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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá tématem „Sekty v moderní společnosti a 

jej ich vliv na žáky" (možnosti školy v oblasti ochrany žáků před působením 

sekt). Hlavním cílem disertační práce je zmapování problematiky týkající se 

sekt a především možností ochrany před jejich negativním působením. Pro 

dosažení tohoto cíle byly stanoveny dílčí cíle, které pak tvoří obsahovou 

strukturu práce. 

Práce je rozčleněna do pěti kapitol, přičemž první dvě mají teoreticky 

podložit vlastní výzkumnou část práce, v níž byl realizován pedagogický 

výzkum formou dotazníkového šetření na základních a středních školách 

zaměřený na znalosti žáků a studentů o sektách, jejich informovanost a zjištění 

skutečného rozsahu výuky o sektách. Vlastní přínos práce, zpracovaný ve 

zbývajících kapitolách, spočívá ve zhodnocení vzájemného vztahu a průniku 

oficiálních a praktických výukových materiálů, vyhodnocení výzkumu znalostí 

žáku o problematice sekt, vyhodnocení pojetí ochrany žáků a návrhu nového 

výukového modelu ochrany žáků před působením sekt použitelného pro 

praktickou výuku. 
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Abstract 

This doctoral thesis deals with the topic "Sects in a modern society and 

their influence on pupils" (school 's options in the field of protecting pupils 

from the influence of sects). The main aim of the dissertation thesis is to map 

the sect issue and first of all the options of protection from their negative 

influences. To reach this aim, partial goals were set, which form the content 

structure of the thesis. 

The thesis is divided into five chapters. The first two should theoretically 

support the experimental part of the thesis, in which a pedagogical research in 

form of questionnaires at elementary and grammar schools was done. The 

questionnaires were focused on the knowledge of pupils and students about 

sects, their awareness and on finding out the real range of education about 

sects. Contribution of the thesis itself, elaborated in the remaining chapters, lies 

in the evaluation of mutual relation and intersection of official and practical 

educational materials, assessment of the research on pupils ' knowledge of the 

sect issue, assessment of the approach to protection of pupils and in a proposal 

of a new educational model for protecting pupils from the influences of sects, 

applicable in educational practices. 

Keywords: 

sects, manipulation, protection, pupils and students, schoul, pedagogical 

research 
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1. Úvod 

Pro svou disertační práci jsem si vybrala téma: „Sekty v moderní 

společnosti a jejich vliv na žáky (možnosti školy v oblasti ochrany žáků 

před působením sekt)." Učinila jsem tak s přesvědčením o užitečnosti této 

práce, o potřebě určité orientace v této oblasti. 

Sekty v moderní společnosti jsou sociálním a náboženským 

fenoménem, který se dotýká života stále většího počtu lidí. Jejich vliv roste 

díky stále propracovanějším manipulačním technikám. Soustřeďují se hlavně na 

snáze ovlivnitelné skupiny. Jednou z nich jsou žáci základních škol (ZŠ) a 

studenti středních škol (SŠ). Před negativním vlivem sekt by měla žáky a 

studenty chránit celá společnost, především pak rodina a škola. Škola by měla 

v rámci psychické ochrany zdraví žákům nabídnout určitou prevenci, která 

spočívá v kvalitních informacích o sektách a jejich působení, prezentovaných 

v době, kdy se žák ještě pod vliv žádné sekty nedostal. Takové kvalitní 

preventivní informace však předpokládají, aby sám učitel byl o sektách dobře 

informován a ve svém výkladu neupadl do zjednodušujících zkreslení. Proto by 

ochrana žáků před sektami měla být významnou součástí výuky na všech 

vzdělávacích stupních. 

Disertační práce je rozdělena do pěti částí. První část j e úvodem do 

studované problematiky. 

Druhá, teoretická část práce, pojednává obecně o sektách, jej ich 

základních znacích a historickém vývoji. Dále jsou charakterizovány jednotlivé 

typy sekt podle jejich původu a zmapovány příčiny úspěšnosti sekt. Důležitou 

roli v úspěchu sekt hraje psychická manipulace, kterou ovládají, proto jsou v 

práci popsány nejčastější manipulační techniky. Na závěr této kapitoly je 

zmínka o sektách působících v České republice. 

Třetí, výzkumná část mé práce, je zaměřena na možnosti ochrany před 

sektami, především pak na možnosti školy a pedagogů. Cílem práce bylo 

zmapovat, zda-li je problematika sekt podchycena v rámci rámcových 

vzdělávacích programů či školních vzdělávacích programů. Součástí empirické 

části disertační práce byl vlastní pedagogický výzkum formou dotazníkového 
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šetření zaměřený na znalosti žáků a studentů o sektách, jej ich informovanost 

a do jaké míry sekty žáky ovlivňují. Do dotazníkového šetření byli zapojeni i 

pedagogové, aby byl zjištěn skutečný rozsah výuky na ZŠ i SŠ. Na základě 

statistického vyhodnocení byly v závěru této části výsledky interpretovány. 

Dále je zde popsán nový výukový model pro praktickou výuku. Na 

základě výzkumu bylo zjištěno, že téma sekt je ve výuce opomíjeno, proto byl 

navržen zcela nový výukový model pro studenty, podle nějž by mohli 

pedagogové vyučovat. 

V závěrečné části je celkové zhodnocení disertační práce, popsána 

zkoumaná problematika a vyhodnocení splnění stanovení cílů. V závěru je 

uveden vlastní přínos autorčiny práce. 

Cílem disertační práce, v teoretické části, je podat ucelený soubor 

informací o sektách, jejich základních znacích a vlastnostech, jej ich ideových 

východiscích, organizaci a manipulačních technikách. Konkrétním výstupem by 

měla být odborná stať, která poskytuje teoretický základ především učitelům, 

kteří realizují výuku o sektách. 

