženství a jeho nejrůznějších forem a institucí 

(úpadek pravidelných návštěv bohoslužeb, snižující se počet křtů, církevních sňatků 

a pohřbů, nedodržování církevních příkazů).141  

 

                                                           
134 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 59. 
135 Srov. tamtéž, 59. 
136 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 37. 
137 Srov. tamtéž, 60. 
138 OPATRNÝ: Pastorační situace u nás, 63. 
139 Srov. OPATRNÝ: Pastorační situace u nás, 64. 
140 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 60. 
141 Srov. NEŠPOR, LUŽNÝ: op. cit., 115. 
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4.2.1 Vztah mládeže k církvi 

 

V roce 1997 se k některé církvi přihlásilo mezi mladými (ve věku 18-29 let) 19% 

lidí. Z toho 18% ke katolické církvi a 1% k ostatním církvím nebo jiným náboženským 

skupinám. To je nejnižší procento ze všech věkových skupin dospělých. Obdobně jako 

u mladých Evropanů, také v ČR vysoké procento mladých lidí nemá žádnou zkušenost 

s náboženskou praxí.142 41% mladých Čechů se nikdy neúčastnilo náboženského obřadu.143 

 

4.2.2 Překážky dialogu mezi českou společností (mládeží) a církví 

 

Rozsah religiozity české společnosti a její příslušnosti k církvi je možné alespoň 

zčásti uchopit a popsat. Najít příčiny daného stavu však již tak jednoduché není. Jaké 

faktory se podílejí na „zbožnosti“ nebo „bezbožnosti“ (víře či nevíře) člověka? To je 

otázka, na kterou nelze komplexně odpovědět, protože „nitro člověka i motivy jeho jednání 

nám nikdy nejsou zcela přístupné.“144 Přesto se pokusím o částečné předložení některých 

možných příčin. 

 

a) Minulost českého národa.  

Jedinec je ve svém životě formován mnoha vnějšími i vnitřními vlivy. Téměř vše, 

co člověka potká, s čím se konfrontuje, nějakým způsobem utváří jeho postoje a názory na 

skutečnosti kolem sebe. Domnívám se, že stejným způsobem funguje společnost jako 

celek. Je kromě jiných vlivů formována vším, „co ji potkalo“. Historické události, které 

zasáhly český národ, mají jistě nezastupitelný význam pro vytváření postojů a názorů 

společnosti i na náboženství a církev. Mnozí autoři se snaží o určitou historickou reflexi. 

M. Martinek hledá kořeny specifické religiozity Čechů už v době husitství, reformace 

a rekatolizace. Náboženské vyznání bylo vnucováno vládnoucí vrstvou. „Křesťanství tak 

ztratilo mnoho ze své původní spolehlivosti a jednoznačnosti – již zde nacházíme jednu 

z příčin pozdější náboženské lhostejnosti velké části českého národa.“145 Z. Nešpor tvrdí, 

že „nenáboženskost“ české společnosti má základy v 19. stol., kdy se začal rozšiřovat 

fenomén formálního, matrikového katolictví, které bylo vnitřně vyprázdněné.146 Autoři 

                                                           
142 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 76. 
143 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 60. 
144 OPATRNÝ Aleš: Cesty pastorace v pluralitní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2006, 57. 
145 MARTINEK: Ztracená generace?, 57. 
146 Srov. NEŠPOR Zdeněk: Hlavní vývojové trendy současné české zbožnosti, 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=181&lst=115, (20. 3. 2008). 
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dále předkládají i následné historické události, které měly vliv na celkové vnímání církve; 

(určitou historickou reflexi podává A. Opatrný). Je také potřeba zmínit období totalitního 

režimu, které se prokazatelně podepsalo na současném stavu. A ani nově nabitá svoboda 

nepřinesla církvi očekávané přijetí. Církev často nenaplnila očekávání, touhy a přání 

společnosti i „věřících“, které byly mnohdy nerealistické a naivní.147 

 

b) Zprostředkované informace o církvi, jejím životě, aktivitách, představitelích. 

Nemalý význam na utváření obrazu o církvi hrají média. Tam se mnohdy 

setkáváme se skandalizujícími tendencemi, které neukazují církev v nejlepším světle. 

Církev je leckdy zesměšňována, je zdůrazňována její podřadná úloha ve společnosti. 

Média se nevyhýbají otřepaným klišé a předsudkům bez důkladnějšího zkoumání 

skutečnosti… Leckdy i dobře míněné mediální zprostředkování života církve nemusí být 

dobře pochopeno z důvodu „nekompatibility světa církve a světa společnosti“ (bariéry 

v komunikaci, výrazových prostředcích; neznalost křesťanských symbolů) Tak se může 

stát, že pro některé lidi „ztělesňuje církevní úřad mocenský nárok, byrokracii, nelidskost, 

odcizení realitě, zakřiknutost a zastaralost. Přitom je to zkušenost částečně médii 

zprostředkovaná a částečně bezprostřední skrze duchovní, členy církevní obce a skupiny 

v církvi, jež vytvářejí tento obraz.“148 

Význam pro utváření postoje k církvi u mladých lidí má také výchova. Česká 

republika je v porovnání s jinými evropskými zeměmi odlišná tím, že nejen mládež je 

výrazně nenáboženská, ale nejméně náboženská byla už generace rodičů. Necelých 60% 

mladých lidí má nevěřící rodiče, pouze 20% bylo nábožensky vychováváno (oproti např. 

bývalé NDR – 30%, Slovensko 70%, Polsko téměř 100%).149  

 

c) Osobní zkušenost.  

Osobní zkušenost s životem církve může naprosto různá. Pro některé velmi 

pozitivní, často právě pozitivní zkušenost s žitým křesťanstvím může být jedním 

z odrazových můstků ke konverzi, pro jiné zase negativní.  

 

Cestu k přijetí a pochopení církve mezi mladými lidmi mohou narušovat různé 

překážky:  

 

                                                           
147Srov.  OPATRNÝ: Cesty pastorace, 60. 
148 WERNER Hodick, PITZEN Franz-Josef: Zacheus a dnešní mládež, in: Teologické texty 5 (1996), 168. 
149 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 59. 
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a) Subkultura mládeže vers. subkultura církve  

Církev v České republice zaujímá obdobně jako v jiných zemích západní Evropy 

postavení okrajové menšiny.  Tak má přirozenou snahu upevňovat svou vlastní identitu 

a zdůrazňovat svou odlišnost. Tato sebezáchovná tendence vede postupně k vymezení vůči 

většinové kultuře a vytváření subkultury.  Dochází tak k odcizení církve a společnosti, 

církev se uzavírá dovnitř, propast mezi světem církve a světem lidí se prohlubuje. 

V důsledku této tendence narůstají i komunikační bariéry.150 „Rozdíly a někdy přímo 

roztržky mezi křesťanskou vírou a kulturou života postmoderní společnosti jsou nemilým, 

ale stále více dokazatelným jevem naší doby. Větší a větší oblasti praktické životní kultury 

lidí mají méně a méně nebo také nic společného s křesťanskou vírou, morálkou a životním 

stylem.“151 Tento rozpor je nejvíce patrný mezi subkulturou církve a subkulturou 

mládeže.152 

 

b) Náročnost evangelia.  

Náročnost křesťanské víry, které se církev nemůže vzdát, je pro dnešního mladého 

člověka velkou překážkou.153 Pro některé mladé lidi je tak církev „nežádoucím“ 

a nevyhledávaným prostorem. Náročné požadavky církve, především v oblasti radikálních 

mravních požadavků, je pro některé mladé lidi obtížné přijmout a podřídit se jim.  

 

c) Předsudky vůči mladým dospělým. 

„Škarohlídci ve společnosti a církvi lamentují nad úpadkem morálky. V prostředí, 

v němž je zdůrazňována svoboda, se prý morálka stává stále více libovůlí. Moderní 

ateizmus ničí morálku, sekularizovaná společnost nemá jasné morální hranice.“154 Jistě 

s tímto názorem můžeme v mnoha případech souhlasit. Pro některé mladé lidi jsou 

požadavky církve v oblasti morálky natolik vzdálené, že se s církví naprosto míjí. Jsou 

však také tací, kteří se cítí být církví osloveni, rádi by se životu církve přiblížili, ale nejsou 

ochotni nebo schopni naplnit očekávání ze strany církve. Mladí lidé prožívají čas, kdy 

mohou sami svobodně ovlivňovat svůj život a rozhodovat o něm. Mohou se rozhodovat 

i v rozporu s obecně uznávanými normami (delikventní chování)155. Ne vždy však 

nerespektování norem musí nutně znamenat jejich odmítnutí. Odklon od očekávaného 

                                                           
150 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 79–80. 
151 OPATRNÝ:Pastorace v postmoderní společnosti, 25–26. 
152 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 82. 
153 Srov. tamtéž, 190. 
154 ZULEHNER: op. cit., 41. 
155 Srov. VÁGNEROVÁ, 310. 
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jednání může být také projevem hledání, tápání, dezorientace.156 Mnozí  mladí lidé 

disharmonii mezi požadavky církve a jejich skutečnými činy vnímají a zápasí s ní. Ti pak 

odsuzování a považování mládeže za „nemorální“ pociťují jako nespravedlivé. Pokud jsou 

tyto soudy předkládány ze strany některých věřících, či církevních představitelů, nebo 

pokud se církev příliš prezentuje jako „svatá“ společnost, nemůže být pro tyto mladé lidi 

„církevní“ prostředí místem, ve kterém se cítí doma. 

 

d) Životní cíle.  

Mezi dospívajícími mladými lidmi vládne ohledně smyslu života velký optimismus 

(stojí za to žít – 89%, můj život má smysl – 84%). Za své nejdůležitější cíle mladí označili 

vzdělání, zaměstnání a rodinu. Mezi cíly orientovanými na budoucnost, které souvisí se 

smyslem života, dominuje materiálně zabezpečený spokojený život, dále se objevuje 

seberealizace a rozvoj osobnosti, na posledním místě jsou pak cíle směřující mimo jedince- 

k druhým lidem a Bohu. Většina mladých lidí tedy nevnímají smysl života jako problém, 

zároveň se orientují především na bezprostřední cíle.157 Další skupina mladých se otázkou 

smyslu života záměrně nezabývá a nemá ani zájem si tyto otázky vůbec pokládat. „Zdá se, 

že současná mládež a církev vycházejí při hledání smyslu z opačných východisek: mladí 

lidé se snaží vlastnímu životu dát smysl konkrétními činy; církev tvrdí, že smysl existuje 

nezávisle na člověku a je třeba jej objevit.“158 Tak se cesty mládeže a církve mohou míjet. 

 

e) Církev vzdálená realitě života člověka. 

V roce 1991 a 1999 proběhly sociologické výzkumy týkající se kompetentnosti 

církve k odpovědím na různé oblasti života.  Podle těchto výzkumů dává církev 

přiměřenou odpověď pouze v oblasti duchovních otázek lidí - pozitivně odpovědělo více 

než polovina dotázaných. V dalších třech oblastech života: morální problémy jednotlivce, 

problémy rodinného života a dnešní sociální problémy se ve prospěch církve vyjádřilo 

pouze 25% respondentů (resp. max. 25%). Dá se předpokládat, že v těchto sférách  života 

hledá pomoc a odpověď na otázky více než  ¾ obyvatel ČR mimo církev.159 Tento 

výsledek je pochopitelný, církev je vnímána jako „odborník na posvátno, duchovno“. 

Přesto poněkud překvapuje nízké procento u třech dalších oblastí života, pokud vezmeme 

v potaz angažovanost církve v sociální sféře a snaze církve o ovlivňování morálního 

                                                           
156 Srov. WERNER Hodick, PITZEN Franz-Josef: Zacheus a dnešní mládež, in: Teologické texty 5 (1996), 
169. 
157 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 157. 
158 MARTINEK: Ztracená generace?, 158. 
159 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 142. 
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povědomí. Dalšími nepříliš povzbudivými výsledky překvapuje výzkum MŠMT ČR. Na 

otázku: „Důvěřujete těm, kteří dnes ovlivňují dění okolo nás a vývoj celé společnosti?“ 

odpověděli respondenti ve věku 20-26 let nejvíce ve prospěch prezidenta republiky, novin 

a rozhlasu, dále místních úřadů a soudů. Církve zaujaly místo v poslední pětině možných 

nabídek.160 Také převážně mladá generace považuje církev za tu, která je vzdálená realitě 

života.161 Obzvláště mezi mladými lidmi se setkáváme s názorem, že církev stojí proti 

svobodě. Svoboda je dnes vyzdvihována jako velký dar a lidské právo, posiluje se nárok na 

rozhodování o sobě samém. Dochází ke změně postoje k autoritám, institucím a normám, 

k odklonu od těchto hodnot. Církev, která byla více než tisíc let univerzální učitelkou, 

nezpochybnitelnou autoritou, samozřejmě respektovanou morální veličinou,162 je dnes 

vnímána jako brzda rozvoje svobody a lidského vývoje.163 „Katolická církev tedy 

v současné době ztrácí věrohodnost právě díky svému lpění na principu objektivní pravdy, 

který jí po staletí tuto věrohodnost naopak zajišťoval.“164 

Přese všechno nelze tvrdit, že je naše česká společnost ateistická či pohanská; 

stejně tak nelze mluvit o společnosti křesťanské. V řadě postojů či principů má křesťanství 

(potažmo církev) svůj význam, ovšem v mnohém se též rozchází. Křesťanství (církev) není 

plně akceptované. Můžeme mluvit o změně kulturního paradigmatu a lze očekávat, že 

tento trend se bude nadále prohlubovat.165  

 

4.2.3 Vztah „věřících“ mladých lidí k církvi 

 

Ačkoli se drtivá většina mladých lidí prezentuje jako nevěřící (asi ¾), přibližně 

20% mládeže se hlásí ke katolictví (zbývajících 5% k jiným křesťanským církvím nebo 

nekřesťanským náboženským skupinám).166 Přes nárůst zájmu o netradiční náboženské 

směry má katolická církev mezi mladými lidmi největší vliv. Jak církev vnímají mladí lidé, 

kteří se k ní hlásí?  

Mladí lidé se s církví identifikují v různé míře. Ne všichni, kteří se ke katolické 

církvi přihlásili, jsou s ní plně identifikováni. O tom svědčí kromě jiného čísla 

sociologických výzkumů. Pravidelnou účast na bohoslužbách uvedlo od 4,5 do 8% 

                                                           
160 INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT ČR: Výzkum mládeže, 
http://archiv.nidm.cz/prilohy/vyzkum/mladez.doc, (19. 5. 2008). 
161 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 80. 
162 Srov. OPATRNÝ:Pastorace v postmoderní společnosti, 26. 
163 Srov. ZULEHNER: op. cit., 35–37. 
164 MARTINEK: Dospělá mládež, 62. 
165 Srov. OPATRNÝ:Pastorace v postmoderní společnosti, 26. 
166 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 59. 
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mladých lidí (výsledky výzkumů se v číslech liší), což koresponduje s procentuelním 

zastoupením těch, kteří považují náboženství ve svém životě za důležité (4%mladých).167 

 „Věřící“ mladé lidi rozdělujeme zpravidla do tří kategorií. První skupinu tvoří 

„formální věřící“ („matrikoví“ či „pasivní“), kteří se k církvi hlásí, ale na jejím životě se 

nepodílejí. „Praktikujícími“ nazýváme ty, kteří navštěvují bohoslužby, přijímají svátosti.  

Za „aktivní“ věřící většinou označujeme ty, kteří se výraznějším způsobem podílejí na 

životě církve, angažují se v církevních aktivitách.168 Toto schéma rozšiřuje M. Martinek 

o další skupiny: kritické katolíky - kteří se s církví identifikují jen částečně, kteří vyslovují 

vůči církvi nebo některým prvkům nauky otevřenou kritiku; ekumenické křesťany - 

příležitostně se zapojivší se do života různých církví; necírkevní křesťany - ti, kteří se 

distancují od institucionálních církví.169 Reaguje tak na skutečnost, že v církvi přibývá 

mladých lidí, kteří se s církví hůře identifikují, neváží se na konkrétní církevní společenství 

nebo si drží od církve odstup.  

Svůj vztah k církvi si mladí lidé vytvářejí mimo jiného na základě zkušenosti: 

s Ježíšem, jednotlivými věřícími křesťany, náboženskými projevy, naukou církve, církví 

jako institucí, prostřednictvím konkrétního společenství věřících.170 

 

a) Zkušenost s Ježíšem 

Dnešní doba je mimo jiné charakterizována velkým důrazem na osobní zkušenost 

jedince, náboženskou oblast nevyjímaje. „Od náboženství založeného na tradiční zbožnosti 

se přešlo k náboženství postavenému na osobní zkušenosti“171 Náboženské zážitky mohou 

být velice různorodé, mají rozdílnou povahu a intenzitu.172 Pokud náboženství definujeme 

jako „vztah člověka k transcendentní skutečnosti“173, jde v křesťanství o vztah jedince 

k osobnímu Bohu.  Náboženské zážitky se budou vztahovat k osobnímu Bohu (Otci, Synu 

a Duchu svatému). N. G. Holm dělí způsoby vnímání Boha: 1. Boží přítomnost: Bůh, Ježíš 

je přítomen a je mi po boku. 2. Boží jednání: Boží uzdravování, záchrana z nebezpečí. 

3. Boží povolání: Bůh povolává člověka k novému poslání. 4. Boží zjevení: Vidění Krista 

a jiných osob 5. Bůh jako jednota: Bůh splývá s přírodou a člověkem samým.174 

Zkušenost, jakou nahlížíme na Boha (Ježíše Krista), jak vnímáme jeho působení v našem 

                                                           
167 Srov. tamtéž, 62. 
168 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 69. 
169 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 69. 
170 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 78. 
171 MARTINEK: Ztracená generace?, 122. 
172 HOLM Nils G.: Úvod do psychologie náboženství, Praha: Portál, 1998, 38. 
173 ŠTAMPACH: op. cit., 30. 
174 Srov. HOLM: op. cit., 40. 
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životě ovlivňuje naše pojetí církve, náš  pohled na církev a vztah k ní.175 Vzhledem k tomu, 

že - „málokdo z dnešní mladé generace četl souvisle evangelia. Mladí znají spíše 

medializovaného Ježíše a vytvářejí si svůj vlastní obraz Ježíše.“176 - klesá mezi mladými 

lidmi návštěvnost bohoslužeb a zájem o svátosti; - málo mladých lidí se modlí, je pro 

některé mladé lidi poněkud těžké najít (posilovat) vztah k Bohu (Ježíši) a potažmo církvi. 

 

b) Zkušenost s křesťany 

Procesu dospívání je vlastní kromě jiného také odpoutání se jedince od své rodiny. 

Na významu nabývají vztahy, pro které se mladí lidé rozhodují ze své vlastní vůle, na úkor 

vztahů vycházejících z rodinných, příbuzenských a společenských vazeb.177 Ačkoli 

společenství věřících patří do „kategorie“ vztahů, které nejsou v plném rozsahu „svobodně 

zvolené“, jistě mladý křesťan atmosféru, otevřenost a pravdivost farního společenství silně 

vnímá a je jí ovlivňován jeho celkový vztah k církvi. Většina lidí se dostává k víře 

prostřednictvím konkrétních osob. Pro „nově obrácené“ (konvertity) má „kvalita“ 

společenství (zážitek přijetí skupinou věřících, atmosféra) pro celkové vnímání církve 

rozhodující význam.178 „Pro mladé je důležité cítit, že je společenství (farnost) vůči nim 

a priori otevřená a vstřícná.“179 

 

c) Zkušenost s náboženskými projevy  

Zkušenost společné modlitby, slavení liturgie, zpěvu, setkání v kostele je prožitek 

individuální a nelze jej zevšeobecnit.180 Přesto můžeme usuzovat, které náboženské 

projevy působí na „zaangažované“ pozitivně, a které negativně.  Současný mladý člověk je 

zaměřen ve svém náboženském prožitku na užitek.  Jde mu o to, aby byly naplněny jeho 

duchovní potřeby.181 Pokud se náboženské konání této „užitečnosti“ míjí, pokud jsou 

vnímány jenom jako prázdná povinnost, která nepomáhá žít, jsou odhozeny jako zbytečné. 