Empirická část má za cíl představit možnosti ochrany žáků a studentů 

před sektami. Zabývá se studiem a rozborem rámcových vzdělávacích programů 

a školních vzdělávacích programů. Je zaměřena na rozbor struktury a obsahu 

skutečné výuky Občanské výchova (OV) a Základů společenských věd (ZSV) 

vzhledem к ochraně žáků před sektami. Objektem zkoumání jsou vlastní 

materiály učitele používané pro výuku, používaná literatura a metody výuky. 

Dále subjektivní hodnocení kvality a kvantity výuky pohledem pedagogů. Cílem 

výzkumné části je statistické vyhodnocení a interpretace znalostí 

a informovanosti žáků na základě dotazníkového šetření. Jsou zde zhodnoceny 

znalosti žáků o sektách, jej ich konkrétní kontakty se sektou, zdroje informací, 

stupeň uvědomění nebezpečnosti vlivu sekt a význam školy pro znalosti o vlivu 

sekt a ochrany před nimi. Ve výstupech je kladen důraz na rozdíly ve znalostech 

a informovanosti žáků základních a středních škol a rozdíly mezi pohlavími. 

Proto bylo stanoveno pět hypotéz, aby bylo možné sledovat vzájemné vztahy 

mezi dvěma kvalitativními znaky. Pomocí dvoustupňového třídění byly 

sestaveny kontingenční tabulky, na je j ichž základě se odvíjí následná 
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interpretace. 

Tvůrčí přínos mé práce spočívá ve vyhodnocení vzájemného vztahu a 

průniku oficiálních a praktických výukových materiálů, vyhodnocení výzkumu 

znalostí žáku o problematice sekt, vyhodnocení pojetí ochrany žáků a návrhu 

nového výukového modelu ochrany žáků před působením sekt. 

Pokud se týká stavu řešení tématu v České republice a ve světě, lze 

konstatovat, že sekty jsou v poslední době v literatuře a časopisech módním 

tématem. Jsou popisovány jednak hojně zastoupené sekty jako např. Svědkové 

Jehovovi, Hnutí Haré Kršna či moonisté, ale i exkluzivní sekty jako satanisté či 

Imanuelité. Jsou to ovšem popisy všeobecné, spíše populárního, někdy až 

bulvárního charakteru. Solidních popisů obecného charakteru znaků sekt, jej ich 

třídění a srovnávání je j iž podstatně méně a publikací zabývajících se 

nebezpečností vlivu sekt na dospívající mládež je poskrovnu. Bílou vránou jsou 

práce snažící se naznačit směry a náplň působení škol na žáky a studenty ve 

smyslu jejich ochrany před vlivem sekt. Proto je práce věnovaná tomuto tématu 

a měla by přinést alespoň skromný příspěvek к tomuto důležitému úkolu. 
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2. Teoretická část - sekty v moderní společnosti 

2.1. Teoretická východiska 

Disertační práce se zabývá aktuálním tématem „Sekty v moderní 

společnosti a jejich vliv na žáky - možnosti školy v oblasti ochrany žáků před 

působením sekt" . 

Sekty byly v minulosti chápany v odlišných kontextech než v současné 

společnosti. Pojetí sekt se liší i s ohledem na historický vývoj. Judaisté 

považovali v prvním století za sektu křesťanství, protože se odchylovalo od 

převládající ortodoxie. Dnes j iž není pochyb, že křesťanství je jedním z velkých 

a zavedených náboženství. Lze říci, že většina dnešních velkých náboženství 

začínala jako sekty. 

Odborníci z řad psychologů, sociologů či teologů, kteří se touto 

tématikou zabývají, j iž dlouhá léta hledají definici a vymezení tohoto pojmu, na 

kterém by se shodli. Existuje několik přístupů к definování termínu sekt. 

Ronald Enroth ve své publikaci uvádí tři základní. Jako první lze uvést 

senzacechtiví či populární přístup, jež je založen na žurnalistických článcích 

v populárním tisku, které se zaměřují na dramatické a šokující aspekty žití 

v sektě. Obvykle přináší velmi negativní obraz života v sektách. 

Další přístup je sociologický. Ze sociologického hlediska existují 

rozdíly mezi církví a sektou. Slovy Ronalda Enrotha jsou církve "náboženské 

organizace, které přijímají kulturu, v níž žijí; to znamená, že se v různé míře 

přizpůsobily převažujícím kulturním a společenským skutečnostem. Sekty a kulty 

na rozdíl od církví domácí kulturu odmítají. Nejenže je pro ně typické, že jejich 

věroučný systém pochází z prostředí cizího židovskokřest'anské tradici, tyto 

skupiny jsou obvykle do značné míry cizí i ostatním dominantním společenským 

strukturám a převládající kultuře. Ronald Enroth zde cituje sociologa Johna 

Loflanda, podle nějž jsou sekty "malé skupiny", které se oddělují od 

společností přijatých konvencí a přiklání se к zcela odlišným pojetím toho, co 

1 Enroth, R.a kol.: Průvodce sektami a novými náboženstvími. 2.vyd. Praha 1995, s. 11. 
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je skutečné, možné a morální. Sociolog Dušan Lužný ve své publikaci uvádí, 

že „sociologický přístup studuje institucionalizaci náboženského života a 

vytváření náboženských skupin, dále studuje strukturu skupiny resp. rozložení 

moci ve skupině. V rovině života jedince zkoumá především proces náboženské 

socializace a konverze, tzn. vliv náboženství na identitu jedince. Sociologie 

náboženství si neklade otázku po pravdě dané náboženské víry, jak to činí např. 

teologie. Cílem sociologického přístupu к novým formám religiozity je 

porozumění a interpretace. " 

Posledním přístupem к chápání termínu sekt j e teologický přístup. 