Mladý člověk „se nechce zbytečně zatěžovat modlitbou a účastí na bohoslužbách, pokud 

by nechápal jejich smysl.“182 Kromě nutnosti korespondování náboženských projevů 

s životní realitou, chápání smyslu konaného, požadavku vnitřní pravdivosti a krásy183, je 

mladými lidmi kladen důraz na niterný prožitek. Mladí nehledají předně teoretické 

                                                           
175 Srov. ŘÍČAN: Psychologie náboženství, 266. 
176 KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 78. 
177 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 150. 
178 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 79. 
179 KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 79. 
180 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 80. 
181 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 128. 
182 MARTINEK: Ztracená generace?, 115. 
183 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 80. 
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teologické informace, ale hlavně skutečné setkání s posvátnem. „Právě nabídka hlubokého 

náboženského zážitku, který nepůsobí jen na rozum, ale také na emocionální stránku 

člověka, bývá pro mladé lidi nejsilnějším argumentem k přijetí některých nových kultů – 

a často bohužel velmi slabým argumentem současného křesťanství.“184  

 

d) Setkání s křesťanskou naukou 

Křesťanská nauka bude jistě „věřícími“ lidmi vnímána poněkud jinak než lidmi 

„nevěřícími“. Očekává se, že si mladý křesťan nauku církve osvojí a přijme za svou. 

Mnozí mladí lidé s tímto počinem nemají nijaký problém, přibývá však těch, kteří nejsou 

schopni se s některými body nauky církve plně ztotožnit. Jedním ze zásadních problémů 

v přijetí křesťanské nauky dnešními mladými lidmi, je rozpor postmoderní mentality, která 

pojem pravdy relativizuje, a nároku církevní nauky na absolutní pravdivost. „Mnozí mladí 

lidé chtějí najít pravdivý přístup k životu, že touží být pravdiví k sobě, světu i ostatním 

lidem. Zpravidla však nejsou přesvědčeni o tom, že by mohl člověk poznat a pojmout 

pravdu zcela objektivně a celou. Spíše si uvědomují, že jedinec i celá lidská skupina či 

kultura vidí pravdu vždy z jiného zorného úhlu, který se může lišit od pohledu jiných. 

Stejně tak vnímají, že lidské poznání se stále vyvíjí a mění a že nám tedy nikdy nebude 

umožněno poznat celou pravdu, ale vždy se budeme k tomuto poznání pouze 

přibližovat.“185 Dalšími skutečnostmi, které mohou bránit mladým lidem plně přijmout 

nauku církve, je absence pochopení obsahu a smyslu předkládané nauky a blízkosti realitě 

života.  

 

e) Setkání s církví jako institucí 

Úpadek kladného hodnocení institucí jsem popsala v minulé kapitole. Ten 

pochopitelně zasáhl také vnímání církve jako instituce. Mladí lidé rozlišují církev „úřední“ 

a „jako společenství“.  Zdůrazňování institucionální stránky církve je vnímáno silně 

negativně, a to i tam, kde je to oprávněné.186 Pozitivně hodnoceny jsou církevní zařízení 

umožňující kontakty, setkávání a společenství. Žádoucí je církev jako živé společenství, 

sociálně a charitativně angažovaná, hlásající radostné poselství Ježíše Krista. Nejméně si 

mladí lidé přejí církev, která má být morální oporou, pomocnicí lidí v jejich problémech, 

hrází proti současnému úpadku hodnot.187  

 

                                                           
184 MARTINEK: Ztracená generace?, 128. 
185 MARTINEK: Ztracená generace?, 114. 
186 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 83. 
187 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 61. 
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Mezi mladými křesťany v podstatě neexistuje „jednotná“ životní forma, naopak 

pozorujeme celou řadu životních stylů a náboženských postojů.188 Tato rozdílnost se 

nepochybně týká i vztahu k církvi. Není tedy možné zmapovat komplexně a zcela 

objektivně skutečnou situaci. Přesto nelze přehlédnout, že vzájemné vztahy mezi mladými 

lidmi a církví nejsou bez problémů. Zajímavých zjištění dospělo setkání studentů České 

republiky a bývalého Východního Německa. Podle výsledků společného výzkumného 

semináře „Mládež – církev – ateismus“ (uskutečněného v roce 2006) je současná generace 

mladých katolíků v České republice výrazněji kritičtější vůči církvi než mladí křesťané 

bývalého NDR,189 ačkoli výsledky výzkumů religiozity postkomunistických zemí 

vykazovaly pro ČR a bývalou NDR velmi obdobné výsledky. Zatímco církevně 

orientovaná východoněmecká mládež je více méně se svou církví spokojena, situace 

v Česku je zcela odlišná. Nejvýraznější kritiky se církvi dostalo z důvodů přístupu farářů 

(popř. biskupů), direktivního předkládání nauky bez rozumné argumentace. Za další 

palčivá témata byla označena: učení církve v oblasti sexuální morálky, povinný celibát 

(v souvislosti s nedostatkem kněží).  Podle výzkumu si mladí křesťané vysoce cení 

svobody a nejsou ochotni ji omezovat – a to ani církví.190 „Proces předávání duchovního 

bohatství církve současným mladým lidem neprobíhá zcela bez bariér. Překážky přitom 

mohou být nejen na straně mládeže, ale také na straně církve. Některé výzkumy dokonce 

naznačují, že v budoucnu se budou tyto překážky spíše zvětšovat.“191 

 

4.3 Duchovní otevřenost mládeže 

 

Výsledky sociologických výzkumů skutečně sdělují nepříliš optimistickou 

skutečnost. Český národ (a mladí Češi obzvlášť) se opravdu v mnoha ohledech jeví jako 

„ateistický“, „bezvěrecký“, „nenáboženský“.  Také vztah české populace k náboženství 

a církvi není optimální. Přesto můžeme při „bližším ohledání“ zjistit, že skutečná situace 

náboženského cítění Čechů, vyznívá optimističtěji. A ačkoli je postavení církve ve 

společnosti upozaděno, má zde své nezastupitelné místo a široké pole působnosti. 

O duchovní otevřenosti českého národa a jeho mládeže jsou další kapitoly. 

 

 

                                                           
188 Srov. KAPLÁNEK Michal, WIDL Maria: Mládež – církev – ateismus, výsledky společného výzkumného 
semináře studentů, České Budějovice: Jihočeská univerzita ve spolupráci s Universität Erfurt, 2006, 175.  
189 Srov. tamtéž, 176. 
190 Srov. tamtéž, 175–176.  
191 MARTINEK: Ztracená generace?, 15. 
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4.3.1 Vztah k náboženství 

 

Rozšiřující se sekularizace ve světě vedla k názoru nedílné souvztažnosti 

sekularizace a modernizace společnosti. Zdálo se, že v moderních společnostech je vzestup 

sekularizace zcela nezvratný. Dokonce mnozí sociologové došli k názoru, že dojde 

nakonec k zániku náboženství. Jejich předpoklady a proroctví se však nenaplnila.192 

Ukázalo se, že „sekularizace není nezbytným důsledkem modernizačních změn. 

I v Evropě, což je jediný případ jejího širšího celospolečenského prosazení, nebyla 

důsledkem modernizace.“193 Ačkoli široká paleta sociologických výzkumů přesvědčivě 

sdělovala úpadek církevně organizovaného náboženství a jeho forem, tyto výzkumy 

nevystihovaly náboženství jako celek. Klasické pojetí náboženství se stalo neuspokojivým 

a objevuje se nový prvek nahlížení na náboženství. Ten bere na vědomí a staví do popředí 

funkcionální stránku náboženství.194 Podle tohoto nového pohledu odpovídá náboženství 

na důležité a neodbouratelné potřeby člověka, a je tím neschopné zániku.195 O´Dea popsal 

základní funkce náboženství, které hledají dva podstatné cíle: 1. Poskytnutí širší 

perspektivy (orientace na něco, co je mimo svět každodennosti), směřování 

k „mimosvětskému“, co dává našemu životu smysl. 2. Poskytnutí pocitu bezpečí a jistoty 

účastí na rituálech, které uvádějí člověka do vztahu s tímto „posvátným“. Funkcemi 

náboženství jsou: 1. Poskytnutí podpory, konsolidace a útěchy, pocitu jistoty 

2. Náboženství nabízí transcendentní vztah 3. Zposvátňuje normy a hodnoty společnosti 

legitimizuje sociální vzorce jednání (udržuje řád a stabilitu) a zároveň dává rozpoznat 

nesprávné jednání (a odpykávat vinu). 4. Nabízí protihodnoty (vůči hodnotám společnosti), 

„kritizuje“ světské poměry a daný společenský řád. 5. Formuje a udržuje identitu, pomáhá 

k lepšímu pochopení sebe samého. 6. Doprovází člověka v jeho životních „přechodech“. 

Sociologové tímto poukázali na funkcionální potřebnost náboženství a jeho nezaměnitelné 

místo ve společenství lidí.196  

Tato člověku vlastní potřeba „transcendovat svou biologickou podstatu“197, potřeba 

„posvátného“, co člověka přesahuje, se projevuje různými způsoby. 

 

 

 

                                                           
192 Srov.  NEŠPOR, LUŽNÝ: op. cit., 10. 
193 NEŠPOR, LUŽNÝ: op. cit., 142. 
194 Srov.  NEŠPOR, LUŽNÝ: op. cit., 115. 
195 Srov. tamtéž, 18. 
196 Srov.  NEŠPOR, LUŽNÝ: op. cit., 70. 
197 Srov. tamtéž, 116. 
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4.3.2 Kryptonáboženství (kryptoreligiozita) 

 

Pokud jedinec, lidská skupina nebo dokonce celá kultura opustí tradiční formy 

náboženství, přirozeně se tato mezera zaplňuje něčím, co se nábožensky nedeklaruje, nebo 

svou náboženskou povahu přímo popírá.198 Z historie známe působení moderních 

ideologií, které ač náboženství potíraly, samy převzaly „náboženské“ prvky. Měly své 

rituály, své proroky (uctívané i po smrti), svaté knihy, ale i kacíře a heretiky.199 Jinými 

náboženství suplujícími skutečnostmi mohou být také: moderní věda (má „spásonosný“ 

charakter), sport (kult sportovních hvězd), konzum (hypermarket jako velechrám) aj.200 

V současné společnosti však objevujeme i další skryté podoby religióznosti: astrologii, 

jógu, meditační programy bez náboženského podtextu, alternativní medicínu, 

psychoterapii.201 Kromě toho se v hojné míře objevuje jakási pověrčivost a formy víry 

v nadpřirozeno. 66% populace se vyjádřilo, že věří v možnost předvídání budoucnosti, 

45% v účinnost amuletů a horoskopů.202 Objevuje se zájem o témata magie, okultismu, 

sekt a nekřesťanských náboženství.203 

P. Říčan v souvislosti s kryptoreligiozitou zmiňuje existenci tzv. „přednostních 

míst“, která jsou kvalitativně rozdílná ode všech ostatních. Ty jsou pro nenáboženského 

člověka „posvátnými místy“ jeho soukromého univerza.204 Jaká „posvátná místa (posvátné 

skutečnosti)“  privilegují mladí lidé? Otázkou „Co je mládeži svaté?“ („v čem implicitně 

hledají transcendentno?“) se zabývá M. Kaplánek a sleduje nejčastější oblasti, v nichž 

mladí lidé překračují „hranice všednosti“: 1. Rovina zážitku – jde především o hudbu, 

hledání napětí a kompenzace (adrenalinové zážitky a sporty) 2. Rovina vztahů – přátelství, 

láska (spojená s erotikou, sexualitou a kultem lidského těla), sounáležitost ve větší skupině 

(skupinová extáze)205 Dále u mladých lidí objevujeme kult celebrit, úctu k symbolickým 

předmětům (auto, oblečení…), nadhodnocení dílčích životních cílů (úspěch, oblíbenost), 

rituální chování, vtažení do virtuálního světa (počítačová religiozita) aj.206 

                                                           
198 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 65. 
199 Srov. NEŠPOR Zdeněk: Současná deprivatizace náboženství – část 1., 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=119&lst=106, (20. 3. 2008). 
200 Srov. ŘÍČAN: Psychologie náboženství, 41. 
201 Srov. tamtéž, 41. 
202 Srov. HAMPLOVÁ Dana: Sekularizace a pověrčivost v Čechách, 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=125&lst=115, (20. 3. 2008). 
203 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 63. 
204 Srov. ŘÍČAN: Psychologie náboženství, 41. 
205 Srov. KAPLÁNEK Michal: Co je mládeži svaté?, in: Fórum pastorálních teologů I, AMBROS Pavel, 
Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 2000, 55. 
206 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 131. 
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Ačkoli se tedy více než polovina obyvatel České republiky od víry distancuje, je 

možné tento „ateismus“ vnímat spíše jako ekvivalent rčení „jsem nevěřící, až se někdy 

bojím, že mě ta to Pán Bůh potrestá“. Tato „světonázorová schizofrenie“ je blízká 

i vysokému procentu mladých lidí. (Na otázku: „Jak byste charakterizoval svůj světový 

názor?“ se 41% mladých lidí přihlásilo k odpovědi: „Jsem ateista, ale věřím v existenci 

jevů, které nelze vysvětlit materialisticky.“).207 

 

4.3.3 Necírkevní religiozita 

 

Pokles zájmu o církevně organizované náboženství nemusí ještě nutně znamenat 

ztrátu zájmu o duchovní hodnoty. Mnozí lidé se vyjadřují ve prospěch víry v nadpřirozené 

jevy, Boha (bohů), posmrtný život. Ačkoli v osobního Boha věří sice jen 17% Čechů, 

v jiné formy personálního transcendentna 23% populace a 12% v nějakou nadpřirozenou 

sílu. Jen 10% se vyjádřilo, že existenci nadpřirozena zcela popírá.208 36% obyvatel  se  

přihlásilo k víře „životu po životě“ (23% věří v převtělování; 21% v nebe, 13% v peklo)209 

Zajímavých zjištění dojdeme rozdělením „kategorií“. Mezi těmi, kteří se přihlásili 

k některé z církví: převládá víra v ducha nebo životní sílu (v průměru 64%), méně než 20% 

věří v osobního Boha, více než 10% neví a 5% tvrdí, že žádná božská síla neexistuje.  

Oproti tomu 1% „nevěřících“ věří v osobního Boha, 9% alespoň v nějakého Boha, 17% 

v ducha nebo životní sílu, 6% v posmrtný život. Jak je dobře patrné, skutečná situace 

v našem národě je značně rozdílná, než nám ukazují sociologické výzkumy. Ve prospěch 

existence duchovního potenciálu v naší společnosti mluví i pastorační praxe.210 

 

4.3.4 Otevřenost mladých lidí duchovním hodnotám  

 

¾ mládeže se prohlašují za nevěřící (z kategorie „věřících“ je nejhojnější příklon ke 

katolické církvi – 20%, v nižším zastoupení se pak hlásí k jiným 

křesťanským/nekřesťanským skupinám).211 Pro mnohé mladé lidi je otázka existence Boha 

naprosto podřadná a nedůležitá. Žijí tak, jako by neexistoval a nevnímají to jako ochuzení 

                                                           
207 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 63. 
208 Srov. NEŠPOR Zdeněk: Hlavní vývojové trendy současné české zbožnosti, 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=181&lst=115, (20. 3. 2008). 
209 Srov. NOBLE Ivana: Duchovní situace v ČR – výzvy, trendy a nová duchovní orientace v ČR, 
http://www.iespraha.cz/?q=node/46, (20. 3. 2008). 
210 Srov.  OPATRNÝ: Cesty pastorace, 57. 
Srov. HALÍK Tomáš: O ateismu, pochybnostech, víře,  
http://www.halik.cz/clanky/o_ateismu_pochybnostech_vire.php, (20. 3. 2008). 
211 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 64. 



48 
 

či ztrátu, spíše naopak jako osvobození. Přesto víra, náboženství a spiritualita nejsou mezi 

mladými lidmi nepřítomné.  Obdobně jako u celkové populace ČR je mezi mládeží hojně 

zastoupena nějaká forma víry v posmrtný život: 49% věří v existenci života po smrti; 

(v katolickou vizi posmrtného života 10%, v reinkarnaci 14% mládeže). Zajímavá je též 

otázka vnímání možného setkání s Bohem. Přesvědčení, že s Bohem se nelze nikde setkat 

sice vyjádřila téměř polovina mládeže. Ale nemalá část tvrdí, že s Bohem se setkat lze (za 

místo setkání označilo 30% dotázaných „sebe“, jen 4-7% se s Bohem setkává při mši, ve 

společenství věřících, při studiu Bible a v přírodě). Mladí lidé se tedy přiklánějí 

k imanentnímu chápání Boha (oproti transcendentnímu). Na žebříčku důležitosti forem 

duchovního života vede uplatňování principu lásky; další místa zaujala: mravní chování, 

prožívání přírody, modlitba, meditace, studium literatury (mezi 10 a 20%). Účast na 

náboženských obřadech, umělecký prožitek, dodržování příkazů církve… se umístily pod 

hranicí 10%.212  

Přestože převážně mezi mladou generací pozorujeme odklon od církevních forem 

náboženského života, na druhé straně však stoupá zájem o duchovní hodnoty, roste 

význam osobní spirituality a náboženské zkušenosti.213 Zdá se, že to, co dnes především 

mladí lidé hledají, není náboženství (systém názorů, mravnostních norem, rituálů, 

zvyků…), nýbrž pouze jeho část, a to spiritualitu (niternou, osobní součást náboženství, 

v níž člověk zakouší posvátno).214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
212 Srov. tamtéž, 64–65. 
213 Srov. tamtéž, 64. 
214 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 48. 
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5 Shrnutí 

 

K situaci mladých lidí a jejich problémů můžeme shrnout: 

Současná postmoderní doba klade na mladého člověka opravdu vysoké nároky. 

„Právě tato generace mládeže více než jiné předcházející generace prochází křižovatkami. 

Volí mezi drogami a normálním životem, volí způsob využití nových informačních 

technologií, případně odchází do virtuálního kyberprostoru, rozhoduje mezi hédonismem 

a rodičovstvím, mezi autentickým a konzumním životem masové společnosti.“215 K tomu 

jí ovšem velmi často chybí jasné ukazatele, popř. důvěryhodní vůdcové nebo záchytné 

body. I oni sami ve svém nitru mnohdy nemají dost prostoru pro hledání a tázání se po 

správných cestách, natož nalézání odpovědí. Pevnou půdu pod nohama však mladí lidé 

mnohdy nenacházejí ani v církvi. Pro některé je naopak víra a nalezení místa v církvi spíše 

problémem.  

Období mladé dospělosti je provázeno mnohými významnými úkoly, jejichž 

pozitivní zvládnutí rozhoduje o kvalitě dalších životních fází. Hlavními úkoly jsou 

dosažení zralosti a přijetí plné dospělosti. 

Dialog mezi mladými lidmi a církví neprobíhá bez problémů. Tyto bariéry vytváří 

jak sami mladí lidé, tak i církev. Vztahy mezi církví a mladými křesťany také nejsou vždy 

bez problémů. Někteří mladí křesťané se s církví obtížně identifikují.  

Křesťanům v období mladé dospělosti se nabízejí mnohé pastorační aktivity, velké 

části mladých lidí jsou však obtížně přístupné nebo neodpovídají jejich potřebám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
215

 SAK Petr, SAKOVÁ Karolína: Mládež na křižovatce, Praha: Svoboda Servis, 2004, 7. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST – KVALITATIVNÍ VÝZKUM 

 

Teoretická část mé diplomové práce si dala za úkol charakterizovat skupinu 

mladých dospělých a blíže popsat svět, který tyto mladé lidi obklopuje, formuje a ve 

kterém hledají své místo. Poukázat na problémy, které tito mladí lidé řeší a také na 

vývojové úkoly, které jsou životem před mladé dospělé kladeny. Dále jsem se zaměřila na 

vztah společnosti, mladých lidí a mladých křesťanů k církvi. Tato témata byla předložena 

jako východiska pro navržení pastoračních závěrů a směrů dalšího hledání.  

Má-li se pastorace uskutečňovat v intencích 2. vatikánského koncilu, jež na začátku 

konstituce „Gaudium et spes“ vyslovil: „Radost a naděje, smutek i úzkost lidí dnešní doby, 

zvláště trpících a chudých, je radostí i nadějí, smutkem i úzkostí učedníků Kristových“216, 

musí znát také problémy a očekávání lidí. Toto východisko pastorace i já považuji za velmi 

důležité. Pokud totiž církev nebude znát očekávání a touhy lidí, mohou se její pastorační 

snahy míjet svého účinku.  