Charakteristickým rysem tohoto přístupu je snaha konfrontovat sekty a nová 

náboženská hnutí s některou křesťanskou konfesí či křesťanstvím obecně. 

Znamená to posuzovat nové náboženské skupiny z pozic tradičního křesťanství. 

Teologická definice sekty je podle univerzitního pedagoga a spisovatele Jamese 

W.Sirého založena na standardní křesťanské věrouce, jež definuje sektu jako „ 

jakékoli náboženské hnutí, které je organizačně odlišné a má učení a praktiky, 

které odporují učení a praktikám zjeveným v Písmu, jak ho vykládá tradiční 

křesťanství reprezentované katolickými a protestantskými denominacemi"4 

Cílem autorů, kteří o sektách píší z této perspektivy je „snaha jasně určit na 

které straně je pravda, tedy odlišit pravdu od lži, pravé náboženství od 

falešného. Tito autoři se snaží usvědčit některá nová náboženská hnutí, která se 

hlásí ke křesťanství, z překrucování původní náboženské zvěsti. Výsledkem 

tohoto přístupu je tendence považovat většinu nových náboženských hnutí za 

heretické, nekřesťanské, nebiblické nebo pseudokřesťanské. "5 V tomto smyslu 

je zde jasně patrný odmítavý postoj vůči těmto novým skupinám. 

Dušan Lužný přidává ještě čtvrtý přístup к chápání problematiky sekt -

psychologický přístup, jež se zabývá psychologickým studiem sekt a jej ich 

působení na psychiku jedince. Studuje způsob získávání nových členů, jakými 

2 Enroth, R.a kol.: Průvodce sektami a novými náboženstvími. 2.vyd. Praha 1995, s. 11. 
3 Lužný, D.: Nová náboženská hnutí, l .vyd. Brno 1997, s. 18. 
4 Sire, J .W.: Scripture Twisting: 20 Ways Cults Misread the Bible. DownersGrove: 
InterVarsi ty Press 1980 In Enroth, R.a kol.: Průvodce sektami a novými náboženstvími. 2.vyd. 
Praha 1995, s. 12. 
5 Lužný, D.: Nová náboženská hnutí, l .vyd. Brno 1997, s. 13-14. 
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způsoby sekta uspokojuje potřeby jedince, jaké jsou příčiny vstupu do sekt, jaké 

jsou dopady členství na mentální zdraví a jaké jsou následky členství pro život 

jedince. Odlišnost psychologického přístupu od teologického spočívá v tom, že 

se nezaměřuje na otázky náboženské pravdy, ale především na problematiku 

lidské psychopatologie.6 

Ve své disertační práci vycházím především ze sociologického a 

psychologického přístupu к chápání sekt. Stěžejním pramenem byly práce 

předního českého odborníka na sekty Zdeňka Vojtíška. Jeho odborná kniha 

„Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství" pojednává o kvalifikované 

duchovenské a poradenské pomoci těm, jež se stali oběťmi sekt. Popisuje zde 

nejen historii pastoračního poradenství v oblasti sekt v České republice, ale i 

definuje pojem sekta v kontextu sociologie náboženství a psychologie 

náboženství. Pojem sekta má v každodenní řeči negativní konotace, proto zde 

Vojtíšek hovoří o možném nahrazení pojmu sekta pojmem nové náboženské 

hnutí z důvodu nezatíženosti silně pejorativním výrazem. Podle autorky této 

práce bude vhodnější pro potřebu popisu těchto náboženských hnutí, jej ich 

negativního působení a možné ochrany před nimi zůstat u stále používaného 

termínu sekta. 

Další neméně významnou publikací od Zdeňka Vojtíška je kniha „Nová 

náboženská hnutí s podtitulem jak jim porozumět", v níž popisuje vznik, 

charakteristiku a vývoj sekt. Snaží se také nastínit přehled nových 

náboženských hnutí a ukázat jej ich rozmanitost. Pojednává též o výsledcích 

praktických výzkumů některých významných religionistů, sociologů a 

psychologů, kteří se zabývají problematikou sekt. Součástí jsou i konkrétní 

příklady lidí, kteří žili v sektách. 

Jak již bylo výše uvedeno, vychází tato disertační práce 

z psychologického přístupu. Jsou v ní popsány příčiny úspěšnosti sekt, způsoby 

získávání nových členů, psychická manipulace sekt a nejčastější manipulační 

techniky. Problematika manipulace náleží v současné době mezi aktuální 

témata, a to nejen ve výchově jako takové, ale i širších společenských 

kontextech. Zdrojem pojednávajícím o manipulaci sekt, z níž tato disertační 

6 Lužný, D.: Nová náboženská hnutí, l .vyd. Brno 1997, s. 16-17. 
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práce vycházela, je kniha „Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů" od 

amerického odborníka na problematiku sekt Stevena Hassana, v níž autor 

popisuje, co je psychická manipulace, jak vzniká závislost na sektě, jak lze čelit 

psychické manipulaci zhoubných kultů a jak se lze chránit před negativním 

vlivem sekt. Dále se disertační práce opírá o odbornou publikaci „ Výchova 

manipulace" od polské autorky Aliny Wróbel, jež popisuje manipulaci ve 

výchově a jej í mechanismy. Zajímavou studií, jež osvětluje metody mentální 

manipulace a patologii způsobenou sektářskou manipulací i samotnou léčbu 

patologií je odborná kniha „Mechanismus sekt" od psychiatra, kriminologa a 

soudního experta Jeana-Marie Abgralla. Jako první přichází s metodou kritické 

analýzy sektářství. Zabývá se zde i otázkou prevence a léčby patologií. 

Další odborná kniha, jež pojednává o sektách a vychází z pozic 

psychologického přístupu к chápání sekt je kniha „O sektách" od americké 

autorky Kay Marie Porterfieldové. Podává zde nejenom stručný přehled sekt, 

ale zabývá se i otázkou atraktivnosti sekt, nebezpečnosti sekt, psychickou 

manipulací a manipulačními technikami. Zaměřuje se na obranu proti sektám a 

podává cenné rady, kde je možné hledat pomoc. 

Dalším významným zdrojem byla kniha: „Co máme vědět o sektách" od 

rakouské autorky Barbary Bůchnerové, jež upozorňuje na to, proč jsou sekty 

nebezpečné, jaké metody používají při získávání a udržení svých členů, jak lze 

rozpoznat příslušníka sekt, jak vzniká závislost na sektě a v neposlední řadě 

jsou zde podány rady a tipy pro rodiče, jej ichž dítě propadlo sektě. Vše je 

doplněno skutečnými příběhy a radami, kam se v případě nutnosti obrátit o 

pomoc. 

Pro celkové pochopení a vhled do problematiky sekt bylo nutné nastínit i 

stručný přehled sekt působících v České republice. Pro tuto potřebu byla 

inspirací „Encyklopedie náboženských směrů v České republice" od Zdeňka 

Vojtíška, v níž autor mapuje obraz současné náboženské scény v České 

republice. Poskytuje základní informace o náboženských směrech, popisuje 

jejich historii a nauku. Z řad českých autorů se problematice sekt věnuje i 

teolog Ivan Odilo Štampach. Jeho „Sekty a nová náboženská hnutí" podávají 

přehled o známých i méně známých sektách. Dalším českých autorem, jež se 
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zabývá sektami je Tomáš Novotný, který ve spolupráci se Zdeňkem Vojtíškem 

vydal knihu „ Základní orientace v nových náboženských směrech ". 

Jednou z přehledových studií o sektách, z níž tato disertační práce 

vychází, je kniha amerického sociologa Ronalda Enrotha „Průvodce sektami a 

novými náboženstvími", jež podává přehled deseti známých sekt. Stojí však 

spíše na pozicích teologického přístupu к chápání sekt a snaží se vyvrátit učení 

a výklad některých sekt. Jejich nauku srovnává s doktrínami biblického 

křesťanství. O nejrůznějších hnutích a sektách pojednává i „Encyklopedie 

nových náboženství" vydaná pod záštitou editora Christophera Partridge, jež 

přináší výklad základů víry a osvětlení více než dvou set nových náboženství. 

Je přínosem především v komplexním zhodnocení hlavních náboženských tradic 

a kořenů náboženství. 

V neposlední řadě vychází disertační práce i ze zahraniční literatury 

především německé. Psycholožka Margaret Thaler Singer a sociolog Janja 

Lalich uvádějí ve své knize „Sekten. Wie Menschen ihre Freiheit verlieren und 

wiedergewinnen können"1 charakteristiku sekt, historický vývoj, psychologický 

nátlak sekt, mentální programování a metody psychické manipulace. Popisují, 

v čem spočívá nebezpečí sekt a jaké přesvědčovací techniky sekty využívají 

к získávání svých členů. Upozorňují na skutečné příběhy lidí a dětí, jež žili 

v sektách a jej ichž životy byly zmařeny. Užitečné jsou rady pro rodiny, je j ichž 

člen propadl sektě a rady pro lidi, kteří chtějí odejít ze sekt. Také se zde 

zabývají ochranou dětí před sektami, což bylo pro potřeby této disertační práce 

stěžejní. 

Disertační práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. 

V teoretické části práce je popsáno, jak se od křesťanství a od j iných 

náboženství oddělují různé proudy, které se dostávají na pomezí, později i na 

scestí a stávají se můstkem ke vzniku sekt8. Teoretická část se zabývá 

problematikou sekt, jejich vznikem a klasifikací a manipulačními technikami. V 

závěru práce je nastíněno působení sekt v České republice. 

7 Český překlad německého originálu zní: Sekty. Jak mohou lidé svoji svobodu ztratit a znovu 
získat. 
8 V názvech všech sekt a hnutí j e v práci respektován formální pravopis doporučený 
oddělením jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR 

- 15 -



Teoretická část disertační práce vznikla na základě studia odborné 

literatury (české i cizojazyčné), především z oblasti pedagogiky, psychologie, 

sociologie a religionistiky. Kromě studia literatury autorka navštívila 

konference společnosti Exodos (Společnost pro studium sekt a nových 

náboženských směrů), některé informace jsem získala osobními rozhovory a 

konzultacemi, popř. korespondencí. 

2.2. Formulace problémů 

Problematika sekt je velmi široká, proto bylo nutné stanovit základní 

zkoumané problémy, kterými se disertační práce zabývá. V rámci 

pedagogického výzkumu je tato práce zaměřena na možnosti ochrany žáků před 

působením sekt, proto hlavním zkoumaným problémem bude, zda jsou žáci 

základních škol a studenti středních škol dostatečně chráněni před 

nebezpečím sekt a jejich negativním vlivem. Tento základní problém sebou 

nese celou řadu dílčích problémů, které jsou v rámci disertační práce 

zkoumány. 