  

6 Realizace kvalitativního výzkumu 

 

K dosažení zjištění očekávání mladých křesťanů vůči církvi, jsem se rozhodla 

použít metodu kvalitativního výzkumu. Tato praktická část seznamuje: s průběhem 

kvalitativního výzkumu (přípravou, sběrem dat a kvalitativní analýzou) a následnou 

interpretací dat. 

 

6.1 Příprava kvalitativního výzkumu 

 

6.1.1 Výzkumná strategie 

 

Praktická část mé diplomové práce se tedy měla věnovat výzkumu mladých dospělých 

křesťanů. Konkrétně pak otázce, jak mladí lidé církev vnímají a co od ní očekávají. Toto 

výzkumné téma určilo výzkumnou strategii. K získání dat jsem se rozhodla použít metodu 

kvalitativního výzkumu. A to z těchto důvodů: 

 

- Cílem kvalitativního výzkumu je porozumění lidem v sociálních situacích.217 

                                                           
216 Srov. OPATRNÝ:Pastorace v postmoderní společnosti, 9. 
217 Srov. DISMAN Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha: Karolinum, 1993, 289. 
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- Výzkum netestuje nebo ověřuje hypotézu, ale jde o dosažení nového porozumění 

problému (vhledu do co největšího množství rozměrů daného problému).218 

- Kvalitativní výzkum přináší velké množství informací při malém počtu jedinců.219 

- Kvalitativní výzkum pomáhá rozumět pozorované realitě.220  

 

Konkrétně jsem pak ke zjišťování dat vybrala metodu polostandardizovaného 

rozhovoru. Jde o způsob dotazování, při kterém jsou otázky seřazeny tak, aby každý 

respondent odpovídal ve stejném pořadí a formulace otázek je stanovena předem (každý 

respondent je dotazován stejnými slovy). Výhodami tohoto způsobu získávání dat pro mne 

byla: 

- záruka, že nebude od jednoho respondenta získáno výrazně více informací než od 

jiného odpovídajícího (jak tomu může být při neformálním konverzačním 

rozhovoru) 

- minimalizace proměnlivosti v odpovědích 

- usnadnění organizace a analýzy dat. 

Určitým nedostatkem, který polostandardizovaný rozhovor přinášel, bylo neumožnění 

dodatečného dotazování a sledování témat, která se vyvinula během výzkumu a která 

nebyla předvídána před započetím rozhovorů.221 

 

6.1.2 Formulace otázek 

 

Dalším krokem výzkumné práce bylo stanovení a správná formulace otázek. 

Východiskem pro stanovení otázek byl předně cíl (téma), kterého mělo být výzkumem 

dosaženo. Konkrétní formulace otázek musela splňovat tyto zásady: otázky musejí být 

skutečně otevřené, jednoduché a jasné, neutrální.222 Nakonec byly zvoleny tyto výzkumné 

otázky: 

1. Můžeš mi říci, co pro tebe osobně církev znamená, čím pro tebe je? 

2. Co si myslíš, že by měla církev nabízet mladým lidem? A jak je to ve 

skutečnosti? 

3. Co z toho, co ti církev dává, považuješ pro svůj život za nejpřínosnější? 

                                                           
218 Srov. DISMAN: op. cit., 286.  
219 Srov. tamtéž, 286. 
220 Srov. tamtéž, 291. 
221 Srov. ŽIŽLAVSKÝ Martin: Kvalitativní strategie: šetření dat, 
http//is.muni.cz/auth/el/1423/jaro2006/SPP705/um/mv09.html, (7. 3. 2006). 
222 Srov. tamtéž. 
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4. Co ti naopak v církvi chybí? 

5. Co si myslíš, že by pro tebe mohla církev více dělat, aby naplňovala tvé potřeby? 

6. Jaké konkrétní aktivity bys pro sebe v církvi uvítal? 

 

6.1.3 Výběr respondentů  

 

Výběr respondentů se v počátku zdál jednoduchou záležitostí, ve své předchozím 

zaměstnání pastorační asistentky jsem se s množstvím mladých dospělých setkávala. 

Požadavek správného výzkumného procesu (co největší „pestrosti“ respondentů) však 

výběr respondentů znesnadnil. Vzhledem k omezeným možnostem osobních setkání 

s mladými dospělými křesťany jsem nakonec oslovila těchto 14 respondentů: 

1. Andrea, zdravotní sestra, věk 29, vzdělání vyšší odborné, farnost Praha 

2. Anežka, sociální pracovnice, věk 28, vzdělání vyšší odborné, farnost Chrudim 

3. Hana, SŠ učitelka, věk 28, VŠ, farnost Skuteč 

4. Jitka, pracující, pracovnice střediska mládeže, věk 32, SŠ, farnost Brno 

5. Josef, pracovník automobil. závodu, věk 30, SŠ, farnost Praha/Chrudim 

6. Kamil, student, věk 21, SŠ, farnost Praha/Luže 

7. Karolína, studentka, věk 22, SŠ, farnost Pardubice 

8. Martin, pracovník počítačové firmy, věk 27, VŠ, farnost Krouna/Praha 

9. Marie, učitelka MŠ, věk 25, vyšší odborné, farnost Předhradí 

10. Pavel, pracující - řidič, věk 23, vyučený s maturitou, farnost Krouna 

11. Václava, pracovnice cestovní agentury, věk 33, SŠ, farnost Č. Budějovice 

12. Veronika, studentka, věk 21, SŠ, farnost Chrudim/Olomouc 

13. Zuzana, pastorační pracovnice, věk 29, VŠ, farnost Skuteč/Hradec Králové 

14. Jaroslav, pracovník muzea, věk 24, SŠ, farnost Skuteč 

 

Přestože bylo záměrem obsáhnout co nejpestřejší spektrum různých respondentů, 

nepodařilo se tento požadavek plně uskutečnit. Ve výběru převažují ženy, dále pak byli 

osloveni mladí dospělí z větší části pohybující se ve větších městech a také se určité 

farnosti opakují. Těchto nedostatků jsem si vědoma, ale další rozšíření by již šlo za rámec 

mých časových možností a schopností. 
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6.2 Kvalitativní analýza dat 

 

Analýza dat kvalitativního výzkumu se vytváří tímto způsobem: 

- kvalitativní analýza spoléhá na interpretaci a logiku (je prezentována užitím textů 

a argumentů) 

- kvalitativní analýza nemá žádná ustálená pravidla, řídí se spíše vodítky 

- kvalitativní analýza nastává současně se sběrem dat (ve smyslu porozumění 

a interpretace).223 

Tvoření a přidělování značek (kódů) stojí na porozumění textu a rozdělení výpovědí 

podle určitých třídících kritérií. Označkované kategorie zlomků textů se dále sestavují do 

tematického rejstříku. Kategoriální značky (kódy) jsou tříděny podle tematické příbuznosti 

a vytvářejí tak seznamy vyšší významové obecnosti.224  

K tomuto náročnému procesu zpracovávání dat jsem se rozhodla použít počítačový 

program MAXQDA2. Ten je produktem německé firmy VERBI Software a slouží 

k profesionální textové analýze. 

 

6.2.1 Sběr dat 

 

Rozhovory se uskutečnily v období od konce měsíce června do konce měsíce října 

2008. Délka rozhovorů se pohybovala v rozsahu od 10. do 45. minut (většina respondentů 

odpovídala přibližně 15 minut). Výpovědi byly zaznamenávány na diktafon, převedeny do 

zvukového formátu MP3 a posléze přepsány do textové podoby.  

6.2.2 První seznámení se sebranými daty 

 

Před samotným vkládáním dat do programu MAXQDA2 bylo nutné se s jednotlivými 

rozhovory blíže seznámit (textovou podobu rozhovorů jsem několikrát pročítala a barevně 

značila) a předběžně vytvořit hrubé kódovací schéma. Uspořádání kvalitativních dat jsem 

se rozhodla analyzovat napříč jednotlivými případy a vodítkem vytvoření návrhu hrubého 

kódovacího schématu se nakonec staly výzkumné otázky. Hrubé kódovací schéma mělo 

přibližně tuto podobu: 

- pozitiva církve, co mi církev dává, co mi přináší 

- negativa církve; co mi v církvi schází  

                                                           
223 Srov. ŽIŽLAVSKÝ Martin: Kvalitativní strategie: zpracování a interpretace dat, 
http//is.muni.cz/auth/el/1423/jaro2006/SPP705/um/mv10.html, (7. 3. 2006). 
224 Srov. tamtéž. 
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- jaké návrhy předkládám, co od církve očekávám 

 

Výběr tohoto hrubého kódovacího schématu jsem však posléze shledala jako 

neuspokojivý. Respondenti pojem „církev“ vnímali různým způsobem. Někdy odpovídali 

ve smyslu obecného chápání církve, jindy se konkrétně zaměřovali na místní církev 

(farnost). To se také odrazilo ve sděleních týkajících se vzájemných vztahů v církvi. 

Některé výpovědi hovořily o vztazích obecného rázu, jindy o vztazích mladých lidí 

a církve, a také o svém osobním vztahu k církvi. Z těchto důvodů jsem se nakonec 

rozhodla hrubé kódovací schéma sice zachovat (ale pouze jako součást „vyšších“ 

kategorií) a zároveň vytvořit kategorie nové (rozdělené podle toho, k čemu se odpovědi 

vztahovaly). 

 

Druhý návrh hrubého schématu obsahoval tyto kategorie: 

- Osobní chápání církve. 

- Obecné hodnocení církve. 

- Církev ve vztahu k mladým lidem. 

- Církev a já. 

- Hodnocení života farnosti. 

 

6.2.3 Kódování a vytváření kategorií 

 

Ačkoli funkce programu MAXQDA2 poskytly při práci kódování a tvorby 

kategorií velké ulehčení, přesto byl tento proces značně náročný a výsledné kódovací 

schéma nabylo konečné podoby po mnohých úpravách a změnách.   

 

 Výsledné schéma kategorií  

 

Výsledné schéma kategorií nabylo této podoby (celkem 544 segmentů textu): 

 

A Osobní chápání církve 

 

A.1 Církev jako instituce (5 segmentů textu) 

A.2 Duchovní rozměr církve (7) 

A.3 Církev jako zastřešení víry, průvodce životem (5) 

A.4 Církev jako společenství, blízkost osob (12) 
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A.5 Jiné výpovědi (6) 

 

B Obecné hodnocení církve 

 

B.1 Pozitivně vnímané skutečnosti 

B.1.1 Aktivity, které pořádá (10) 

B.1.2 Kvalitní duchovenstvo (1) 

B.1.3 Prostor pro zapojení do činnosti církve (3) 

B.1.4 Poskytnutí místa v církvi (1) 

B.1.5 Pomoc lidem (6) 

B.1.6 Obecná vyjádření (4) 

 

B.2 Negativně vnímané skutečnosti 

   B.2.1 Nedostatky církve 

    B.2.1.1 Neprofesionalita (7) 

    B.2.1.2 Nedostatek kněží, laiků v církvi (4) 

B.2.1.3 Zastaralost církve (4) 

    B.2.1.4 Materialismus a byrokracie v církvi (2)  

  

   B.2.2 Jednání církve 

    a) Jednání uvnitř církve 

     B.2.2.1 Uzavřenost (3) 

     B.2.2.2 Jednání duchovenstva (4)   

     B.2.2.3 Absence osobních vztahů (3) 

     B.2.2.4 Nenaslouchání Bohu (1) 

    b) Jednání církve mimo sebe samu 

     B.2.2.5 Uzavřenost a nedostatek evangelizace (3) 

     B.2.2.6 Neporozumění současnému světu (3) 

     B.2.2.7 Špatná ekumenismus (3) 

   B.2.3 Postoje církve 

    B.2.3.1. Určování pravidel podle sebe (1) 

    B.2.3.2 Nepřijetí chyb a omylů (2) 

   B.2.4 Přístup k lidem 

    B.2.4.1 Omezování lidí (5) 

    B.2.4.2 Přikazování, zakazování (1) 
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    B.2.4.3 Nepartnerské jednání (2) 

    B.2.4.4 Absence pozornosti vůči potřebám lidí (6) 

    B.2.4.5 Absence dialogu a nepodávání vysvětlení (9) 

B.2.4.6 Absence prostoru pro zapojení věřících do života 

církve (4) 

   B.2.5 Jednání věřících 

    B.2.5.1 Nejednota (1) 

    B.2.5.2 Uzavřenost (3) 

    B.2.5.3 Netolerance (1) 

    B.2.5.4 Pasivita (1) 

    B.2.5.5 Obecné vztahy, nezájem (3) 

B.3 Návrhy, očekávání 

   B.3.1 Co by měla církev nabízet 

    a) Aktivity 

     B.3.1.1 Rozvíjející duchovní život (1) 

     B.3.1.2 Rozvoj celé osobnosti člověka (1) 

     B.3.1.3 Volnočasové aktivity (7) 

     B.3.1.4 Vzdělání (2) 

    b) Kvalitu nabízeného (3) 

   B.3.2 Očekávané jednání církve 

    a) Jednání uvnitř církve 

     B.3.2.1 Potřeba přitažlivosti (2) 

     B.3.2.2 Poskytovat péči, zázemí a pomoc (4) 

B.3.2.3 Dávat prostor pro zapojení do života církve 

(3) 

    b) Jednání mimo církev 

     B.3.2.4 Církev jako živá buňka (1) 

     B.3.2.5 Otevřenost (2) 

     B.3.2.6 Modernost (3) 

     B.3.2.7 Přitažlivost 1) 

B.3.2.8 Podílení se na veřejném životě, evangelizace 

(4) 

B.3.3 Změna postoje 

   B.3.3.1 Otevřenost (1) 

   B.3.3.2 Pravdivost (2) 
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   B.3.3.3 Uznání chyb (1) 

   B.3.3.4 Přitažlivost (1) 

B.3.4 Přístup k lidem 

   B.3.4.1 Vnímání potřeb lidí (4) 

   B.3.4.2 Otevřenost (4) 

   B.3.4.3 Partnerské jednání (2) 

   B.3.4.4 Podpora, ohodnocení (5) 

   B.3.4.5 Srozumitelnost (1) 

   B.3.4.6 Podávat vysvětlení (1) 

B.3.5 Jednání věřících 

   B.3.5.1 Otevřenost (3) 

   B.3.5.2 Vzájemná pomoc (1) 

   B.3.5.3 Aktivita (2) 

 

C Církev ve vztahu k mladým lidem 

 

C.1 Pozitivně vnímané skutečnosti 

   C.1.1 Akce pro mladé (9) 

   C.1.2 Rozvoj duchovního života mladých lidí (2) 

C.2 Negativně vnímané skutečnosti 

   C.2.1 Aktivity církve 

    C.2.1.1 Nedostatek aktivit (12) 

    C.2.1.2 Neaktuálnost aktivit (3) 

    C.2.1.3 Neatraktivita aktivit (4) 

   C.2.2 Přístup k mladým lidem 

    C.2.2.1 Autoritativní jednání církve vůči mladým lidem (2) 

    C.2.2.2 Malá svoboda pro mladé (1) 

    C.2.2.3 Absence pozornosti vůči mladým lidem (4) 

    C.2.2.4 Absence dialogu a nepodávání vysvětlení (4) 

    C.2.2.5 Absence prostoru začlenění do života církve (1) 

C.3 Návrhy, očekávání 

   C.3.1 Co by měla církev nabízet 

    a) Aktivity pro mladé 

     C.3.1.1 Duchovního rázu (5) 

     C.3.1.2 Společenství, setkávání mládeže (14) 
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     C.3.1.3 Kultura, sport, zábava (3) 

     C.3.1.4 Vzdělávání, diskuse, přednášky (7) 

     C.3.1.5 Obecná vyjádření (8) 

    b) Aktivity komu určené 

     C.3.1.6 Nejen pro věřící (2) 

C.3.1.7 Cíleně zaměřené na skupinu mladých 

dospělých (5) 

     C.3.1.8 Pro nezadané mladé lidi (1) 

    Pomoc v krizi (2) 

   C.3.2 Co by měla přinášet 

    a) Orientaci v životě 

     C.3.2.1 Duchovní vedení (2) 

     C.3.2.2 Orientaci v životě (4)  

     C.3.2.3 Odpovědi na otázky (2) 

    b) Uspokojení potřeb 

     Duchovních a duševních 

     C.3.2.4 Duchovní zázemí, podpora víry (3) 

     C.3.2.5 Odpočinek (1) 

     Sociálních 

     C.3.2.6 Zázemí, porozumění, podpora (8) 

C.3.2.7 Prostor k realizaci, aktivní zapojení do 

činnosti církve (7) 

   C.3.3 Přístup k mladým lidem 

    C.3.3.1 Osobní přístup (1) 

    C.3.3.2 Vnímavost vůči mladým lidem (1) 

    C.3.3.3 Poskytnutí svobody (1) 

   

D Církev a já 

  D.1 Pozitivně vnímané skutečnosti 

   D.1.2 Co mi církev přináší 

    a) Duchovní hodnoty 

     D.1.2.3 Setkání s Bohem, Ježíšem Kristem (4) 

     D.1.2.4 Svátosti (8) 

     D.1.2.5 Boží slovo (1) 

     D.1.2.6 Možnost návštěv kostela (2) 



59 
 

     D.1.2.7 Obecná vyjádření (5) 

    b) Orientaci v životě 

     D.1.2.8 Odpovědi na otázky (2) 

     D.1.2.9 Směr v životě (6) 

    c) Uspokojení potřeb 

     Duchovních a duševních potřeb 

     D.1.2.10 Podpora a sdílení víry (3) 

     D.1.2.11 Poskytnutí zakotvení a jistoty (4) 

     D.1.2.12 Duševní uspokojení, odpočinek (3) 

     Sociálních potřeb 

     D.1.2.13 Začlenění, zázemí, porozumění (4) 

     D.1.2.14 Společenství, sdílení života (14) 

     D.1.2.15 Možnost podílet se na životě církve (1) 

    

D.1.3 Čím pro mne je 

    D.1.3.1 Významná součást života (5) 

    D.1.3.2 Nositel tradice (2) 

  D.2 Negativně vnímané skutečnosti 

   D.2.1 Aktivity  

    D.2.1.1 Nedostatek aktivit (7) 

    D.2.1.2 Neaktuálnost aktivit (4) 

    D.2.1.3 Nedostatek aktivit pro mladé dospělé (2) 

   D.2.2 Neuspokojení potřeb 

    a) Duchovních a duševních 

     D.2.2.1 Absence doprovázení (1) 

     D.2.2.2 Absence duchovního zázemí, sdílení víry (2) 

     D.2.2.3 Absence psychologické pomoci (1) 

    b) Sociálních 

D.2.2.4 Absence zázemí, pochopení, možnosti sdílení 

(3) 

D.2.2.5Absence možnosti zapojení do života církve 

(2) 

  D.3 Návrhy a očekávání 

   D.3.1 Co by mi měla církev nabízet  

    a) Aktivity pro mne 
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     D.3.1.1 S duchovní tematikou (3) 

     D.3.1.2 Společenství, setkání mládeže (10) 

     D.3.1.3 Volnočasové aktivity (7) 

     D.3.1.4 Přednášky, vzdělání, diskuse (7) 

     D.3.1.5 Obecná vyjádření (2) 

    b) Charakter aktivit 

D.3.1.6 Aktivity zaměřené na podporu dobrých vztahů 

(3) 

D.3.1.7 Aktivity zaměřené na skupinu mladých 

dospělých (2) 

     D.3.1.8 Aktivity nejen pro věřící mládež (1) 

    c) Pomoc v nouzi 

     D.3.1.9 Psychologická pomoc (2) 

     D.3.1.10 Sociální zabezpečení (1) 

  D.4 Co by mi měla církev přinášet, zprostředkovávat 

   D.4.1 Orientaci v životě 

    D.4.1.1 Duchovní vedení, doprovázení, rada (4) 

    D.4.1.2 Odpovědi na otázky (1) 

    D.4.1.3 Příprava na budoucí život (1) 

   D.4.2 Naplnění potřeb 

    D.4.2.1 Sdílení víry (4) 

    D.4.2.2 Sdílení života (5) 

    D.4.2.3 Možnost zapojení do života církve (2) 

  D.5 Absence návrhu 

   D.5.1 Spokojenost s daným stavem (7) 

   D.5.2 Neočekávám to od církve (7) 

 

E Hodnocení života farnosti 

  E.1 Pozitivně vnímané skutečnosti 

   E.1.2 Aktivity ve farnosti (9) 

   E.1.3 Osoba kněze (2) 

   E.1.4 Vytvoření zázemí, rodinného prostředí (2) 

E.1.5 Poskytnutí pomoci (1) 

   E.2 Negativně vnímavé skutečnosti 

   E.2.1 Aktivity ve farnosti 
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    E.2.1.1 Absence aktivit (5) 

    E.2.1.2 Neatraktivita aktivit (5) 

   E.2.2 Jednání věřících 

    E.2.2.1 Absence osobních vztahů (4) 

    E.2.2.2 Jiné (8) 

   E.2.3 Absence práce laiků (2) 

   E.2.4 Osoba kněze (5) 

   E.2.5 Atmosféra farnosti (2) 

  E.3 Návrhy (2) 

  E.4 Město vs. vesnice (10)   

 

 

6.3 Výsledky analýzy dat, interpretace 

 

Po uspořádání dat jsem mohla přistoupit k dalšímu kroku výzkumné činnosti, 

k interpretaci dat. V tomto procesu „badatel hledá vztahy mezi tematickými kategoriemi, 

logickými postupy tvoří hypotézy o příčinách událostí nebo okolnostech něčího 

jednání.“225 Jde o postup od empiricky konkrétního k teoreticky abstraktnímu.  