Dílčími problémy jsou, z d a j e : 

• téma sekt podchyceno v rámci rámcových vzdělávacích programů a 

školních vzdělávacích programů; 

• téma sekt součástí skutečné výuky na školách; 

• problematika sekt dle názorů žáků a studentů podchycena ve výuce; 

• v rámci středoškolského vzdělávání zajištěna větší informovanost studentů 

S Š než žáků na úrovni základního vzdělávání; 

• existuje rozdíl mezi obecnými deklaracemi žáků o znalostech sekt a 

skutečnými znalostmi; 

• mají dívky na obou úrovních vzdělávání větší znalosti o sektách než 

chlapci; 

• považují dívky chování sekt za nebezpečné a obtěžující; 
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Odpovědi na základní problém a dílčí zkoumané problémy podal 

pedagogický výzkum uskutečněný na českých základních a středních školách. 

V rámci výzkumu byly stanoveny hypotézy, jej ichž potvrzení či vyvrácení by 

mělo přinést odpovědi na zkoumané problémy. Na školách bylo uskutečněno 

dotazníkové šetření, na jehož základě byla analyzována a interpretována data a 

potvrzeny či vyvráceny hypotézy. Dalším neméně důležitým faktorem bylo i 

oslovení samotných vyučujících a porovnání jejich názorů na skutečnou výuku 

s názory žáků a studentů. Na základě zjištění nedostatečného podchycení tématu 

sekt a možné ochrany před nimi, byl vyhotoven nový výukový model pro 

praktickou výuku na českých školách, jež by mohl být inspirací a návodem pro 

pedagogy, jak uchopit téma sekt a v dostatečné míře ochránit své žáky. 

2.3. Náboženství, křesťanská víra a její reflexe 

Dříve, než se budu zabývat sektami a jejich rozdělením, je třeba vymezit 

základní pojem, totiž co to vlastně je náboženství. 

Lze říci, že náboženství je výrazem toho, jak lidé od počátku své 

existence hledali odpověď na otázky po smyslu a cíli svého života. Tak o tom 

hovoří i prohlášení II. Vatikánského koncilu Nostra aetate z 28. 10. 1965: „Lidé 

čekají od různých náboženských vyznání odpověď na záhadné otázky lidské 

existence, které dnes stejně jako kdysi hluboce znepokojují lidské srdce: Co je 

člověk, jaký je smysl a cíl našeho života, co je dobré a co je hřích, jaký mají 

původ a účel bolesti, jakou cestou lze dosáhnout opravdového štěstí, co je smrt, 

zda je soud a odměna po smrti, a konečně ono poslední a nevýslovné tajemství, 

jež zahaluje naši existenci, odkud máme svůj původ a kam směřujeme. " 

Definovat pojem náboženství však není jednoduché, neboť i názory 

odborníků se v tomto případě liší. Většinou se ale shodují v tom, že 

v náboženství jde o vztah, a to o vztah člověka k bohu. 

„Když řekneme náboženství, můžeme mít na mysli lidské představy o 
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nadpřirozených silách, o záhrobí a zásvětnu. Můžeme mít na mysli uctívání a 

vzývání bohů, které si lidé vymýšleli ze strachu nebo od kterých čekali splnění 

svých tužeb a přání. Pokud náboženstvím myslíme uctívání a vzývání 

nadpřirozených sil, pak lze povědět, že současný člověk je ve své většině člověk 

nenáboženský. Současný člověk si nevysvětluje záhady jako nadpřirozené jevy a 

nečeká splnění svých tužeb a přání od nadpřirozených mocností. 

Když řekneme náboženství, můžeme však mít na mysli i něco zcela jiného, 

totiž hlubokou lidskou zkušenost, že člověk nikdy není sám se sebou hotov, že 

člověk zůstává sám sobě otevřenou otázkou, že člověk se ptá po smyslu života, 

že se ptá: Odkud jdu a kam směřuji. Myslíme-li náboženstvím, že člověk se ptá 

po svém poslání a po smyslu svého života a touží po spočinutí s touto svou 

otázkou, pak povíme, že náboženství je průvodičem lidské existence. 

Jindy zase, když řekneme náboženství, můžeme mít na mysli zcela určité 

náboženství, zcela určitou soustavu náboženských představ a názorů. Můžeme 

mít na mysli např. buddhismus, hinduismus, islám nebo křesťanství. Pak 

myslíme náboženstvím určitý náboženský útvar v dějinách lidstva. "9 

Pojetí boha se však u různých náboženstvích liší. Bůh může být pojat 

buď osobně, jako např. v křesťanství, nebo to může být cosi neosobního, jako je 

tomu u některých východních náboženských systémů. Vždy však jde o 

skutečnost, která člověka přesahuje, kterou člověk vnímá jinak než sebe, ale 

která přitom reálně existuje, přestože si ji člověk může představovat různě. Pro 

tuto člověka přesahující skutečnost j e užíván termín transcendentní skutečnost. 

Pojem náboženství tedy můžeme definovat jako vztah člověka 

к transcendentní skutečnosti. Tento vztah je přitom založený na úctě a 

vděčnosti, je to vztah důvěry a zároveň vztah spolehnutí se. 

Základním prvkem každého náboženství je víra. Víra v boha, nebo 

přesněji řečeno v onu člověka přesahující transcendentní skutečnost. Je to něco 

diametrálně odlišného od jistoty, neboť věřící člověk jistotu nemá. On neví, jak 

je to doopravdy s jeho bohem, ale on věří, protože к tomu má své určité 

9 Funda, O. A.: Víra bez náboženství . Praha 1994, s.l 7 
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důvody. Věří nejen, že jeho bůh (transcendentní skutečnost) existuje, ale věří i 

všemu, co se o tomto bohu píše v posvátných knihách a co se o něm říká. 

Každé náboženství je provázeno určitými náboženskými úkony, obřady a 

rituály. V teistických náboženstvích se člověk může obracet k bohu 

prostřednictvím modlitby, podobnou funkci může mít např. ve východních 

náboženstvích mantra. 