Výsledné schéma kategorií bylo uspořádáno podle objektů, ke kterým se hodnotící 

výpovědi vztahovaly (církev obecně, mladí lidé, já, farnost).  Vzhledem k cíli 

kvalitativního výzkumu, ve kterém jsem si stanovila zjištění očekávání mladých dospělých 

křesťanů vůči církvi, bylo potřeba výsledky analýzy dat strukturovat zčásti jiným 

způsobem. Rozhodla jsem se opustit osnovu: obecného hodnocení církve, hodnocení 

církve ve vztahu k mladým lidem, k respondentům a života ve farnosti a pracovat napříč 

výsledným schématem kategorií (okruhy klíčových témat zůstaly zachovány).   

 

Struktura výsledků analýzy dat: 

a) Osobní chápání církve 

b) Pozitivně vnímané skutečnosti v církvi  

c) Negativně vnímané skutečnosti v církvi 

d) Návrhy a očekávání vůči církvi 

 

 

                                                           
225

 ŽIŽLAVSKÝ Martin: Kvalitativní strategie: zpracování a interpretace dat, 
http//is.muni.cz/auth/el/1423/jaro2006/SPP705/um/mv10.html, (7. 3. 2006). 
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6.3.1 Osobní chápání církve 

 

Na dotaz: „Co pro tebe osobně církev znamená? Čím pro tebe je?“ bylo reagováno 

různým způsobem. Část respondentů tuto otázku pojala jako dotaz na osobní chápání 

církve a v odpovědích použili kombinace těchto formulací: 

1. Církev jako instituce (tato formulace u 4 odpovídajících) 

2. Církev jako společenství, blízkost osob (uvedlo 9 lidí) 

3. Zdůrazněn duchovní rozměr církve (vyjádřilo se takto 6 respondentů) 

4. Církev jako zastřešení víry, průvodce životem (u 3 mladých lidí) 

5. Jiné výpovědi (4 osoby) 

 

Pojem „instituce“ je používán ve většině případů zcela neutrálně, ve smyslu 

„zařízení, úřad“, často ve spojení s ostatními typy formulací (např. „Pro mě osobně církev 

znamená instituci, která mě má nějakým způsobem pomoci jít na cestě životem“). Objevuje 

se zde i však i částečný postoj „Kristus ano – církev ne“, se kterým se u mladých lidí 

současné postmoderní doby stále více setkáváme: „Nechci říct, že nepotřebuju církev, 

samozřejmě, že jo, protože by mě asi mrzelo, kdybych nemohla jít do kostela na mši, ale 

pro mě jsou pořád důležitější ty prožitky moje vlastní s Bohem, než jít do toho 

kostela“(Václava). Určitého pejorativního vyznění si můžeme všimnout u výpovědi 

respondentky Andrey: „Církev, já nevim, to je prostě jenom instituce s lidma jako jsem já, 

akorát mi maj kázat o životě.“ Zde je patrný rezignovaný vztah k církvi jako instituci na 

pozadí rostoucí touhy po samostatném řízení vlastního života (jež je jedním z důvodů 

negativního vztahu k institucím současných mladých lidí).226 

Nejčastěji byla církev respondenty definována jako společenství (neobjevilo se 

pouze u 5 respondentů): „Společenství nějakých lidí, kteří mají stejný nebo podobný 

cíl"(Andrea). Tato vysoká četnost použití je zcela pochopitelná. Kolektivní rozměr je 

s církví nedílně spjat. Spása člověka se vždy uskutečňovala ve dvou rovinách: osobní a 

společenské. Církev se samého počátku formuje na podkladě církevních obcí 

(společenství). (FPT II, 116) Slovo „společenství“ je v tomto případě paralelou latinského 

výrazu comunnio, znamenající určitý druh vztahů uvnitř církve.227 

Vzhledem k poslání církve nemohli mladí lidé též opomenout duchovní rozměr 

církve.  „Vidím ji jako ne spolek lidí, ale přítomnost Krista nebo takovou duchovní stránku, 

                                                           
226 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 87. 
227 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorace společenství, in: Fórum pastorálních teologů II, AMBROS Pavel, 
Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 2000, 115. 
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nejenom spolek zájmový“(Hanka). Míra četnosti je v podstatě stejná jako u sociálního 

(kolektivního) aspektu církve. 

Dále je církev vnímána jako zastřešení víry, průvodce životem: „Tím, že jsme 

křesťani nebo katolíci, že žijeme v katolické církvi, tak to je prostě to, co tady na zemi 

zastupuje nebo zastřešuje naši víru nebo dává tomu směr. Že každej si nežije tak jako by za 

sebe nebo pro sebe, ale že to má nějakou takovou strukturu.“(Josef) nebo „Myslím si, že 

kdyby jako církev nebyla, tak že by to s tím Bohem asi bylo o něčem jiném, protože sám 

člověk by si připadal, jako že ani neví, v co věří.“(Marie) 

V kategorii „Jiné odpovědi“ jsou zastoupena sdělení, která nemohla být zařazena 

do předchozích skupin. Např.: „Církev je pro mě uspokojením, tradicí, je to zajímavý 

způsob života.“(Pavel) nebo „Církev považuju za tu, kterou Bůh nebo Ježíš vybral, aby 

byla.“ (Anežka) apod. 

 

6.3.2 Pozitivně vnímané skutečnosti 

 

Povzbudivým zjištěním kvalitativního výzkumu byla skutečnost, že mladí lidé 

dokážou kriticky a nezastřeně hodnotit skutečnosti v církvi. V rozhovorech byl patrný 

zájem o církev a vnitřní zaangažovanost. Za pozitivní také považuji fakt, že se mladí lidé 

v mnoha směrech vyslovovali velmi kladnými slovy. Zdálo se, že dostatečně reflektují, co 

pro ně církev dělá, co jim nabízí a čím je obohacuje. Byli také schopni tyto kladné stránky 

církve vyjádřit.  Ve výpovědích se několikrát objevila sdělení výrazně pozitivního 

charakteru. Konkrétní výpovědi typu: „Jsem teď hodně spokojená“ (Jitka) nebo „Osobně 

za sebe ve své situaci žádný nedostatek nepociťuji“(Josef) použilo 5 mladých dospělých. 

Hlavními okruhy ve sděleních spokojenosti byly:  

1. Nabídky církve (viz. „Co mi církev nabízí“) 

2. Přínos církve (viz. „Co mi církev přináší“) 

 

1. Nabídky církve 

Nejvíce výpovědí této skupiny výrazů se týkala aktivit, které církev nabízí (objevila 

se u 9 účastníků rozhovorů). Obsahovala sdělení typu: „A i mi přijde, že jako ty programy 

a tak, jsou bohaté a dost v široké nabídce“ (Jitka) nebo „Církev dává možnost těm mladým 

lidem se setkat“(Marie) apod. Nabídka aktivit (obecně jako takových) se tedy, téměř 

v polovině odpovědí (reagovalo 6 mladých lidí), zdála mladým lidem dostatečně 

kvantitativně zastoupena. Osm z dotázaných hodnotilo kladně nějakou(é) konkrétní 

aktivitu(y) (např. existenci společenství mladých kladně posuzovali 4 lidé). 
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Jedinou další pozitivně vyjádřenou nabídkou církve bylo „poskytnutí pomoci“ 

(u 3 dotazovaných). 

 

2. Přínos církve (mladým lidem, mé osobě) 

 

Skupina odpovědí, reflektujících posudky přínosu církve mladým lidem 

a jednotlivým respondentům, dosáhla obsáhlejšího rozměru a širšího členění. V drtivé 

většině se zde objevily reakce na dotaz: „Co z toho, co ti církev dává, považuješ pro svůj 

život za nejpřínosnější?“ (kromě 2 odpovědí).  

Za nejpřínosnější pro svůj život nejčastěji uváděli mladí lidé duchovní hodnoty, 

které jim církev zprostředkovává (9 mladých). Konkrétně pak:  Svátosti (u 5 respondentů). 

Setkání s Bohem, Ježíšem Kristem (3). Možnost návštěv kostela (2) a zprostředkování 

Božího slova (1). 

Projevila se zde důležitost duchovních hodnot v životě mladých křesťanů, a to 

i u těch, kteří vyjadřovali své obtíže s plnou identifikací s církví. Také se ukázalo, že 

motivy k navazování kontaktu s církví se během života mění. „Už jsem se odprostila od 

toho, že jsem fixovaná na jeden kostel, že se prostě těšim do kostela jenom proto, že tam 

bude ten a ten člověk, ale už je to pro mě stejný jít do kostela v Doudlebech a jít do kostela 

do Čtyráku. Asi tam jdu už za něčím jinym. Ale pořád je v tom taková jistota, že tam můžu 

chodit.“(Václava) 

Objevila se zde ovšem také nemalá část hodnocených skutečností, která se 

vztahovala k naplňování potřeb a tužeb mladého člověka. Mladí dospělí se pochvalně 

vyjadřovali, pokud jim církev poskytovala nebo zprostředkovávala: 

a) orientaci v životě (celkem 5 respondentů)     

„Tak pro mě osobně církev znamená prostě instituci, která mě nějakým způsobem má 

pomoct jít na cestě životem, která se mi pomáhá rozpoznávat, co je dobrý a co zlý a která 

mi nějakým způsobem pomáhá nacházet i svoje místo.“ (Kamil) 

b) podporu a možnost sdílení víry (u 3 dotázaných) 

„Když jdu takhle mezi lidi, tak se s nimi můžu o tom Bohu bavit, protože vím, že oni v té 

církvi jsou, a že se baví se mnou o stejných věcech, že věří ve stejnou věc.“ (Marie) 

c) zakotvení a jistotu (3) 

„Církev je pro mě taková jistota v mym životě, že prostě, že vždycky, ať se v životě mym, 

jakoby v mym osobním životě provádí nějaké změny, procházim různym životem, jakoby 
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různýma stupněm vývoje a prostě se měnim, občas mám krize, tak je to takovej v mym 

životě jistej bod, že tu pro mě vždycky bude.“ (Václava) 

d) duševní uspokojení, odpočinek (1) 

„Dneska už si tam člověk chodí vodpočnout. Já si tam třeba chodím vodpočnout.“ (Pavel)  

e) začlenění, zázemí a porozumění (3) 

„Tak pro mne církev znamená asi jakési zakotvení a jistotu, že někam patřím. A asi 

takového něco podobného jako člověk cítí, že je doma.“(Anežka) 

f) společenství a možnost sdílení života (7) 

„Tak asi to nějaký vědomí, že nejsem sám.“ (Karolína) 

g) možnost podílet se na životě církve (1)    

„No tak já, že jsem teď prvním rokem členkou pastorační rady, tak to si myslím, že mne 

docela naplňuje. Jako z toho, že mám pocit, že pro tu církev a farnost můžu něco 

udělat.“(Marie) 

Tytéž oblasti potřeb se však také objevily v kategorii negativ nebo návrhů. Pokud 

tedy měly být tyto skutečnosti hodnoceny pozitivně, musely: a) být poskytovány, b) být 

v určité kvalitě. Podrobněji se jimi budu zabývat v kategorii negativ a návrhů. 

Posledním, pozitivně hodnoceným prvkem církve (popř. farnosti), bylo 

duchovenstvo, osoba kněze. Kladně se vyjádřili 3 účastníci výzkumu. 

Příklady odpovědí:  

„Myslím si, že jsou třeba dobří kněží, a ten člověk když má odvahu jít za nějakým knězem, 

tak si myslím, že mu určitě poradí nebo jakýkoli kněz mu určitě nějakou radu dá.“ (Josef) 

„No já myslim, že u nás to nějak tak funguje. I je určenej kněz, kterej má tu mládež na 

starosti“(Karolína) 

  Není hodnocena existence duchovenstva (kněze) v církvi (farnosti) jako taková, ale 

je vyzdvižena spíše kvalita kněze a toho, co mladému člověku poskytuje. 

 

6.3.3 Negativně vnímané skutečnosti 

 

Kategorie negativ se převážně rekrutovala z odpovědí vztahujících se k církvi 

obecně a věnuje se ve velké míře nedostatkům církve, jednání a postojům církve, přístupu 

k lidem a vztahům mezi věřícími (poslední dvě jmenované oblasti obsáhly hodnocení 

týkající se také vztahu církve k mladým lidem, respondentům.) 
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1. Nedostatky církve 

 

Za defekty církve dotazovaní označili: 

a) neprofesionalitu, (4 respondenti) 

„I když církev dělá dobré věci, dobré aktivity, nebo má dobrou myšlenku, tak tohle dělají 

neprofesionální lidi a prostě to nemá úroveň před ostatníma, jak by to mělo bejt a to, že se 

ohánějí tím, že jsou katolíci nebo křesťani, že přece: to je dobrý.“ (Josef) 

„ Mám možná pocit, že na místech, kde by měli stát v církvi odborníci, tak tam stojí 

neodborníci.“(Zuzana) 

Kritika církve se dotkla i profesionality v církvi. Ne vždy jsou (podle 4 účastníků 

výzkumu) nabídky církve vnímány jako kvalitní a uskutečňovány odbornými pracovníky.  

b) nedostatek kněží a práce laiků (2) 

„V církvi podle mě chybí lidi ve smyslu duchovních, který bych já nemusela nutně mít 

duchovními, ale jakými si nadšenými lidmi. Těch by se ta církev mohla chopit, aby opravdu 

nebyl ten pan farář na faře sám, ale mohl tam mít k sobě lidi, který nebudou vysloveně 

duchovníma, nebudou to farářové, ale budou to prostě lidičky, který budou pomáhat tomu 

knězi v fungování té farnosti.“(Anežka) 

Do výsledků výzkumu se také odrazil všeobecně vnímaný fakt katolické církve - 

nedostatek kněží. Toto konstatování je dáno do souvislosti s kritikou nedostatečného 

zapojení laiků do pastorační činnosti církve.  

c) zastaralost (2) 

„Nebo si myslím, že je všechno takový zastaralý, že co se prostě učilo dřív, tak se dneska 

některý kněží pořád snaží vtloukat do té hlavy těm lidem a málo kněží je těch takových 

pokrokovějších.“(Andrea) 

Dále se také projevily některé charakteristické vlastnosti mladých lidí: pružnost 

a adaptibilita, spojená s odmítáním stereotypu a rutiny.228 Setkání s nemoderními způsoby 

pastorační práce, vedlo k vnímání církve jako zastaralé (2 respondenti) 

d) materialismus a byrokracii (1) 

„A možná by měla odhodit příliš materialismu a takový jakoby byrokracie, která spoutává 

všechny instituce, a která si myslím, že tu církev zbytečně utápí.“(Anežka)  

Spolu s institucionální stránkou církve, respektive byrokracií s tím spojenou, byl za 

nedostatek církve jmenován materialismus. Obě kritiky vysloveny 1 účastnicí výzkumu. 

 

 
                                                           
228

 Srov. VÁGNEROVÁ: op. cit., 318. 
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2. Jednání církve 

 

Popisované nedostatky církve v oblasti jednání církve, si zasloužily rozdělení podle 

orientace jednání. Většina odpovědí reagovala na negativní stránky uvnitř církve, část 

mladých lidí se však také dotkla témat evangelizace a vztahu církve k současnému světu, 

společnosti. 

 

A Za negativní jednání uvnitř církve byly označeny:  

a) nenaslouchání Bohu (1) 

„Tak asi mi chybí takové to umění se zastavit a poslouchat. A poslouchat jak Boha, tak 

poslouchat taky ty lidi, s kterýma žiju. To mi chybí hodně.“(Zuzana) 

Odpovědi k předmětu negativního jednání církve byly poměrně pestré. Na první místo 

jsem zařadila absenci naslouchání Bohu. Objevuje se zároveň s kritikou nedostatečného 

naslouchání lidem (tu jsem zařadila do skupiny kritik přístupu k lidem). Tyto kritiky jsou 

velmi obecného charakteru, prezentované pouze jednou respondentkou, přesto jejich 

sdělení považuji z hlediska pastoračních závěrů za velmi důležité.  

 b) uzavřenost (2 respondenti) 

„Co mi v církvi chybí? Tak to je vzájemná otevřenost, to je dost často problém.“ (Kamil) 

Pojem uzavřenost můžeme chápat v mnoha významech slova. Autoři těchto slov 

nevyjádřili konkrétně, k čemu nebo komu má být církev otevřená. Proto se tématu 

otevřenosti budu věnovat až v kategorii návrhů, kde byli respondenti konkrétnější. 

 c) absence osobních vztahů (2) 

„Chybí mně tam osobní vztahy, spíš negativně vnímám masovost, obecné vztahy, chybí mi 

tam ty osobnější.“(Hanka) 

„Ano, ale zase ty vztahy, ta hloubka, to by asi řekl každý křesťan, kterej trochu usiluje 

o nějaký duchovní život, že toho je vždycky poskrovnu, takových těch opravdovejch, 

hlubokejch, hezkejch, důvěrnejch vztahů.“(Zuzana) 

Mladí lidé hledají často zázemí v kvalitních, hlubokých mezilidských vztazích. Takovéto 

vztahy by rádi prožívali i v církvi. Deficit osobních vztahů v církvi vyjádřili v rozhovorech 

2 respondentky. 

d) jednání duchovenstva (4)  

„Ty lidi, co tam jsou, jsou pro mě jenom kazatelé a kážou o tom, co sami nedodržujou.“ 

(Václava) 

 „ Setkala jsem se s tím, že někde je kněz, který je Polák a myslí si, že snědl všechnu 

moudrost.“(Jitka) 
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Objevuje se i kritika jednání kněží. Nejedná se o kritiku duchovenstva jako takového, ale 

konkrétního jednání určité osoby. 

   

B Defektů jednání církve mimo sebe samu si všímali 4 mladí dospělí. Za 

nedostačující považovali: 

 a) porozumění současnému světu 

„Ty lidi jsou někde a ten zbytek tý společnosti, mimo věřících, je taky úplně jinde.“(Pavel) 

 b) otevřenost a evangelizační činnost církve 

„Ta církev někdy až moc funguje jako uzavřenej organismus, a tím pádem ve svý podstatě 

nedělá to, co by od ní Bůh očekával. Takovou tu ňákou evangelizaci.“(Anežka)  

Mladí dospělí křesťané (4 účastníci výzkumu) vyjadřovali také své názory na otevřenost 

církve současné společnosti, světu. Kriticky hodnotili propast mezi jmenovanými subjekty. 

Potvrzují tím domněnku M. Martinka, podle kterého navzdory proklamované otevřenosti 

světu, v pastorační praxi zčásti stále přetrvává uzavřenost a izolovanost od společnosti. 

(MM,ZG,83) Toto odcizení církve a společnosti je v České republice výraznější než 

v jiných evropských zemích a je nejsilněji vnímáno mladou generací.229  

c) ekumenické snahy církve (1) 

„Určitou mezeru taky kterou já osobně vnímám, tak třeba to ekumenický, že někdy je stále 

problém a jako když beru čistě církev jako společenství, ne právě jako instituci, tak 

vnímání protestantů a prostě vzájemná komunikace a kde furt někdy až někdy dost paličatě 

obě strany stojej na svým a nechtěj odpustit.“(Kamil) 

Podle M. Martinka je dnes ekumenická otevřenost pro mnoho mladých lidí 

samozřejmostí. Není neobvyklé, že mladí křesťané navštěvují bohoslužby cizích církví, 

střídají návštěvy různých sborů a církevních společenství, apod. Konfesní rozdíly vnímají 

jako nepodstatné.230 Mladí lidé proto mohou uzavřenost vůči jiným církvím či 

denominacím vnímat jako nesmyslnou. „Jakákoliv církev, která ukazuje mladým lidem 

pouze samu sebe a neotvírá perspektivu křesťanství jako celku, pro ně není dostatečně 

věrohodná.“231 Ze 14 účastníků výzkumu se k nedostatečné ekumenické otevřenosti 

vyslovil 1 respondent.   