Existuje mnoho náboženských systémů, které můžeme rozdělovat podle 

různých hledisek, jako např. podle doby vzniku, podle rozšíření apod. Pro každé 

náboženství je však nej důležitější právě ta skutečnost, ke které se vztahuje, a 

proto se dále zmíním o rozdělení náboženství podle předmětu vztahu. 

Nej výraznějším rozdílem je, zda transcendentní skutečnost je chápána 

osobně či neosobně. V prvním případě jde o teistická náboženství, v druhém 

pak o neteistická náboženství, kde transcendentní skutečnosti nejsou 

přisuzovány osobní rysy. 

Teistická náboženství je třeba dále rozdělit na monoteistická, která 

vyznávají existenci jednoho jediného boha (judaismus, křesťanství, islám) a 

polyteistická, která uctívají celou řadu bohů (řecké a římské náboženství). 

Vedle toho existuje ještě henoteismus, který také uznává více bohů, ale uctívá 

jen jednoho (místní kulty). Deismus pak boha uznává, ale zdá se mu, že do 

světa nezasahuje. 

Náboženství předpokládá svobodu myšlení bez fyzického a psychického 

nátlaku. Církve obvykle usilují o to, aby byly nedílnou součástí společnosti či 

se staly jej ími dominantními prvky (státním náboženstvím). 

Za protiklad náboženství bývá považován atheismus. Atheismus popírá 

existenci boha, možnost jeho poznání nebo nějaké j iné transcendentní 

skutečnosti. 

Abychom problematiku náboženských hnutí lépe pochopili, je třeba se 

zmínit o tom, co je to křesťanská víra. Prof. O. Funda ve své knize „Víra bez 

náboženství" hovoří o pěti typech křesťanské víry, které nemůžeme sledovat 

v rámci i mimo rámec stávajících církevních útvarů. Jeden z těchto typů 

křesťanské víry můžeme nazvat osobní, misijně horlivá víra s nejednou až 
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fanatickou a vizionářskou tendenci.10 

Do tohoto typu patří všechna křesťanská hnutí, která většinou vznikla 

z protestu proti navyklé, nejednou až formální zbožnosti a zkostnatělé praxi 

společensky renomovaných církví. Nejedno z těchto hnutí nalézalo cestu ke 

společensky deklasovaným vrstvám, к mravní bídě velkoměstských předměstí, 

к alkoholikům, prostitutkám, narkomanům. Některá z těchto hnutí časem 

zkonzervativněla a rozmnožila počet společensky domestikovaných církví. Tu 

pak vznikala hnutí nová, která pozvedala pochodeň svých předchůdců. 

Nemyslím jen např. hnutí pietismu v rámci protestantismu, ale i tento typ 

horlivé zbožnosti má své předchůdce od samých počátků křesťanství. 

V současné době jde napříč klasickými útvary křesťanských církví jako hnutí 

charismatické. К tomuto typu lze přiřadit i různá mystická bratrstva i asketické 

a vizionářské podoby křesťanské víry. Mimořádná pozornost je tu soustředěna 

к Duchu svatému, k rozjímavému životu a osobní spiritualitě. V našem století 

patří к tomuto typu víry a zbožnosti zejména letniční proudy. Pro charismatické 

a letniční hnutí nestačí pouhá víra a křest, ale je třeba dojít křtu Duchem 

svatým. 

Víra a zbožnost tohoto typu křesťanství se orientuje na jednotlivce, na 

jeho osobní uvěření a obrácení. Člověk je tu vyzván, aby přijal Ježíše Krista za 

svého osobního spasitele a přítele, opustil dosavadní způsob života, rozešel se 

s takzvaným „světem" a cele odevzdal svůj život Pánu. Osobní, citově vzrušené 

a nejednou až fanaticky horlivé přijetí Krista, je většinou spojeno s odklonem 

od složitosti problémů života a světa, do závětří zbožnosti, pěstující osobní 

spasení. Svět je chápán jako prostor hříchu a ďábla, odkud je třeba člověka 

vyvést do sféry srdce, plesajícího nad Kristovou krví, která smyla hřích. 

Nejeden proud tohoto typu se vyznačuje extatickými projevy, zázračným 

uzdravováním, zákonickým moralismem a fundamentalistickým, doslovným 

pojetím biblického textu. 

Nemohu ve stručné charakteristice tohoto typu diferencovat mezi 

nesmírnou rozmanitostí a pestrostí důrazů a rozdílů různých proudů, které se 

к tomuto typu přiřazují. Neřadí se do tohoto typu křesťanské víry jen zbožnosti 

10 Funda, O. A.: Víra bez náboženství . Praha 1994, s.105 
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evangelizačních shromáždění, na kterých zní výzvy к osobnímu obrácení, ale 

také zbožnosti mystické, individualistické. Přiřazuji к tomuto typu i různé 

projevy náboženského blouznilství a vizionářství. Do jisté míry lze říci, že 

v oblasti protestantismu se tento typ víry a zbožnosti projevuje misijním 

aktivismem vyzývajícím člověka к osobnímu obrácení; v oblasti katolicismu má 

spíše podobu mysticky orientovaných bratrstev; v oblasti pravoslaví mají 

к tomuto typu spirituality nej blíže jednotliví vizionáři. 

Osobní horlivá víra se u mnohých složek, které je možno přiřadit 

к tomuto typu, pojí s aktivitou dělné lásky a s misijní aktivitou. Misijní horlivci 

osloví člověka na ulici, v parku, ukáží mu na jeho hříšnost a smrtelnost a vydají 

svědectví o Kristu, spasiteli. Zájem o člověka však většinou končí tam, kde 

člověk není ochoten přijmout schémata předkládaná tímto typem zbožnosti. 