 

 

 

                                                           
229 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 82. 
230 Srov. tamtéž, 71. 
231 MARTINEK: Ztracená generace?, 71. 
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3. Postoje církve 

  

a) určování pravidel podle sebe (1) 

„A někdy mi tak přijde, že si ta církev určuje svý pravidla tak, jak se jí to zrovna hodí. 

V dané době. Že kolikrát ty pravidla ani nejsou dobrý tak jako pro ty lidi jako pro tu 

církev, pro tu organizaci.“(Andrea) 

 b) nepřijetí chyb a omylů (1) 

„V církvi mi chybí asi taková otevřenost a taková jakoby pravdivost i ve smyslu přijetí 

toho, že holt člověk dělá chyby, takže když církev je tvořená lidmi, tak holt dělá chyby 

někdy i ona. Takový to přijetí tý omylnosti mě tam chybí a taková ta otevřenost.“(Anežka) 

 

4. Přístup k lidem 

 

Oblast přístupu církve k lidem (mladým lidem, respondentům) obsáhla tato 

negativa: 

 a) autoritativní jednání církve (2) 

„Mladý lidi, kteří přímo v tý církvi nevyrůstali a nemaj třeba v rodině konkrétní vzory, tak 

v některejch těch otázkách můžou hodně tápat a jsou jim nesrozumitelný a nepochopitelný 

a církev, když jim předloží jenom nějakou danou formuli, o který se nehodlá diskutovat 

nebo aspoň vysvětlovat, když ne diskutovat, tak je dost logický, že to nebudou schopni 

pochopit a pak je jakoby uzavírají… uzavírají to tak jako že církev je něco staromódního, 

co se do dnešní doby nehodí.“(Anežka) 

„Stále se říká jenom: to smíš a to nesmíš. No, že jsou tam vlastně jenom ty zákazy. 

A nějaké příkazy prostě, co musíš dělat, tohle musíš a takhle musíš, jinak jsi špatný 

křesťan.“(Andrea) 

 b) nedostatek svobody, omezování lidí (1) 

„Církev většinou něco přikazuje a zakazuje, a mám pocit, že tam není nějak moc té 

volnosti.“(Andrea)  

Přístup církve (respektive lidí, kteří církev reprezentují) k ostatním věřícím, se stal 

námětem dalších posudků. V hodnocení autoritativního jednání a pocitu nedostatku 

svobody se projevily změny v hodnotovém systému mladých lidí v soudobé postmoderní 

době. Podle M. Martinka kromě jiného dochází k postupnému posunu od pasivity 

a poslušnosti k odpovědnému přetváření vlastního života (svoboda, pravda a poznání).232 

Nástup tohoto nového trendu může vést k tomu, že někteří mladí lidé odmítají přijmout 
                                                           
232 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 49. 
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církev, která jako strážkyně víry, pravdy a moudrosti předává svou doktrínu omezujícím, 

varujícím a zakazujícím způsobem.233 Nesouhlas s takovýmto jednáním ze strany 

církevních představitelů bylo vysloveno 3 respondenty. 

 c) nepartnerské jednání (1)     

„Tak obecně mi chybí asi víc nějakýho vzájemnýho dialogu na nějaký rovnocenný 

úrovni.“(Jitka)  

 d) absenci dialogu a nepodávání vysvětlení (5) 

„A někdy i v tom kázání nebo encyklikách, že je něco řečený: je to tak a nemá to žádný 

vysvětlení. Já chápu, že ne všichni mladý si to můžou přebrat, jako to vysvětlení, ale 

některý ho asi potřebujou.“(Kamil) 

Vedle posudku autoritativního vystupování církve, se poměrně velká část 

dotázaných vyjádřila v neprospěch dostatečného dialogu v církvi a podávání vysvětlení 

svého učení. Aktéři výzkumného šetření vyslovili nesouhlas ne s obsahem církví 

prezentované nauky (tato kritika se neobjevila ani v jednom z rozhovorů), ale se 

způsobem, jakým je jim nauka předkládána (autoritativně, bez možnosti dialogu a bez 

vysvětlení). Vývojová psychologie o vztahu k normám v období mladé dospělosti hovoří 

takto: „Vztah k normám není v této době tak extremizovaný, jako byl dřív. Ubývá jak 

radikalismu, tak negativismu a odporu k respektování jakýchkoli norem.“234 Mladí dospělí 

však nejsou ochotni přijímat normy automaticky, ale pouze tehdy, pokud je přijmou za 

správné.235 M. Martinek k tomuto píše: „Zvyšující se vzdělání a schopnost kritického 

myšlení už dospělým mladým lidem nedovolují nekriticky přijímat obsahy víry, které jim 

předali jejich rodiče, prarodiče, katecheté či kněží.“236 

  e) absenci prostoru pro aktivní začlenění věřících do života církve (farnosti) (3) 

 „Myslím si, že na té vesnici je to o tom, že tam nějaké spolčo funguje, ale to spolčo 

většinou vesměs, co já takhle vím, tam vede prostě kněz a ty děti, nebo ta mládež, co tam je, 

sedí a kouká a nemají moc šancí si to třeba sami nějak připravit nebo tak 

podobně.“(Andrea)  

„Já mám někdy pocit, že bych ty dary chtěla nabídnout, ale ten zájem není, protože třeba ti 

lidé, kteří mohou rozhodovat, tak to nechtějí vidět nebo se cítí ohrožení, že někdo je 

v něčem lepší než on sám, tak raději nevidí nebo nenabídnou tu možnost, abych mohla 

sloužit druhým.“(Zuzana) 

                                                           
233 ZULEHNER: op. cit., 7. 
234 VÁGNEROVÁ: op. cit., 310. 
235 Srov. VÁGNEROVÁ: op. cit., 310. 
236 MARTINEK: Ztracená generace?, 29. 
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Na závěr kategorie přístupu k lidem, jsem zařadila posudky, ve kterých mladí lidé 

kritizovali nedostatečný prostor pro seberealizaci a možnost aktivního zapojení se do 

života církve.  Výsledky rozhovorů svědčí o tom, že mladí lidé nechtějí být často pouze 

pasivními „přijímateli“ nabídek církve, objekty její péče, ale také aktivními subjekty 

evangelizace a rovnocennými „pracovníky“ v církvi.237 Neumožnění podílet se na životě 

a pastoračních aktivitách církve, vnímají mladí dospělí jako nenaplnění potřeby 

seberealizace, užitečnosti a uplatnění svých osobních darů. Tento deficit vnímají o to 

bolestněji, že ke službě v církvi jsou disponováni mnoha svými kvalitami (mladistvou silou 

a nadšením, které se spojují s dostatečnou mírou zkušeností a osobní zralostí; dostatkem 

volného času, absencí vlastní rodiny). V tomto smyslu hovoří také psycholožka 

M. Vágnerová v souvislosti se zařazením mladého člověka do pracovního procesu. Mezi 

typické rysy mladého pracovníka zařazuje: nadšení, odvahu, optimismus, pocit sebejistoty 

aj. Zároveň poukazuje na rozčarování a šok z reality, který může nastat v případě, že tyto 

kvality nejsou na pracovišti dostatečně ohodnoceny.238 Fáze mladé dospělosti je též 

obdobím, kdy se proměňuje morální uvažování mladých. Typickými znaky tohoto období 

je altruismus a potřeba přijetí zodpovědnosti.239  To se projevilo též ve výzkumném šetření: 

„My potřebujem, tím, že jsme sami, být někomu užiteční. Když je to maminka, tak je 

užitečná svým dětem a člověk, kterej je svobodnej, tak potřebuje ty svoje dary někomu 

nabídnout.“ (Zuzana) Mladí dospělí křesťané, kterým není církev lhostejná, touží aktivně 

se podílet na činnosti církve a rozvíjet v ní své kompetence.    

f) absenci pozornosti vůči potřebám lidí (5) 

„V tom víru těch různých aktivit a dění, tak mně někdy chybí takovéto umět se zastavit 

a poslouchat, jestli to lidi ode mě vůbec žádají. Jestli to všechno, co já tady dělám, jestli to 

mám opravdu dělat. Tak asi mi chybí takové to umění se zastavit a poslouchat. 

A poslouchat jak Boha, tak poslouchat taky ty lidi, s kterýma žiju. To mi chybí 

hodně.“(Zuzana) 

„Biskup by měl bejt hlavně pro lidi. Já samozřejmě chápu, že má spoustu starostí 

s udržováním celýho biskupství, ale na prvním místě podle mě by měli bejt lidi, a to 

bohužel, teda aspoň z mýho pohledu, moc není. A asi se to papírování prolíná do všech 

odvětví, i do církve. Tak mu na to nezbývá čas, aby mezi ty lidi šel a aby jim byl jakýmsi 

vůdcem nebo pomocníkem, natož aby je třeba vyslechl, co by si přáli, nebo co by chtěli. Na 

                                                           
237 MARTINEK: Ztracená generace?, 75. 
238 Srov. VÁGNEROVÁ: op. cit., 318–319. 
239 Srov. tamtéž, 311. 
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to se obyčejnejch lidí nikdo neptá. Takže oni nemají možnost nějakým způsobem vůbec na 

ty svoje trápení a bolesti nějakým způsobem upozornit.“(Anežka) 

Kritika absence pozornosti je v těchto odpovědích dávána do souvislosti s kvalitou 

pastoračního snažení ze strany církve. Podle mínění respondentek, není církev (respektive 

biskupové, kněží ve farnostech, laičtí pracovníci v církvi) dostatečně vnímavá vůči 

požadavkům lidí, farníků, mladých dospělých, nevede s nimi otevřený dialog, a tím 

nereaguje ve své pastorační činnosti správným způsobem (např. v nabídkách aktivit, 

v duchovním vedení apod.)    

Dalšími kategoriemi, které se objevily v záporně posuzovaných realitách v církvi, 

byly skupiny odpovědí týkajících se aktivit.  

 

5. Nabídky církve 

 

Velká část mladých dospělých odpověděla ve výzkumu ve prospěch dostatečného 

zastoupení aktivit v církvi. Pokud tedy budeme nyní nahlížet do negativně posuzovaných 

nabídek církve, můžeme si všimnout, že kritika se (ve valné většině případů) týkala 

absence konkrétních aktivit (např. mezigenerační setkávání, vzdělávání aj.) Nejvíce 

scházelo dotázaným mladých lidem společenství (u 4 odpovídajících). Mladí lidé však také 

postrádali v církvi aktivity směrované konkrétně skupině mladých dospělých (vyjádřili 

4 respondenti). Jednalo se o výpovědi typu:  

„Taky si myslim, že se věnuje hodně pozornost těm puberťákům a lidem do osmnácti let 

a právě pro ten věk kolem pětadvaceti nebo i víc, to už se tak jako moc neřeší, že fakt tahle 

skupina hodně jako chybí.  A je tak právě taky nějak se snažit jako nějak vymýšlet ty 

aktivity.“(Veronika) 

 nebo „Jakože já vím, že setkání bývávají, ale většinou to bývá zaměřené na vysokoškoláky 

nebo potom jsou tam pro mladší programy, kroužky, animátory, ale prostě udělat takový 

setkání pro jakoby skupinu takových těch lidí, co vyletí z hnízda, jenom chodí do práce, 

jsou bez partnera, ale třeba jsou v období, kdy se cítí sami. Ale myslim si, že v tomhle 

směru církev nic nenabízí.“(Václava)  

Obdobně byla 5 odpovídajícími kritizována neaktuálnost aktivit pro mladé dospělé:  

„Je jasný, že se očekává, že člověk, když dosáhne určitýho věku, se stane knězem nebo 

řeholníkem nebo že se ožení, vdá. Tak samozřejmě lidi, kteří nezapadají tady do těch 

kategorií, tak jich je menší procento a vím, když se třeba pořádají akce pro 

dvaadvacetiletý, třiadvacetiletý, tak se říká: nevadí, že je ti víc, přijeď. Druhá stránka je, 

že ti, kterým je víc, tam sami nejedou, protože by si tam připadali staří.(Zuzana) 
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Podobně: „Pak jednou za rok je setkání mládeže, a když ti je nad 18, tak už jsi 

stará.“(Andrea) apod. 

Neatraktivitu některých aktivit ve farnosti zmínili 3 aktéři výzkumného rozhovoru 

např. slovy: „Tady většinou, když je ňákej zájezd, tak je to zájezd někam na pouť, kde se 

jede 3 hodiny někam autobusem, a pak se jde na mši a do města na oběd nebo na nákup 

a zase se jede zpátky, což taky není pro mě.“(Martin)  

 

6. Přínos církve 

V předposlední kategorii negativ se dostávám k oblasti naplňovaní duchovních, 

duševních a sociálních potřeb mladých lidí. Doposud byly v kategorii pozitiv odkryty ty 

potřeby respondentů, které byly posuzovány v církvi jako naplněné a uspokojené. Nyní 

obrátíme pozornost k těm potřebám, které byly označeny za nedostatečně nebo vůbec 

saturované. 

 

A Duchovní a duševní potřeby 

a) absence duchovního zázemí, možnosti sdílení víry (2) 

„Chybí mně tam osobní vztahy, spíš negativně vnímám masovost, obecné vztahy, chybí mi 

tam ty osobnější. Nějaké i to duchovní zázemí zase na osobní rovině, ne na té 

všeobecné.“(Hana) 

„A musim samozřejmě říct, že cítím tenhle handicap, že když chci s někým mluvit o své víře 

na mý úrovni, tak že takový lidi kolem sebe nemam.“(Zuzana) 

b) absence psychologické pomoci (1) 

„V určitym období jsem měla takový pocit prázdnoty. Myslim si, že když člověk najde 

nějaký takový duše, který jsou na tom stejně, tak zjistí, že se v tom třeba neplácá sám.  

Možná by to v tomhle směru chtělo setkávání. Že si půjdu třeba sednout do baru 

a popovídat si tam s lidma, který jsou na tom stejně jako já a ještě by tam byl nějakej 

člověk, kterej by nám poradil, co se životem. V tomhle směru je pravda, že se nic nenabízí, 

a člověk má v tý prázdnosti pocit, že je cvok. A musí si říkat: buď rád, že jsi zdráv, že máš 

práci a přitom jsou to jenom prázdný slova, když je duše taková nenaplněná. A nejhorší je, 

že to nikdo aktivitami nepřebyje. Prostě je to takový, že prostě aktivitami tu duši člověk 

nenakrmí. Tu prázdnotu taky nezaplní. Jde o to, necítit tu prázdnotu toho života. A je to 

takový, v tý době to bylo, pro mě třeba se plácání od chlapa ke chlapovi a bylo to ještě víc 

takový zoufalství, ta správná cesta.“(Václava)   
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B Sociální potřeby  

a) absence zázemí, sdílení života a doprovázení (3) 

„To mně zkrátka chybí, že třeba v Olomouci, kde jsem minulý rok chodila do společenství, 

ale tam jsem čekala právě, že víc se dozvim o těch různej oblastech života jak z pohledu 

křesťanů a církve a člověk fakt, hledá, kde by tohle našel.“(Veronika) 

„Myslim si, že v určitym období, kdy lidi vylítnou z rodinnnýho hnízda a ztratí rodinné 

zázemí a nemají zatím vybudované to svoje, tak si třeba prochází takovým obdobím, kdy se 

mohou cítit osamoceni.(…) Chtělo by to víc si takových lidí všímat (…) a chtělo by to 

osobnější přístup.(…)Udělat takový setkání pro ty lidi, co vyletí z hnízda, jenom chodí do 

práce, jsou bez partnera, ale třeba jsou v období, kdy se cítí sami. Ale myslim si, že 

v tomhle směru církev nic nenabízí. Taky možná nějaký věci jakoby příprava, protože 

samozřejmě církev upřednostňuje jakoby přípravy na kněžský a nějaký řeholní život, ale 

třeba hodně lidí může mít zkreslený představy o manželství, ale vůbec nic se takovýho pro 

ty lidi nenabízí. Samozřejmě jsou přípravy pro snoubence, ale to je asi tak všechno. Že tam 

prostě chybí v tomhle směru, že se prostě i víc modlí za ty kněze a řeholní povolání, ale 

myslim si, že i manželství je povolání a člověk neví, do čeho půjde, že jo.  Takže v tomhle 

směru v tomhle asi nic neexistuje nebo nefunguje.“(Václava)   

 „Chybí mi tam lidi, se kterými bych si měla nějakým způsobem co říct, kteří by pochopili, 

nebo jsme se chápali nějak vzájemně tu naší situaci, byť nechci říkat, že je skvělá nebo 

naopak tragická, jenom prostě mít kolem sebe lidi stejného založení a podobně, jak říkám 

prostě asi těžko budu hledat nějaké zázemí mezi mladými lidmi do 20 let, nebo naopak mezi 

rodinami, jejichž problémy neřeším.“(Hanka) 

Mladá dospělost je obdobím v životě jedince, kdy se musí vypořádat s četnými 

nelehkými úkoly a dojít plné dospělosti (a to jak na úrovni obecně lidské, tak i duchovní, 

„křesťanské“). Mladí lidé v této životní etapě opouštějí zázemí a bezpečí své původní 

rodiny a staví se na vlastní nohy. Toto osamostatnění se je předpokladem pro přijetí 

nových rolí a vyjasnění vztahu k hodnotám a normám.240 Pro mnohé se teprve nyní 

dovršuje proces hledání identity.241 Výzkumné rozhovory ukázaly, že mladí lidé očekávají 

od církve, že s nimi bude sdílet jejich život, jejich malé i velké problémy a bude je na cestě 

životem doprovázet. Deficit zázemí, pomoci a pocit osamocení vyjádřily 3 respondentky.   

 

V závěru kategorie negativ se krátce zaměřím na oblast jednání věřících, které bylo 

klasifikováno jako záporné: 

                                                           
240 Srov. VÁGNEROVÁ: op. cit., 302. 
241 Srov. MARTINEK: Dospělá mládež, 26. 
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a) nejednota (odpověděl1 z dotázaných) 

b) uzavřenost (3) 

c) netolerance (1) 

d) pasivita (1) 

e) obecné vztahy, nezájem (2) 

 

Pokud mladí lidé hodnotili jednotlivé skutečnosti v církvi, nemohlo uniknout jejich 

pozornosti také jednání věřících. Církev je tvořená lidmi, s jejich pozitivními i negativními 

vlastnostmi, tudíž se kritika dotkla i těchto oblastí. Údaje zařazuji pro úplnost, z hlediska 

pastoračních závěrů je nepovažuji za nosné. Pochopitelně nejsou vztahy mezi věřícími 

v církvi (farnosti) nedůležité, ale obsah této skupiny negativ zasahuje mimo rámec mé 

diplomové práce. 

 

6.3.4 Návrhy a očekávání 

 

Pozitivně i negativně posuzované skutečnosti v církvi vyústily v rozhovorech 

v předložení návrhů a sdělení očekávání mladých dospělých. Tato kategorie v podstatě 

kopíruje již zpracované informace předchozích kategorií, přesto souhrn považuji za 

důležité předložit.  

 

1 Očekávané jednání církve 

 

A Jednání uvnitř církve 

a) přitažlivost (1) 

„A to by se asi měla církev a hlavně teda lidičky v ní, ještě naučit. Naučit se být přitažlivý 

možná pro to svý okolí. A svým způsobem to necítím jenom jako jenom vůči nevěřícím 

lidem, mimo církev, ale vlastně k lidem, který v tý církvi vlastně jsou.“ (Anežka) 

Tato vlastnost je očekávána jednak ve vztahu k okolnímu světu, společnosti, ale 

také je žádána uvnitř církve.  

b) zapojení laiků (1)  

„Duchovních je málo, což chápu, ale nadšených lidí není tak málo. Církev by se jich mohla 

chopit, aby opravdu nebyl ten pan farář na faře sám, ale mohl tam mít k sobě lidi, který 

nebudou vysloveně duchovníma, nebudou to farářové, ale budou to prostě lidičky, který 

budou pomáhat tomu knězi v nějakém fungování té farnosti.“(Anežka) 
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Potřebě zapojení laiků do pastoračních aktivit jsem se již dotkla v kategorii negativ. 