Tomuto typu víry a zbožnosti je naprosto cizí jakákoli teologická úvaha 

podezřelá z racionalismu, jakékoli střízlivé a věcné řešení složitosti problémů, 

recept je tu vždy jednoznačný a přímočarý. Ve své jednostrannosti nejednou až 

fanatický. I široký záběr biblického svědectví je zúžen do zorného pole osobní 

spirituality bez zřetele к odlišné dějinné situaci. 

Misijní svědectví tohoto typu dochází ohlasu zejména u lidí, kteří 

přivítají v určitých krizových situacích života jednoznačnou odpověď a 

přímočaře nabídnutý recept. Ve vyspělé, organizované společnosti, 

v přetechnizovaném moderním světě, kde se dostavuje únava civilizace, stává 

se víra a zbožnost tohoto typu osobní oázou. Najdeme v této sféře intelektuály, 

kteří pod tíhou krize civilizace zvolili tuto alternativu, právě tak i lidi prosté, až 

primitivní a lidi citově rozjitřeného nitra, ale také mnoho lidí vážných, 

opravdových, svědomitých, radostných a ochotných к službě. 

2.4. Vymezení pojmu sekta 

Nejprve se pokusím o stručnou definici pojmu "sekta". Význam tohoto 

pojmu se v posledních desetiletích podstatně změnil. Dnes se ho zpravidla 

používá к označování obcí hlásajících určitý světový názor a majících 
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pochybnou pověs t" . Tím se samozřejmě posunul i význam pojmu sekta. Ten 

původně znamenal skupinu odštěpenou od velké církve. Slovo „sekta" vzniklo 

z latinského sequi, což znamená následovat. Žák či stoupenec sekty „následuje" 

svého mistra a zároveň se odštěpuje od zbytku lidského společenství. Stává se 

sektářem, izolovaným.12 Valná část současných aktivních sekt se však 

neodštěpila od velkých církví, nýbrž sdružuje přívržence smíšených nebo zcela 

nových náboženských směrů s vlastní věroukou.13 

Vysvětlení pojmu sekta je mnoho. Asi nejúplnější definici bychom našli 

ve Velkém sociologickém slovníku14. Ten ho vysvětluje takto: Sekta je "početně 

malá, původně zejména náboženská skupina, konstituující se jako opozice vůči 

konvenční církvi nebo uznávané ideologii. Většinou dočasně působí uvnitř širší 

organizace či instituce, pak se vydělí, osamostatní... Ze sociologického hlediska 

je sekta zvláštní typ uzavřené skupiny, která mívá vzhledem k dané společnosti 

marginální charakter, ale často provokuje konfliktní situace. Uzavřenost se 

projevuje jak tím, že sekta má vlastní systém hodnot a norem chování, které 

ostatní společnost nesdílí, tak tím, že přijímá nové členy jen za přesně 

stanovených podmínek... V čele sekt často stojí charismatické osobnosti. " 

Jinou, jednodušší cestou, jak vysvětlit pojem sekta, j e výčet základních 

vlastností15, které musí společenství mít, abychom je nazvali sektou. Sekty, ať 

už na své členy působí kladně či zhoubně, musí mít tyto tři základní vlastnosti: 

1. žijícího charismatického vůdce, který je přesvědčen o své 

nadlidské moudrosti 

" Jde do velké míry o to, že tento pojem získal negativní konotace, které j i ž nelze zakrýt . 
Také proto se samotné sekty brání, když jsou tímto pojmem označeny. Někteří dokonce 
připouštěj í , že tento výraz j iž dospěl к takové desémantizaci , že j e třeba uvažovat, zda j e 
vhodné ho v odborném jazyce vůbec používat bez bližších vysvětlení. Viz Enroth, R. a kol.: 
Průvodce sektami a novými náboženstvími. 2. vyd. Praha 1995, s. 7-10. 
12 Abgrall , J. M.: Mechanismus sekt. Praha 1999, s. 11. 
13 Biichnerová, В.: Co mámě vědět o sektách. Praha 1999, s. 18. 
14 Velký sociologický slovník. Díl 2. P-Ž. Praha 1996, s. 975-976. Jinou, rovněž rozsáhlejš í 
definici pojmu, bychom našli i u R. Enrotha. Ten nabízí definici z pohledů teologického, 
Populárního a sociologického. Tématem této práce však není samotné vysvět lení pojmu, a 
proto zde uvádím pouze odkaz. Viz Enroth, R. a kol.: Průvodce sektami a novými 
náboženstvími. 2. vyd. Praha 1995, s. 10-14. 
15 Velmi bohatý výčet rysů, j imiž se vyznačuje sekta, nabízí publikace R. Enrotha. Enroth, R. 
a kol.: Průvodce sektami a novými náboženstvími. 2. vyd. Praha 1995, s. 14-18. 
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2. autoritářskou mocenskou strukturu 

3. neměnné zákony16 

Pokud má společenství jednu nebo dvě z těchto vlastností, nemusí být 

ještě sektou. Pokud má všechny tři, s největší pravděpodobností j í je. I přesto 

ještě nemusí být svým členům nebo svému okolí nebezpečné, může se j ím však 

stát. Pro další upřesnění vymezení pojmu sekta se zastavme u prvních dvou 

základních znaků. 