Pro doplnění bych zmínila slova A. Opatrného: „Často spíš než služba liturgická (akolyta, 

lektor, služebník eucharistie apod.) je od laiků žádaná a potřebná pohotovost k vedení 

rozhovorů (…), zejména jde-li o kontakt s někým, kdo nemá partnera k hovoru. (…) Může 

to být rozhovor nad Písmem, rozhovor o starostech a jejich řešení nebo rozhovor – debata 

na věroučné morální téma.“242 Ačkoli zaměření činnosti laiků nebylo ve výzkumném 

rozhovoru blíže specifikováno, dá se usuzovat z výpovědí jiných respondentů, že služba 

laiků je požadována právě ve výše předložených oblastech.  

 

B Jednání mimo církev 

 a) církev jako živá buňka (1) 

„Prostě si myslím, že by měla být církev takovou živou buňkou, která by měla žít vším, čím 

žije normální svět pokud možno. Samozřejmě bez toho špatného.“(Jitka) 

 b) otevřenost (2) 

„ Aby byla trošku navenek, že ty ostatní lidi mají pohledy na církev a na nás takový hrozně 

zkreslený, mně příde. Že spousta věcí, co se v církvi dělá, se dělá jakoby uvnitř bez 

povšimnutí těch lidí kolem.“(Martin) 

 c) podílení se na veřejném životě, evangelizace (2) 

„Myslím si, že možná by bylo potřeba, aby ta církev nebyla jenom jakoby pro věřící, že by 

se měla do toho veřejnýho života vlejt víc. Jako že by třeba kněží, ale i jiný povolání, jako 

lidi, co s tou církví jsou víc ve spojení, by se měli ví dostávat do veřejnýho života a podílet 

se na tom veřejným životě, protože si myslím, že jsou ty lidi uzavřený, že jsou úplně někde 

jakoby jinde. Eště furt to není tak, aby to bylo úplně běžný, všední. Jo, že ty lidi jsou někde 

a ten zbytek tý společnosti, mimo věřících, je taky úplně jinde a že kdyby se to slilo, bylo by 

to asi lepší no.“(Pavel) 

 d) přitažlivost (1) 

„A to by se asi měla církev a hlavně teda lidičky v ní, ještě naučit. Naučit se být přitažlivý 

možná pro to svý okolí.“(Anežka) 

 e) modernost (1) 

„Málo kněží je těch pokrokovějších. Myslím si, že by měli jít s tou dobou, která je, a ne mít 

ty názory tak, jak byly dřív. Prostě doba je jiná a chtělo by se to trošičku 

přizpůsobovat.“(Andrea) 

                                                           
242 OPATRNÝ:Pastorace v postmoderní společnosti, 109. 
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Všechna vyjádření, týkající se vztahu církve k okolnímu světu a společnosti, 

hodnotila evangelizační snahy jako nedostatečné. To jednak vyplývalo z charakteru otázek, 

do jisté míry se zde však také projevuje realita sekularizované společnosti, a s tím 

související menšinová pozice církve. Příčiny nedostatečného dialogu a nevyhovujících 

vztahů jsou jednak na straně většinové společnosti, nemalou vinu na tomto stavu však má 

také církev (takto to také vnímali dotazovaní).  M. Martinek k tématu píše: „Tak se může 

stát, že církev v zájmu upevnění své institucionální stability a prohloubení identifikace 

svých členů s vlastním myšlenkovým systémem postupně vytvoří subkulturu, popř. 

kontrakulturu, která se bude spíše vymezovat vůči většinové kultuře než ji spolutvořit. 

Přestože lze chápat tuto tendenci jako přirozený sebezáchovný mechanismus, mohla by 

vést ve svých důsledcích k oslabení schopnosti komunikace církve se společností 

a zmenšení prostoru pro jejich vzájemné ovlivňování.“243 Mladí lidé, v návaznosti na 

negativní soudy, žádají, aby byla církev živou buňkou společnosti, byla otevřená, 

přitažlivá, moderní a podílela se na veřejném životě v obci, městě.  

 

2. Očekávané postoje církve 

  

a) otevřenost (1) 

„A to by se asi měla církev, a lidičky v ní, ještě naučit (…) být takoví otevřený.(…) 

Samozřejmě se to dotýká právě i těch otázek, který jsou hodně živý, třeba konkrétně pro tu 

dnešní dobu, a ke kterým se ta církev staví tak, jak bych to řekla, jako že tabu. (...) Dovedu 

si představit, že člověk, kterej se v pětadvaceti najednou ocitne ve věřícím prostředí, tak 

tomu dostatečně nerozumí. A ty odpovědi on nedostává zpravidla od církve. Ty prostě 

málokde vyčte. Takže to je asi jako ta otevřenost.“(Anežka) 

Požadavek otevřenosti církve se v rozhovorech objevil několikrát. Tentokrát je 

očekávána otevřenost vůči „ožehavým“ tématům, které „hýbou“ současnými mladými 

dospělými.    

 b) pravdivost (1) 

„Vysvětlit některý pojmy prostě takovou tou novodobou řečí a s takovou taky pravdivostí. 

Netvrdit něco a chovat se jinak. Tvrdit, že to prostě má bejt takhle, takhle, takhle. Ale 

hlavně, aby se to jako navenek dělalo, ale jak si to pak dělá každej doma, to už církev 

nezajímá.“(Anežka) 

 c) uznání chyb (1) 

                                                           
243 MARTINEK: Ztracená generace?, 79. 
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„A to by se asi měla církev a hlavně teda lidičky v ní, ještě naučit. Naučit se uznávat ty svý 

chyby.“(Anežka) 

 Dále je požadována autenticita jednání církve, a s tím související snaha o přiznání 

si jejích pochybení a omylů.  

 

3. Očekávaný přístup k lidem 

 

V rozhovorech s respondenty zazněly kromě návrhů toho, co by církev měla 

nabízet a zprostředkovávat, také požadavky na způsob, jakým se bude toto předávání 

hodnot uskutečňovat.  

 a) vnímání potřeb lidí, podpora (2) 

„Když ty lidi žijí spolu a vnímají, co je potřeba, tak, že se to pak děje. A jestli je to v jedný 

farnosti spolčo, a v druhý farnosti to je třeba nějaká jiná forma, tak to už je jedno. 

Nejmenuju právě žádný ty programy a spolča, protože to už je důsledkem.“(Zuzana) 

„Umět vysledovat, kde je ňákej ten človíček, který na něco má a něco by dokázal. Dokázat 

ho podpořit a to už nejenom tím, že mu drží palce, ale i tím, že mu poskytnou všechno, co 

k tomu bude potřebovat. Ať finančně nebo čímkoliv.“(Anežka) 

 b) otevřenost (2) 

 „A to by se asi měla církev, a lidičky v ní, ještě naučit (…) být takoví otevřený. Jednak 

otevřený k novejm lidem, který do tý církve chtějí přijít. Tak opravdu je nenechat stát 

u dveří toho kostela a neprojít kolem nic bez pozdravu, bez ničeho, což je podle mě 

konkrétně v katolický církvi dost zakořeněný.“(Anežka)  

 c) partnerské jednání (1) 

„Nadšených lidí není tak málo. Akorát by se jich ta církev mohla chopit. (…) A myslím si, 

že by ty lidi měli být právoplatnýma partnerama tomu knězi.“(Anežka .  

 d) srozumitelnost (1) 

„Vysvětlovat některý pojmy prostě takovou tou novodobou řečí“(Anežka) 

 e) osobní přístup (1) 

„Já asi hodně dávám na takový ty osobní stránky. Ale pořád jsme lidský bytosti a měli 

bysme jima zůstat a měl by tam vždycky být ten osobní  přístup.“(Václava) 

 f) poskytnutí svobody (1) 

„Určitě by neměla nic zakazovat“(Andrea) 
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4. Očekávání přínosu církve 

 

P. M. Zulehner ve své knize „Církev přístřeší duše“ hovoří o potřebách a touhách 

současných lidí. Podle jeho názoru právě často ty skutečnosti, které se lidem nedostávají, 

jsou nejvíce žádány.244 V dnešní postmoderní době ztratili mladí lidé mnoho svých jistot.  

Někteří se s tímto schodkem vypořádávají bez větších obtíží, naopak jim pluralitní 

společnost přináší široké životní možnosti. Jiní však v současné společnosti obtížně 

nacházejí jistotu, bezpečí a zázemí. „Životní moudrost, tak jak dnes ve společnosti existuje, 

nezaručuje smysluplný a šťastný život, ale často jsou z ní lidé nemocní.“245 Odpovědi na 

důležité životní otázky; orientaci v životě; pocit zázemí a další proto často mladí lidé 

hledají právě v církvi. Tato velká očekávání vůči církvi se významně odrazila i v mém 

výzkumu. Mladí dospělí křesťané očekávají od církve nejen zázemí v oblasti duchovních 

potřeb, ale i ve sférách dalších. V rozhovorech se 14 účastníky výzkumu se objevily tyto 

okruhy zájmu:   

 

A Orientaci v životě 

 a) duchovní vedení, doprovázení, rada (5) 

„Součástí toho společenství by bylo dobré, aby tam byl kněz, který by nám pomohl nás 

i v nějaké duchovní rovině vést.“(Hana) 

 b) odpovědi na otázky, podávat vysvětlení (4) 

„Dnešní mládež je víc dychtivá po některých otázkách ohledně církve, proč to tak církev 
dělá, a že spousta mladých lidí neví, proč by mělo dodržovat předmanželskou čistotu a tak. 
Chtělo by to možná občas takové něco - ne přednášky, ale víc lidí, za kterými by třeba byla 
možnost jít a bez obav se ho zkusit zeptat na cokoliv, co člověk neví a po čem 
tápá.“(Marie)  
 c) orientaci v životě (2) 

„Taky možná nějaký věci jakoby příprava na manželství, protože třeba hodně lidí může mít 

o manželství zkreslený představy. Mají akorát představy o tom, jak by to mělo fungovat ze 

své rodiny nebo to co vidí kolem. Ale vůbec nic se takovýho pro ty lidi nenabízí. 

Samozřejmě jsou přípravy pro snoubence, ale tak asi to je všechno.“(Václava) 

 

B Naplnění potřeb 

 a) duchovní zázemí a sílení víry (6)  

                                                           
244 Srov. ZULEHNER: op. cit., 89. 
245 ZULEHNER Paul M.: Mládež mezi církví a společností, in: Fórum pastorálních teologů II, AMBROS 
Pavel, Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 2000, 149. 
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„Určitě by církev měla mladé lidi podporovat ve víře a pomáhat jim víru budovat, získávat, 
udržovat.“(Andrea) 
 c) možnost zapojení do života církve (5) 

„Jsem třeba člověk, který by se rád angažoval v církvi nějakým způsobem.“(Hanka) 

 d) odpočinek (1) 

„Myslim si, že v tom kostele hledaj lidi z vesnice duševní odpočinek.“(Pavel)  

 e) zázemí, porozumění, podpora, pomoc (4) 

„Mladým lidem by možná o to víc měla nabízet právě ten pocit, že někam patří, protože oni 

hledaj to místo, topřijetí. A samozřejmě to víc možná platí pro takový ty jó mladý, ale 

nicméně se člověk utváří neustále, takže i pro ty víc starší mladý je to hodně 

důležitý.“(Anežka) 

 „Jestliže nechce, když už ty věřící má, aby o ně nepřišla, tak se o ně musí starat. 

Samozřejmě po tý duchovní stránce, ale aby se tam cítili dobře, tak i po těch stránkách 

dalších.“(Anežka)  

 f) sdílení života (3) 

„Myslim si, že když člověk najde nějaký duše, který jsou na tom stejně, tak zjistí, že se 

v tom třeba neplácá sám.  Možná by to v tomhle směru chtělo setkávání.“(Václava) 

 

5. Očekávané nabídky církve 

 

Očekávané naplňování potřeb se může uskutečňovat pouze prostřednictvím 

konkrétních aktivit nebo nabídek. V rozhovorech zazněly tyto návrhy: 

 

A Aktivity 

 a) aktivity s duchovní tematikou (6) 

„A potom v týhletý mý situaci bych chtěla asi skupinu nějakých lidí, kteří by se modlili Boží 

slovo, kteří by se opravdu scházeli nad Písmem a modlili se.“ 

„No, já bych uvítala ty aktivity, který jsou, třeba ty setkání cetiletejch nebo tak. Třeba 

takový víkendy zaměřený na určitý téma nějaký duchovní, kde se něco rozebere něco 

duchovního.“(Karolína) 

 b) rozvoj celé osobnosti (2) 

 „Ale je pravda, že jenom to duchovní asi pro takovej zdravej růst člověka nestačí. Že 

prostě potřebuje i to ostatní. Nestačí mu třeba přijímat jen ty svátosti bez ohledu na to, kdo 

kolem něj, nebo kdo vedle něj žije.“(Anežka) 

 b) setkávání (13) 
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V odpovědích se představily kombinace různých představ typu setkávání. Od 

obecně formulovaných slov: „měla by nabízet nějaký osobní určitě setkání mladých 

lidí.“(Václava) nebo „já si myslím, že by měla těm mladejm nabídnout nějakou možnost se 

setkávat i mimo ten kostel.“(Martin) po konkrétnější návrhy: „taky by mohly být nějaký 

akce na seznámení, abychom my nebyly furt samy“(Andrea) nebo „já si myslím, že by měla 

církev nabízet i nadále to, co už dělá, že dává možnost se těm mladým lidem se setkat, 

různá diecézní, vikariátní setkání.“(Marie)  

c) společenství (3) 

V rozhovorech je pojem „společenství“ míněn v užším, specifickém významu 

slova. Je jím myšlena víceméně pravidelně scházející se skupina, s charakteristickými 

znaky: a) velikost skupiny a typ vztahů umožňuje „že v ní může a má osobní vztah každý 

s každým“, b) členové mají společné normy, uznávají společné hodnoty a c) je místem, 

„kde člověk může získávat emocionální podporu, ocenění a praktickou pomoc 

v každodenním životě.“246  Mladí lidé ve společenství křesťanů očekávají jak sdílení 

běžného života, tak i víry. 

„Zároveň bych tam ráda našla společenství sobě podobných lidí, s kterými bych mohla 

sdílet víru.“(Hanka) 

„Určitě bych uvítala v rámci farnosti jakési… moc nemám ráda slovo společenství, protože 

jsem ho nikdy neprožívala v tom pravim slova smyslu, ale jakési sdílení nejenom na tý 

duchovní bázi, ale na tom sdílení těch všedních věcí, všedních dnů.“(Anežka) 

 d) kultura, sport, zábava (5) 

Význam volného času u mladých lidí v posledních desetiletích roste. Jednak je to 

dáno faktem, že mladí lidé disponují větším množstvím volného času, než tomu bylo 

v minulosti. Důraz na důležitost volného času však roste také proto, že je pro mladé lidi 

prostorem, kde se cítí být sami sebou a kde formují svou identitu.247 Mladí lidí od církve 

žádají, aby se podílela na naplňování tohoto prostoru. Konkrétně pak zazněly tyto oblasti: 

kultura, sport, zábava (od 5 respondentů).    

„Já si myslím, že by spolu měli dělat i různý aktivity, jako jsou sporty, kulturní akce a tak 

dál a tak dál. Trošku mimo rámec, řeknu, toho náboženství.“(Martin) 

Aby církev neměla pocit, že je důležitý jenom to duchovno a že tostačí. Většině lidem to 

nestačí a kor v dnešní době ty lidi jsou takový, že potřebujou ten čas vyplnit a samozřejmě 

vedle práce a vedle toho, že jdou do kostela, tak chtěj ten čas využít nákou zábavu nebo 

                                                           
246 OPATRNÝ Aleš: Pastorace společenství, in: Fórum pastorálních teologů II, AMBROS Pavel, Olomouc: 
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 2000, 116. 
247 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 53. 
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odreagováním Myslím si, že tam by církev měla určitě taky nějakým způsobem 

zasahovat.“(Anežka) 

 e) vzdělávání, přednášky, diskuse (7) 

Poměrně velká část dotázaných vyslovila požadavek vzdělávání. Ať už formou 

přednášek nebo diskusí.   

 „Když se vrátím k té komunikaci, když by třeba existovala nějaká možnost, se nějakým 

způsobem k nějaké diskusi setkat s těma kněžíma, něco takovýho jako přednáška nebo 

diskuse, které by se mohly účastnit různý děcka, prostě bavit se na úrovni s tím knězem 

o otázkách církve a všech možných, o kterých se v církvi ani moc nemluví.“(Jitka) 

Respondenti též vyslovili požadavky ohledně charakteru aktivit: 

 a) nabídku aktivit zaměřených na podporu dobrých vztahů očekávali 3 dotázaní 

 b) aktivity zaměřené na skupinu mladých dospělých požadovalo 6 respondentů 

 c) pořádání akcí nejen pro věřící by uvítala 1 účastnice výzkumu 

d) podle mínění 2 dotázaných musejí nabídky odpovídat určité kvalitě. 

 

B Pomoc v nouzi 

 a) psychologická pomoc 

„Já bych uvítala místo kněze, faráře při zpovědi, vyškolené psychologické pracovníky 

v církvi. Stoprocentně.“(Václava) 

 b) sociální zabezpečení  

„Co už dneska stát neobstarává, třeba malý byty pro začínající páry, který se vezmou 

a chtěly by někde bydlet, tak nějakym způsobem, kdyby bylo možný, aby tohleto obstarala 

církev.“(Kamil) 

 

Absence návrhu nabídek: 

 a) spokojenost s daným stavem (5) 

„Mě nic nechybí. Všechno, co pro sebe potřebuju, tam pro mě je.“(Karolína) 

 b) neočekávám to od církve (4) 

„Mohlo by to bejt malilinko lepší, ale moje potřeby církev uspokojuje. Nepříde mi, že mi 

tam něco chybí. Já od církve očekávám opravdu jenom duševní uspokojení. Nevočekávám 

od toho něco jako něco víc, to určitě ne. Ve věcech materiálních a v takových, jsem zvyklej 

se zařizovat podle sebe.“(Pavel) 
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6. Pro úplnost zařazuji vyjádření požadavku očekávaného jednání věřících.  

 

Očekávána je: otevřenost (3 lidmi), vzájemná pomoc (vyslovil1dotázaný) a aktivita 

(též 1 dotázaný). 

 

Cílem kvalitativního výzkumu bylo zjištění očekávání mladých dospělých křesťanů 

vůči církvi. Počet účastníků polostandardizovaných rozhovorů nedovoluje pochopitelně 

paušalizovat jednotlivé výsledky na skupinu mladých dospělých křesťanů jako takových. 

Dá se však předpokládat, že se jednotlivé výsledky, ať již v oblasti negativ, pozitiv nebo 

návrhů, budou mezi mladými dospělými vyskytovat, byť v rozličném rozsahu a důrazu. 

Ráda bych tedy na základě výsledků výzkumu předložila návrh pastorálně teologické 

reflexe. 
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III PASTORÁLNĚ TEOLOGICKÁ REFLEXE 

 

7 Církev a mladí lidé 

 

Vztahem mladých lidí k církvi jsem se již zabývala. Vztah je ovšem vždy tvořen 

dvěma (či více) stranami. Máme-li na základě zjištěných skutečností o mladých dospělých 

vytvářet pastorační závěry, je také potřeba zaměřit se na to, jak jsou vůbec mladí lidé 

vnímáni církví.  

2. vatikánský koncil se vůči mladým lidem vyjadřuje velmi pozitivně. Podle něj 

jsou mladí lidé pro církev důležitou hodnotou. Ta vyplívá jednak z dynamičnosti a síly 

mladých lidí. „Vždyť v mnoha zemích světa představují mladí lidé polovinu všeho 

obyvatelstva a často i polovinu všeho Božího lidu, který v těchto zemích žije. Už z tohoto 

hlediska jsou mladí lidé výjimečnou silou a pro budoucnost církve představují velkou 

výzvu. Církev spatřuje v mladých svou cestu do budoucnosti.“248 Druhým důležitým 

prvkem je možnost vzájemného obohacování: „Církev má mnoho co říci mladým lidem 

a mladí lidé mají mnoho co říci církvi. Tento vzájemný dialog musí být velmi jasný, 

upřímný a odvážný; podporuje setkání generací a vzájemnou komunikaci mezi nimi a stává 

se pro církev i společnost zdrojem bohatství a mladosti.“249 2. vatikánský koncil se 

k evangelizační činnosti církve vyjadřuje takto: „(církev) musí neustále zkoumat znamení 

doby a vykládat je ve světle evangelia, aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným 

odpovídat na věčné otázky, které si kladou.“250 Církev se tedy jednoznačně přiklání 

k nutnosti zájmu o všechny generace a také povinnosti odpovídat na věčné otázky 

způsobem přiměřeným jednotlivým generačním skupinám. To znamená i skupině mladých 

dospělých.  

K výše uvedenému citátu se hlásí i Plenární sněm katolické církve ve svém 

dokumentu „Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě“ a hovoří o kategoriální pastoraci. 

Vybízí k obnově a návaznosti na aktivity, které se v době nesvobody uskutečňovaly mimo 

veřejně konanou pastoraci (a které zaměřovaly na konkrétní skupiny): „Sněm tedy vybízí 

(…), aby kategoriální pastorace byla chápána jako nedílná složka života církve, ve svém 

významu a důležitosti rovnocenná farní pastoraci (…). Některé skupiny osob (…) žijí ve 

zvláštních podmínkách a pastorace jim musí být přizpůsobena. Jiní mají specifické 

                                                           
248 JAN PAVEL II.: Posynodální apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, Christifideles 
laici (ze dne 30. 12. 1988), Praha: Zvon, 1990, čl. 46. 
249 JAN PAVEL II.: Christifideles laici, 46.  
250 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes (ze 
dne 20. 10. 1962), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 4. 
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požadavky dané věkem nebo sociální situací (mládež, vysokoškoláci, ale také senioři, 

matky v domácnosti, rodiny s malými dětmi), na něž musí brát pastorace ohled.“251  

Dále také konkrétně zmiňuje i skupinu mladých dospělých: „Je také třeba stále 

hledat způsoby komunikace nejen s mládeží dospívající, ale také dospělou.“252 

Tento obecný zájem církve o mladé lidi se musí odrážet v konkrétním pastoračním 

jednání. Z našeho výzkumu vyplynuly tyto pastorační závěry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251 PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR: Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě (ze dne 
3. 5. 2007), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, čl. 163,164. 
252 PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR: op. cit., čl. 190. 



86 
 

8 Pastorační závěry 

 

Součástí pastorálně teologické reflexe je stručné shrnutí poznatků praktické části 

jako východiska pro pastorační závěry: 

 

1. Mladí dospělí křesťané v rozhovorech reagovali na skutečnost, že katolická 

církev přese všechny snahy zaujímá v české společnosti menšinovou pozici, a že její snahy 

o předávání duchovních hodnot naráží na nemalé problémy. Tyto bariéry ve vzájemném 

dialogu jsou vnímány nejen mezi církví a společností, ale i uvnitř církve.  

Mladí lidé požadovali od církve ve vztahu k okolnímu světu: otevřenost (jak ve 

vztahu ke společnosti, tak i jiným církvím či denominacím), podílení se na veřejném životě 

a evangelizaci. 

 

Tématem pozice katolické církve v současném světě a jejího vztahu k pluralistické 

společnosti se od sedmdesátých let 20. století věnuje řada teologů. Ti se především 

zabývají otázkou, jak má církev plnit své evangelizační poslání, aniž by se musela vzdát 

své identity. Pro řešení tohoto problému byl znovuobjeven, v církevní historii již 

praktikovaný, proces inkulturace. Prvním dokumentem magisteria, který pojem inkulturace 

uvádí, je Poselství Božímu lidu papeže Pavla VI., dalším pak apoštolská exhortace 

Catechesi tradendae Jana Pavla II. V té se píše: „Inkulturace znamená intimní proměnu 

autentických kulturních hodnot prostřednictvím začlenění do křesťanství a zakořenění 

křesťanství v různých kulturách.“253 Církev se rozhodla pro cestu vzájemného respektu 

a otevřeného dialogu, kdy se církev stává součástí místní kultury, a má tak možnost 

předávat hodnoty křesťanství.254 Teologickým základem principu inkulturace je její 

analogie s inkarnací. „Inkarnace, vstoupení do těla, se tak stává vzorem pro inkulturaci, 

vstoupení do kultury. (…) Analogicky k jednání Krista na sebe bere i církev závazek sdílet 

všechno s lidmi, ke kterým přichází se svým poselstvím: zakoušet jejich city, sdílet jejich 

kulturu.“255    

V inkulturačním procesu se uskutečňuje dynamika vzájemného ovlivňování: 

inkulturace ad intra, kdy daná kultura může působit změny v rituálních, institucionálních 

a vyjadřovacích způsobech života církve, aniž by narušila její identitu. Uskutečňuje se však 

                                                           
253 JAN PAVEL II.: Apoštolská exhortace, Catechesi tradendae (ze dne16. 10. 1979), Praha: Zvon, 1990, čl. 
53. 
254 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 103. 
255 MARTINEK: Ztracená generace?, 109. 
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proměna i z druhé strany. Inkulturace ad extra znamená vliv církve na kulturu, společnost, 

která může vést k přijetí křesťanských hodnot.256 

Tento způsob myšlení a jednání se zároveň stává kritériem i metodou pastorační 

činnosti, používá metodu dialogu a směřuje k evangelizaci kultury.257  

 

Dialog jako metoda inkulturace 

Dialog je chápán jako „typ komunikačního aktu, v němž se účastníci střídají v roli 

mluvčích a posluchačů“. Jde o metodu, kterou lze za pomoci slova dopracovat se odkrytí 

pravdy. Definice se zdá být jasná, ale v praxi není dialog v tomto pojetí jednoduchý. 

Znamená totiž, že obě strany jsou si rovny. Je nutné připustit si, že se od svého partnera 

mohu něčemu naučit a že na základě jeho názorů budu ochoten nějakou část svých názorů 

změnit.258 

 

Všeobecný princip akulturace a jeho metody je nutné požadovat v pastoračních 

aktivitách české katolické církve, a to na všech úrovních vzájemných vztahů, kterými jsme 

se v diplomové práci zabývali. 

  Má- li být pro mladé dospělé křesťany 21. století církev autentickou, není možné, 

aby církev žila jako „za zdí pevnosti“, ale musí jako kvas měnit nenásilně a vytrvale 

prostory, do kterých je vsazena.259 Musí sdílet radosti i bolesti tohoto světa (společnosti) 

a podílet se na jeho životě. Také nelze mladým lidem prezentovat křesťanskou nauku jinak 

než v ekumenickém kontextu. Církev, která ukazuje mladým lidem pouze samu sebe 

a neotvírá perspektivu křesťanství jako celku, pro ně není dostatečně věrohodná.260 

2. Mladí lidé očekávali v přístupu církve k lidem: dialog na rovnocenné úrovni, 

vnímání jejich potřeb, podporu, otevřenost, partnerské jednání, osobní přístup, poskytnutí 

svobody a prostoru pro aktivní zapojení do života církve 

 

Dialog: Církev se musí, opět v duchu inkulturace, snažit o partnerský dialog 

i s mladými dospělými. Takovýto dialog znamená vzájemný respekt navzdory různosti 

povah, zkušeností a osobní zralosti. Předpokládá také nutnost vzájemné úcty k odlišnosti 

v obdarováních Duchem svatým a ochotu oboustranného vyjasňování, obohacování 

                                                           
256 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 107. 
257 Srov. tamtéž, 199. 
258 Srov. tamtéž, 109. 
259 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 31. 
260 MARTINEK: Ztracená generace?, 71. 
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a sdílení.261 Pastorace mládeže by se měla co nejvíce vyhýbat autoritativnímu jednání. 

„Každý názor a požadavek je třeba zdůvodnit způsobem, který je přiměřený zkušenostem 

a možnostem jejich chápání.“262 V dialogu s mladými lidmi je potřeba vyvarovat se těchto 

chyb: - frontálního nedialogického poučování o tom, co se smí a co ne, - necitlivé snahy 

o vmanipulování mladého člověka do vlastní představy o tom, jaký by měl být, - 

zjednodušování problémů mladých lidí a nedostatek skutečného zájmu o těžkosti, které 

zažívají.263 

Mladí lidé nejsou k dialogu s církví vždy plně disponováni. Některé překážky 

komunikace jsou takového charakteru, že je nelze jednoduchým způsobem změnit. Často 

se jedná o zábrany, které jsou nedílnou součástí dnešní kultury nebo kultury mladých 

dospělých. Představitelé církve tedy musí s těmito překážkami počítat a brát je v úvahu při 

projektování i realizaci svých pastoračních aktivit.264 Je také potřeba respektovat 

individuální růst mladého člověka, mít ochotu nabízet dostatek času k dozrání, akceptaci 

nároků ze strany církve265 a k ocenění a přijetí toho, co jim církev nabízí.266 

Církev by se v dialogu měla učit více naslouchat touhám, potřebám a otázkám lidí. 

Měla by lidem primárně nabízet to, co potřebují, a neklást zbytečně velký důraz na témata, 

která jsou vzdálená realitě jejich života. Je pochopitelně potřeba z hlediska úplnosti 

křesťanské nauky otevírat i témata další, ale až v další fázi dialogu.267  

 

Pohostinnost: Církev by měla bez předsudků a morálních hodnocení přijmout 

kohokoli, kdo v ní hledá zázemí a podporu. Měla by být otevřenou i pro ty, kteří nejsou 

ochotni nebo schopni se s ní plně identifikovat.268 Jde o to, aby církev přešla od zákonické 

praxe k vědomí stálé přítomnosti Božího království a láskyplné náklonnosti k člověku.269 

Aktivní začlenění mladých lidí do života církve: Někdy se setkáváme s představou, 

že pastorace je v největší míře záležitostí a úkolem duchovenstva. Již II. vatikánský koncil 

však pojem pastorace odklerikalizoval a pastoraci chápal jako úlohu celého Božího lidu. 

K této otázce se vyjadřuje i Kodex kanonického práva a nabízí laikům (potažmo mladým 

lidem) možnost zapojení v pastoračních aktivitách církve. Laici mohou být pověřeni 

i takovými úkoly, které běžně spadají do kompetence posvěceného služebníka, ale 

                                                           
261 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 31. 
262 MARTINEK: Ztracená generace?, 29. 
263 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 141. 
264 Srov. tamtéž, 89. 
265 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 35–37 
266 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 89. 
267 Srov. tamtéž, 196. 
268 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 196. 
269 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 28–31. 
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nevyžadují kněžské svěcení.270 I sami mladí lidé často odmítají být pouze objekty 

pastorační péče a chtějí se na životě církve aktivně podílet. Ačkoli se církev však církev 

k nutnosti zapojování mladých křesťanů do pastoračních aktivit již mnohokrát přihlásila271, 

v pastorační praxi stále zapojení laiků (mladých dospělých křesťanů) není zcela běžné. 

Tento stav je potřeba stále měnit. „Bylo by moc málo, kdyby církev s mládeží jen 

pracovala. V církevní mládežnické práci jednají mladí lidé sami. Nejsou jen adresáti služby 

církve, ale jsou jejími nositeli. Mládežnická práce má prakticky naučit dospělému jednání 

v církvi a ve společnosti. To je možné tím, čím rozhodněji vede církev mladé lidi k tomu, 

aby oni sami spolutvořili církevní a společenský život.“272 Je potřeba, aby církev místo 

pěstování vzorných křesťanů, stále více stavěla na autentičnosti různorodého obdarování 

jednotlivých křesťanů a dávala jim dostatečný prostor. Je nutné počítat s tím, že každý 

může přinášet životu církve nezastupitelné hodnoty, které mají svůj původ v Bohu.273  

 

3. Mladí lidé od církve dále očekávali: zázemí a porozumění na duchovní i obecně 

lidské rovině; prostor pro sdílení života a víry; pomoc při orientaci v životě a v nalézání 

odpovědí na důležité životní otázky.  

 

Mladá dospělost je fází života, ve které jsou na mladého člověka kladeny velké 

nároky a kdy je postaven před mnohá rozhodnutí, která mohou v budoucnu určovat jeho 

život. Mezi problémy spojenými s faktem kvalitního dozrávání a dosažení plné dospělosti 

(proces osamostatňování, profesní zařazení, nalezení partnera pro život a další) patří 

hledání opovědí na základní životní otázky, smysluplného života a utváření osobní 

i duchovní identity. Tyto úkoly jsou o to tíživěji pociťované, že na mladého křesťana 

působí na jedné straně odcizená postmoderní společnost, která nedisponuje jednotnou 

životní moudrostí a na druhé straně tlak ze strany společnosti (a církve) na růst kvality 

občanského (a křesťanského) života. Mladí lidé často v této situaci tápou a hledají prostor, 

kde by mohli řešit svá rozhodnutí, nalezli oporu a pomoc.274 Mladí dospělí křesťané tuto 

pomoc často hledají právě v církvi. Pro církev z této skutečnosti vyplývají tyto závěry: 

 

a) Přestože se cíl pastorace nemůžeme zúžit na pouhé doprovázení křesťanů 

v zásadních životních fázích, není možné tento dílčí pastorační cíl opomenout. Dříve se 

                                                           
270 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 107. 
271 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 27. 
272 KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 37. 
273 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 30. 
274 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 35. 
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pastorace zaměřovala spíše na budování duchovního života mladých lidí (předpoklad 

kvalitního lidství byl většinou dán dobrou výchovou v rodině), dnes je však situace 

naprosto jiná. Mladí lidé mají mnohdy slabý základ přirozené lidskosti. Proto je potřeba, 

aby se pastorace mladých lidí zaměřovala na podporu celistvého růstu lidské osoby. Je 

potřeba, aby církev doprovázela mladé křesťany na cestě k dosažení plné a zralé 

dospělosti, pomáhala jim v seberealizaci a nalezení sebe sama, v naplnění vlastního 

životního poslání a zužitkování svých darů a schopností. Nejde však o uvedení mladého 

člověka do světa dospělých jednoduchým převedením k přijetí obecně uznávaných 

církevních a společenských životních principů. Doprovázení je potřeba spíše chápat jako 

nabídku takových kritérií pro vlastní rozhodování, aby mladý člověk dokázal sám poznat 

a zvolit si svůj životní koncept a zodpovědně přijmout to, co role dospělého přináší. 

„Výchova by měla podporovat rozvíjení způsobilosti řídit svůj vlastní vývoj a utváření. 

Měla by tedy přerůstat v sebevýchovu.“275 Při naplňování tohoto nelehkého úkolu se 

církevní pastorace (ačkoli musí vycházet z kritérií biblických a teologických) nemůže se 

obejít bez mezioborového kontextu. Je nezbytné, aby své závěry vytvářela za pomoci 

jiných oborů (např. filosofie výchovy a psychologie).276 

 

b) církvi se otevírají velké možnosti v předávání křesťanské životní moudrosti, 

pomoci v uschopnění k životu podle evangelia a nalezení duchovní identity.  

Má-li církev tento úkol zvládnout ve skutečný prospěch člověka, je potřeba 

uvědomit si:  

- Církevní práce s mládeží mladým neposlouží, když se bude přizpůsobovat životní 

moudrosti společnosti. Neprospěje však ani nábožensky odůvodněný návrat do ghetta, 

odtrženého od společnosti. Spíše musí být základní starostí práce s mládeží kritické 

posuzování společnosti a „výuky“, jak uspořádat každodenní konkrétní život tak, aby to 

odpovídalo tradici pocházející od Ježíše. Přitom půjde o to, dát na důležité otázky mladých 

lidí hodnověrnou vlastní odpověď, která se záměrně odlišuje od jiných.277  

- Evangelium není odpovědí na všechny otázky, které si člověk klade, 

a neuspokojuje všechny potřeby a nároky, které vznáší. Některým se dokonce příčí.278 

Přesto „setkají-li se navíc mladí lidé s autentickými křesťany, kteří jim budou svou vlastní 

                                                           
275 HOLEC Ota (a kol.): Instruktorský slabikář, Brno: Prázdninová škola Lipnice, 1994, 43. 
276 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 186. 
277 Srov. ZULEHNER Paul M.: Mládež mezi církví a společností, in: Fórum pastorálních teologů II, 
AMBROS Pavel, Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 2000, 149. 
278 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorace společenství, in: Fórum pastorálních teologů II, AMBROS Pavel, 
Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 2000, 121. 
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duchovní zkušenost předkládat s úctou k jejich názorům, může být jejich svědectví 

důležitým příspěvkem k nalezení potřebných odpovědí.“279 

Je proto nutné dávat v církvi mladým lidem prostor pro sdílení, nabízet podporu 

a zázemí. Osobám schopným kvalitního doprovázení (ať už kněžím nebo laikům) je 

potřeba co nejvíce pomáhat v této službě, vyjadřovat svou důvěru a poskytnout možnost 

dalšího vzdělávání.280 

 

4. Mladí dospělí křesťané očekávají v oblasti nabídek církve především: možnost 

setkávání, společenství mladých dospělých křesťanů, aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti 

i růst v duchovním životě, vzdělávání a další volnočasové aktivity (kulturu, sport, zábavu) 

 

Mladí dospělí jsou nově formující se skupinou. Je potřeba, aby i tato skupina byla 

v církvi dostatečně reflektována a byly jí nabízeny odpovídající aktivity.  

Mladí dospělí však netvoří jednotnou homogenní skupinu. Pastoraci mladých tudíž 

nelze realizovat podle jednoho platného vzoru, ale různé subjekty pastorace mládeže 

musejí pružně vytvářet pestré projekty a koncepce, z nichž si mladí lidé budou moci 

vybrat.281 Tato flexibilita je nutná i v nabídce konkrétních aktivit mladým lidem. 

Pastorační nabídky musejí vycházet z dané situace a potřeb jejích aktérů.  

 

Setkávání mladých: Sociologické výzkumy, zabývající se hodnotovou orientací 

mládeže, věnují pozornost také otázce, jak dnešní mladí lidé tráví svůj volný čas. Ukazuje 

se, že vedle sledování televize a poslechu hudby, věnují mladí lidé velkou část volného 

času setkávání s přáteli.282 Je tedy pochopitelné, že i mezi mladými dospělými křesťany se 

požadavek na setkávání se svými vrstevníky (lidmi ve stejné životní situaci) vyskytoval tak 

četně. Je proto potřeba aktivity, ve kterých se budou moci jakýmkoli způsobem mladí lidé 

setkávat, v hojné míře podporovat (např. večírky, diskotéky, seznamovací akce, výlety, 

kutilství a jiné). 

 

Společenství mladých: Touha po intenzivních mezilidských vztazích zakoušených 

v menší skupině je dnes výrazná jak u mládeže vůbec, tak u velké části mladých aktivních 

křesťanů. Mladí dospělí křesťané hledají místo, kde mohou zakoušet pocit domova, mají 

možnost sdílení života i víry a prožívat společné zážitky. Tímto prostorem pro ně může být 

                                                           
279 MARTINEK: Ztracená generace?, 189. 
280 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderním světě, 35. 
281 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 26. 
282 Srov. tamtéž, 40. 
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společenství mladých dospělých křesťanů (v užším významu slova). Nezbytným 

předpokladem takového společenství jsou hluboké a blízké osobní vztahy, bezprostřednost 

a intenzita kontaktů mezi jejími členy.283 Vzhledem k předloženým charakteristikám je 

jasné, že takovéto společenství není jednoduché realizovat. Jakkoli je však obtížné tento 

ideál naplnit, je potřeba především ve farnostech vytvářet mladým křesťanům podmínky 

pro možnost účasti v přiměřeném společenství. Toto společenství nemůže žít jenom samo 

pro sebe, ale musí prospívat církvi jako celku.284  

 

Duchovní nabídka: Vysoce ceněné svátosti a jiné duchovní nabídky spolu 

s žádanými duchovními aktivitami ukázaly, že mladí dospělí křesťané touží po prožitcích 

společné modlitby, zpěvu, meditace nad Písmem a udělování svátostí.285 Ty jim umožňují 

skutečné setkání s Bohem, trvalý dialog s Ním, nalezení osobní odpovědi Bohu 

a nasměrování života podle evangelia.286 Je proto potřeba aktivity, které umožní mladým 

lidem růst ve víře, odvážně nabízet.287  

 

Duchovní střediska: Ačkoli primárním zdrojem růstu života z víry musejí být 

duchovní nabídky farnosti, je vhodné, aby byla věřícím nabízena možnost účasti na 

aktivitách duchovních ohnisek: klasických (řeholních domů, poutních míst) i novodobých 

(komunit a hnutí, se speciálními cyklickými akcemi pro mládež…). „Život křesťanů 

v dobře vedené farnosti, ze které nikdy nikam nevyjedou, je sice stabilní a cenný, ale 

nemůže zasáhnout všechny typy farníků a naplnit všechny jejich potřeby. Setkání 

s prostředím, kde jsou využívány podmínky k intenzívnímu duchovnímu životu, působí na 

řadu katolíků stimulujícím účinkem.“288 

 

Náboženská zkušenost: Pozitivního hodnocení se často církvi dostalo, pokud 

zprostředkovávala naplnění některých potřeb mladých lidí. Pokud přání nebyla schopna 

vyplnit, byla posuzována negativně. Výzkum mezi mladými dospělými potvrdil důraz 

současné mládeže na užitečnost náboženství. V mnoha případech platí, že má-li být 

pastorační nabídka pro mladé dospělé křesťany dostatečně lákavá a využívaná, musí být 

užitečná pro jejich život. Tomuto požadavku jsou schopny dostát takové nabídky ze strany 

církve, které budou zprostředkovávat hluboký náboženský prožitek, který nepůsobí pouze 

                                                           
283 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 70–71, 
284 OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 36. 
285 MARTINEK: Ztracená generace?, 135. 
286 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 33. 
287 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 135. 
288 OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 35. 
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na rozum, ale zasahuje také emocionální stránku osobnosti. „Tuto skutečnost by měla 

církev chápat jako významnou pastorační výzvu, která ji povede k novému důrazu na 

tradici náboženské zkušenosti, trvale přítomnou i v křesťanství.“289 Náboženská zkušenost 

může být také východiskem pro jakýkoli spirituální dialog. Je potřeba, aby církev hovořila 

s lidmi o tom, co prožívají, pomáhala jim to pojmenovat, reflektovat a co nejlépe využít 

v praktickém životě.290 

 

Vzdělávání: Mezi základní role církve patří také vyučování těch, kteří se rozhodli 

pro Krista - katechetizace.291 Předávání křesťanské nauky se musí realizovat ve všech 

věkových kategoriích, tedy i mezi mladými dospělými křesťany. Ti se také ve výzkumných 

rozhovorech často k této potřebě přihlásili. Trvalé vzdělávání je tedy potřebnou součástí 

pastoračního jednání v církvi. Jednak pro osobní potřebu člověka, který chce mít znalosti 

z oblasti náboženství v trvalé harmonii s profesním i osobnostním růstem, a dále také pro 

poslání křesťanů, kteří mají být ve světě kvasem, a jemuž proto potřebují dostatečně 

rozumět a s dostatečnou osobní erudicí umět obhájit důvody své naděje, svou víru.292 Je 

tedy nutné katechetické aktivity mezi pastorační nabídky zařazovat.  Nesmí se však 

zapomínat na pravidla správného dialogu a přístupu k mladým dospělým. Kromě těchto 

teologicky vzdělávacích nabídek je možné zařazovat i jakékoli jiné výukové programy. 

 

Volnočasové aktivity: Význam volného času u mladých lidí roste. Ačkoli zpravidla 

mohou mladí dospělí křesťané navštěvovat mnoho aktivit v necírkevním prostředí, 

očekávají od církve, že bude také ona prostor volného času alespoň z části vyplňovat. 

Církev může na základě očekávání mladých lidí nabízet jednak kulturně a hodnotově 

náročné aktivity, ale také jakékoli smysluplné aktivity, v nichž je vytvářen prostor pro 

setkávání mladých lidí, vzájemnou komunikaci a sdílení běžného života.293 Pastorační 

aktivity, které nejsou vysloveně náboženské, mohou přes svou „nenáboženskost“ nabízet 

prostor pro prohlubování víry. To se stane ovšem pouze za předpokladu, že pastorační 

pracovníci budou skutečnými svědky víry a budou vytvářet prostředí opravdových 

mezilidských vztahů. Tyto aktivity nemohou postrádat personální prvek, protože často 

„důležitější než konkrétní obsah věcné nabídky je její souvislost s nabídkou personální“.294 

                                                           
289 MARTINEK: Ztracená generace?, 128. 
290 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 129. 
291 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 108. 
292 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 36. 
293 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 44. 
294 KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 70–71, 121. 
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Pastorační vedení lidí v těžkých životních situacích: Pastorační pracovníci se 

v kontaktu s lidmi mohou setkávat s těmi, kteří se ocitli v těžkých životních situacích 

a očekávají pomoc. Ta se někdy může uskutečňovat v rámci osobního (duchovního) 

doprovázení, jindy je však zapotřebí odborné pomoci psychologů nebo psychiatrů. I tuto 

oblast péče již církev nějakým způsobem reflektuje a přijímá cenné rady odborníků. Je 

proto tedy potřeba, aby byli pastorační pracovníci vedeni a vzděláváni v odvětvích, které 

nespadají do oblasti teologie a dokázali správným způsobem reagovat (dokázali buď 

účinně pomoci, nebo doporučit profesionální péči).295  

 

Kvalita nabídek: Kromě pestrého zastoupení aktivit a nabídek bylo mladými 

dospělými požadováno jejich profesionální zpracování. V některých výpovědích dokonce 

požadavek kvality nabídek předcházel požadavku kvalitativního zastoupení. Proto je 

potřeba zaměřovat pozornost i na tuto oblast pastoračních aktivit. Pokud jsou od církve 

žádány takové nabídky nebo v takové kvalitě, které není v silách církevní obce uskutečnit, 

je potřeba pokorně přijmout pomoc jiných odborníků. 

 

5. Pastorační činnost církve se uskutečňuje prostřednictvím konkrétních osob, kteří 

pro mladého člověka tuto církev zastupují. Primárně jde tedy o biskupy, kněze, řeholníky, 

pastorační pracovníky, katechety a další. Sekundárně může jít o jakéhokoli člena církve.296 

Osobnostní předpoklady pro pastoraci mladých dospělých křesťanů: 

 

a) osobní duchovní život – jde o nutný předpoklad. Duchovní hodnoty nemůže 

předávat ten, který je sám nezakouší. Spiritualita pastoračního pracovníka by měla být 

autenticky křesťanská, zakotvená v osobním vztahu ke Kristu a ve společenství církve.297 

b) otevřenost, tolerance a respekt – křesťané, kteří žijí v názorově i kulturně 

pluralistickém světě, ale i církvi, se nemohou obejít bez tolerance. To platí především pro 

ty, kteří církev reprezentují a zastupují. Tolerantní postoj musí vycházet z jasných 

stanovisek a přiměřené osobní jistoty298, která ale musí umět být otevřená i rozdílnému 

stanovisku partnera. Respektem rozumíme schopnost přijímat a ctít svébytnost druhého 

člověka. „Bereme v úvahu jeho osobnost, řadu vlastností a postojů, které se vytvářeli 

v minulém životě a které nelze naráz odhodit. Není místo pro nejistotu, zpochybňování, 

                                                           
295 Srov. KAPLÁNEK Michal: Co je mládeži svaté?, in: Fórum pastorálních teologů I, AMBROS Pavel, 
Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 2000, 69. 
296 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 138. 
297 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 139. 
298 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 31. 
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výčitky či manipulaci. Naopak dáváme bezelstně najevo, že si druhého vážíme a přijímáme 

ho s jeho všemi vlastnostmi kladnými i zápornými a se samozřejmou důvěrou.“299 Má-li se 

pastorace mladých dospělých uskutečňovat podle principů inkulturace, je potřeba tyto 

postoje posilovat. Pokud nejsou přirozenou součástí osobnosti pastoračního pracovníka, je 

třeba se jim učit.300  

c) upřímný zájem, bezpodmínečná láska – nutným předpokladem pastorace je 

pozitivní vztah a láska k tomu, komu je pastorační úsilí adresováno. Součástí dialogu musí 

být skutečný a nezaujatý zájem o partnera. Je nutné znát jak jeho osobní očekávání 

a touhy, tak i kulturu, ve které se pohybuje.301 „Mladý člověk potřebuje mít jistotu, že se 

o něj někdo osobně zajímá a že ho má rád. Do života mladých můžeme zasahovat 

a v Kristu je proměňovat jen natolik, nakolik jsme schopni projevit svou lásku. Atmosféra 

lásky je v životě člověka tou nejsilnější motivací ke změně.“302 

d) poskytnutí svobody – někdy si mladí lidé stěžují, že v církvi postrádají ovzduší 

svobody. Pro lidi, kteří chtějí o svém životě sami rozhodovat, kteří chtějí zodpovědně 

přijímat obtíže i závazky, je svoboda důležitým prvkem. Má-li církev pomáhat mladým 

lidem k dosažení zralé dospělosti, je jejím úkolem pomáhat mladým lidem svobodu 

správně využívat k dobru svému i okolí, aby mohli rozvinout své schopnosti a dary. „Není 

snad největší hřivnou člověka svoboda? Při hodnocení dopadá špatně ten, kdo hřivnu 

svobody zahrabal ze strachu.“303  

c) teologický vhled – otázky mladých dospělých se často týkají teologických témat, 

zvláště těch „ožehavých“ a očekávají „moderní“ odpovědi. „Pastorační pracovník, který 

vede dialog s mládeží, by proto měl být trvale v kontaktu se současnou teologií a zachovat 

si vnímavost i k jejím novým proudům“.304  

e) kultura dialogu – pastorační pracovník musí v kontaktu s mladými lidmi umět 

„naslouchat a vydržet otázky“. Musí být také připraven na všechny možné výsledky 

dialogu – vzájemné pochopení a přijetí názoru, neslučitelnost názorů a rozchod, společný 

kompromis.305 

f) autenticita -  současní mladí lidé vyžadují plnou autenticitu hlasatele, soulad jeho 

slov s vlastní životní zkušeností a praxí.306 

 

                                                           
299 HOLEC: op. cit., 21. 
300 Srov. MARTINEK: Ztracená generace?, 139. 
301 Srov. tamtéž, 140. 
302 BURNS Jim: Nebojte se věnovat mladým, Brno: Nová naděje, 1993, 41. 
303 ZULEHNER: op. cit., 38. 
304 MARTINEK: Ztracená generace?, 140. 
305 Srov. tamtéž, 141. 
306 Srov. tamtéž, 135. 
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Přese všechny požadavky kladené na bedra pastoračních pracovníků, je potřeba 

závěrem říci, že v církevní práci s mládeží smíme počítat s vlastní dynamikou Božího 

jednání, dárcem víry je Bůh.307 „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. 

Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.“308 (Žalm 127,1) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
307 Srov. KAPLÁNEK: Pastorace mládeže, 47. 
308 Ž 127,1. 
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IV ZÁVĚR 

 

S fenoménem mladé dospělosti se v České republice setkáváme více méně až po 

politických, společenských a kulturních změnách po roce 1989. Nová situace ve společnosti 

otevřela mladým lidem nové obzory a možnosti a vedla u některých z nich k opouštění tradičních 

životních schémat. Odkládání sňatku a založení rodiny na pozdější dobu, vysoká mobilita, 

prodlužující se doba vzdělání, změny na pracovním trhu a další směřují k oddálení pevného přijetí 

role dospělého. Tyto procesy změn přispívají k tomu, že se tato skupina stále výrazněji vyčleňuje   

a stává se svébytnou sociologickou skupinou. Vzhledem k tomu, že tato nová společenská skupina 

je u nás vlastně něčím novým, ještě stále obtížně hledáme v pastorační práci aktivity, které by se 

této věkové skupině zvlášť věnovaly. 

Období mladé dospělosti je velmi důležité, v mnoha skutečnostech i rozhodující. 

Uskutečňují se v něm závažná rozhodnutí a kroky, které mají zásadní význam pro další život 

jedince. Zároveň současným mladým dospělým často chybí záchytné body a jasné ukazatele, které 

by jim pomohly nalézt správnou cestu životem.  

Ačkoli vztahy mezi církví a mladými dospělými nejsou bez problémů, otevírají se 

v pastorační činnosti církve opravdu velké obzory, jak těmto mladým lidem pomoci. Mnozí mladí 

dospělí křesťané s důvěrou a nadějemi hledí na církev a očekávají v církvi zázemí, doprovázení 

životem, pomoc v nalezení odpovědí na důležité životní otázky a podporu života z víry. Má-li 

církev účinně odpovídat na tato očekávání, musí se o mladé dospělé křesťany skutečně zajímat       

a své pastorační nabídky přizpůsobovat kultuře, životní realitě, způsobu myšlení a aktuálním 

tématům mladých dospělých křesťanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Seznam použitých zdrojů 

 

Monografické publikace 

AMBROZ Pavel: Pastorální teologie I, Olomouc: Vydavatelství UP, 2002. 

BAUMAN Zygmunt: Úvahy o postmoderní době, Praha: Sociologické nakladatelství, 

2002. 

BURNS Jim: Nebojte se věnovat mladým, Brno: Nová naděje, 1993. 

DISMAN Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha: Karolinum, 1993. 

HOLEC Ota a kol.: Instruktorský slabikář, Prázdninová škola Lipnice, 1994. 

HOLM Nils G.: Úvod do psychologie náboženství, Praha: Portál, 1998. 

HENDL Jan.: Kvalitativní výzkum, Praha: Portál, 2005.  

KAPLÁNEK Michal: Pastorace mládeže, Praha: Salesiánská provincie, 1999. 

KAPLÁNEK Michal, WIDL Maria: Mládež – církev – ateismus, výsledky společného 

výzkumného semináře studentů, České Budějovice: Jihočeská univerzita ve spolupráci 

s Universität Erfurt, 2006. 

KERN Hans: Přehled psychologie, Praha: Portál, 1999. 

MACEK Petr: Adolescence, Praha: Portál, 1999. 

MARTINEK Michael: Ztracená generace?, Svitavy: Trinitas, 2006. 

NEŠPOR Zdeněk, LUŽNÝ Dušan: Sociologie náboženství, Praha: Portál, 2007. 

OPATRNÝ Aleš: Cesty pastorace v pluralitní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2006.  

OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2001.   

OPATRNÝ Aleš: Pastorační situace u nás, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1996. 

ŘÍČAN Pavel: Cesta životem, Praha: Pyramida, 1989. 

ŘÍČAN Pavel: Psychologie náboženství, Praha: Portál, 2002. 

SAK Petr, SAKOVÁ Karolína: Mládež na křižovatce, Praha: Svoboda Servis, 2004. 

ŠTAMPACH Odilo: Náboženství v dialogu, Praha: Karolinum, 1993. 

VÁGNEROVÁ Marie: Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000. 

ZIEBERTZ Hans-Georg, KALBHEIM Boris, RIEGEL Ulrich: Religiöze Signaturen heute, 

Český Těšín: Těšínská tiskárna AG, 2003. 

ZULEHNER Paul M: Církev přístřeší duše, Praha: Portál, 1997. 

 

 



99 
 

Bible, dokumenty Učitelského úřadu církve 

Bible, český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost, 1993. 

DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě 

Gaudium et spes (ze dne 20. 10. 1962), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: 

Zvon, 1995.  

JAN PAVEL II.: Apoštolská exhortace, Catechesi tradendae (ze dne16. 10. 1979), Praha: 

Zvon, 1990 

JAN PAVEL II.: Posynodální apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, 

Christifideles laici (ze dne 30. 12. 1988), Praha: Zvon, 1990. 

PLENÁŘNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR: Život a poslání křesťanů v církvi a ve 

světě (ze dne 3. 5. 2007), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. 

 

Sborník nebo kolektivní práce 

KAPLÁNEK Michal: Co je mládeži svaté?, in: Fórum pastorálních teologů I, AMBROS 

Pavel, Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 2000. 

OPATRNÝ Aleš: Pastorace společenství, in: Fórum pastorálních teologů II, AMBROS Pavel, 

Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 2000. 

ZULEHNER Paul M.: Mládež mezi církví a společností, in: Fórum pastorálních teologů II, 

AMBROS Pavel, Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 2000.  

 

Časopisy 

KAPLÁNEK Michal: Fenomén individualizace a jeho vztah k individuálnímu rozhodnutí 

víry, in: Studia Theologica III (2001). 

RYCHTAŘÍKOVÁ Jitka: Současné změny charakteru reprodukce, in: Demografie 2 

(1996). 

WERNER Hodick, PITZEN Franz-Josef: Zacheus a dnešní mládež, in: Teologické texty 5 

(1996). 

 

Nepublikované a internetové zdroje 

HALÍK Tomáš: O ateismu, pochybnostech, víře,  

http://www.halik.cz/clanky/o_ateismu_pochybnostech_vire.php, (20. 3. 2008). 

HAMPLOVÁ Dana: Sekularizace a pověrčivost v Čechách, 

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=125&lst=115, (20. 3. 2008). 

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT ČR: Výzkum mládeže, 

http://archiv.nidm.cz/prilohy/vyzkum/mladez.doc, (19. 5. 2008).  



100 
 

KAPLÁNEK Michal: Jugendarbeit - Ort der Verkündigung. Wege zur 

Glaubensvermittlung in der offenen Jugendarbeit, Dissertation, Linz: KTH, 1998. 

MARTINEK Michael: Dospělá mládež jako nová výzva pro církev v České republice, 

Olomouc: [b.n.], 2002. 

MUCHOVÁ Ludmila: Krize víry v adolescenci, 

http://www.tf.jcu.cz/cz_1menu/katedry/pedag/index.php, (21. 3. 2008). 

NEŠPOR Zdeněk: Hlavní vývojové trendy současné české zbožnosti, 

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=181&lst=115, (20. 3. 2008). 

NOBLE Ivana: Duchovní situace v ČR – výzvy, trendy a nová duchovní orientace v ČR, 

http://www.iespraha.cz/?q=node/46, (20. 3. 2008). 

SAK Petr: Svoboda jedince, http://knihovna.adam.cz/vyzkum99/vyzk1.htm, (21. 3 .2008) 

SMAHEL Rudolf: Eriksonova koncepce epigeneze psychiky, 

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CMTF/Katedra_krestanske_vychovy/etika.pdf, 

(21. 3. 2008). 

SMAHEL Rudolf: Pedagogické a psychologické předpoklady k získání osobního vztahu 

k Bohu, http://www.meritnet.cz/Smahel/kattyden.htm, (21. 3. 2008). 

VECHETA Vladimír: Problémy mládeže, referát setkání Starost a naděje, Fryšták 2000. 

Nepublikováno. Referát ve vlastnictví autora. 

ŽIŽLAVSKÝ Martin: Kvalitativní strategie: šetření dat, 

http//is.muni.cz/auth/el/1423/jaro2006/SPP705/um/mv09.html, (7. 3. 2006). 

ŽIŽLAVSKÝ Martin: Kvalitativní strategie: zpracování a interpretace dat, 

http//is.muni.cz/auth/el/1423/jaro2006/SPP705/um/mv10.html. (7. 3. 2006). 

 

Slovníky 

Akademický slovník cizích slov, Praha: Academia, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Anotace 

VTÍPILOVÁ, S. Křesťané v období mladé dospělosti a jejich vztahu k církvi. Praha 2008. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Katolická teologická fakulta.  Katedra 

pastorálních oborů. Vedoucí práce Doc. Michal Kaplánek, Th.D. 

Klíčové pojmy: pastorace, mladá dospělost, kvalitativní výzkum, vztah mladých lidí 

k církvi, postmoderna.  

Prezentovaná práce se zaměřuje na křesťany v období mladé dospělosti a jejich vztah 

k církvi. Teoretická část popisuje svět, ve kterém mladí dospělí žijí, charakterizuje skupinu 

mladých dospělých a popisuje jejich problémy. Praktická část se zaměřuje na očekávání 

mladých dospělých vůči církvi. K dosažení závěrů bylo použita metoda kvalitativního 

sociologického výzkumu, konkrétně pak formou polostandardizovaných rozhovorů se 14 

mladými lidmi. Praktická část obsahuje popis přípravy výzkumu, analýzu dat a následnou 

interpretaci. V závěru je předložena pastorálně teologická reflexe. 

 

 

Annotation 

VTÍPILOVÁ, S.: Young adult Christians and their relationship to the church. Prague 2008 

Diploma work, Charles University in Prague, Catholic Theological Faculty. Pastoral 

Theology Department. Supervisor Doc. Michal Kaplánek, Th.D. Keywords: pastor 

leadership, young adulthood, qualitative research, young people’s relationship to the 

church, post modernity 

Presented work focuses on young adult Christians and their relationship to the church. The 

theoretical part describes the world in which the young people live, it characterizes a group 

of young adults and describes their problems. The practical part gives attention to young 

people’s  expectation towards the church. The conclusions were reached using the method 

of qualitative sociological research, namely with the help of semi-standardized dialogues 

with 14 young people. The practical part contains the description of research preparative 

work, data processing and the subsequent interpretation. In the conclusion pastoral 

theological reflexion is provided. 
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