Obecné vlastnosti vůdce sekty 

Jedním z nejdůležitějších znaků sekty je to, že se vidí jako vrchol vývoje 

dějin. Často mluví o předstupních, které představovaly zjevení pravé Pravdy 

nebo pravého světla, které zde nebylo, až se plně zjevilo v zakladateli či vůdci 

příslušné organizace. Vůdci často působí silou své osobnosti. Chovají se a 

mluví velice přesvědčivě, aby к sobě připoutali první přívržence, nové šiřitele a 

budoucí elitu sekty. Často o sobě prohlašují, že jsou samotnými bohy, či posly 

božími na zemi. Přisvojují si zvláštní schopnosti, například tvrdí, že jsou ve 

spojení s duchy zemřelých, mají léčitelské schopnosti, nebo umí číst myšlenky 

svých věřících. Více charismatičtí vůdci u nich mohou dosáhnout i toho, že 

svého "neomylného" vůdce slepě poslechnou, a jsou schopni i proti svému 

původnímu přesvědčení někomu ublížit. V určitých případech se vůdci nebrání 
o 17 

použít pro manipulaci ani násilných prostředků. 

Autoritářská mocenská struktura 

Sekty jsou ve své struktuře autoritativní. „ Vůdce je považován za největší 

autoritu, i když část své moci deleguje na několik podřízených, jež potom dbají 

na to, aby členové jeho přání plnili. V sektě má ve všech otázkách vůdce 

poslední slovo. ",8 

Od nových členů sekty se od počátku očekává bezmezná poslušnost. 

Pravidla nařizují členům, co mají jíst, s kým smí a nesmí mluvit, kolik mohou 

16 Por terf ie ldová, K. M.: O sektách. Praha 1997, s. 10. 
17 Porterf ie ldová, K. M.: O sektách. Praha 1997, s. 10-12. 
18 Singer, M. T., Lalich, J.: Sekten. Wie Menschen ihre Freiheit verl ieren und wiedergewinnen 

können. Heidelberg 1997, s. 8. 
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mít dětí, co mají v kterou denní dobu dělat. Přísnější společenství se snaží mít 

kontrolu i nad myšlenkami a city svých věřících. Submisivním lidem takové 

podmínky vyhovují . U mírnějších společenství existuje možnost v případě 

nesouhlasu s pravidly či učením sektu opustit. Takovou svobodu však poskytuje 

svým členům skutečně jen malý počet sekt. V přísnějších společenstvích bývají 

ti, co projeví nesouhlas trestáni, v extrémních případech i fyzicky. 

V sektách existuje velice přísně proorganizovaný systém hierarchie, 

který však je vždy organizován pouze shora dolů. Nikdy se tedy v sektách 

nevolí představitel nebo kandidáti na jiné funkce. Pro běžného člena z toho 

vyplývá jeho základní povinnost, totiž poslouchat. Většina sekt nedosahuje 

toho, aby je jejich členové poslouchali vnějším nátlakem, ale různými 

metodami, kdy je člen vmanipulován do dobrovolné kázně a poslušnosti, čímž 

dosahuje sekta většinou daleko důslednějšího ovládání svých členů, než jakého 

může dosáhnout jakýkoli totalitní režim. Typické je, jak zasahují tyto 

organizace až do nej soukromějších stránek života, včetně intimního.19 

Některé sekty se samy dobrovolně uzavírají světu a zakazují svým 

členům kontakt s okolím včetně jejich příbuzných a blízkých. Jiné naopak 

předepisují svým členům povinnost získávání nových věřících. 

Zde se dostáváme také zčásti k bodu, v němž se odlišují sekty od církví. 

Slovy Ronalda Enrotha jsou církve "náboženské organizace, které přijímají 

kulturu, v níž žijí; to znamená, že se v různé míře přizpůsobily převažujícím 

kulturním a společenským skutečnostem. Sekty a kulty na rozdíl od církví 

domácí kulturu odmítají. Nejenže je pro ně typické, že jejich věroučný systém 

pochází z prostředí cizího židovskokřesťanské tradici, tyto skupiny jsou obvykle 

do značné míry cizí i ostatním dominantním společenským strukturám a 
^ 2 0 převládající kultuře. " Ronald Enroth zde cituje sociologa Johna Loflanda, 

podle nějž jsou sekty "malé skupiny", které se oddělují od společností přijatých 

14 Novotný, T. - Vojt íšek, Z.: Základní orientace v nových náboženských směrech. Praha 
1994, s. 46. 

20 Enroth, R.a kol.: Průvodce sektami a novými náboženstvími. 2.vyd. Praha 1995, s. 11. 
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konvencí a přiklání se к zcela odlišným pojetím toho, co j e skutečné, možné a 

morální.2 1 

Podle psychiatra a kr iminologa Jeana-Marie Abgralla j e sektou více či 

méně rozvinutá skupina, shromážděná kolem vůdce či náboženské nebo j iné 

ideologie, která sice funguje podle uzavřeného a ta jného modelu, ale přitom 

respektuje svobodnou vůli a identitu svého vyznavače. Koercit ivní (donucovací) 

se vyznačuje donucovacím charakterem a z něho vyplývaj ící nesvobodou.2 2 

Tento rozdíl j e nicméně stále nejistý, neboť přežití každé sekty záleží na tom, 

jak se podaří prosadit u vyznavačů bezpodmínečnou disciplínu. V tomto smyslu 

j e vývoj к donucování nevyhnutelný. 

Hlavním nástrojem donucování j e pak mentální manipulace, kterou 

nevyužívaj í pouze sekty, ale uplatňuje se např. v běžné reklamě či politice. 

Skutečné donucovací struktury a skutečné sektářské projevy mohou navíc 

existovat i uvnitř regulérních náboženských skupin či poli t ických hnutí. 

2.5. Znaky sekty, rozdíl mezi sektou a náboženstvím 

Každá ze sekt se vyznačuje následujícími znaky: 

1. Uzavřenost - sekta se považuje za výlučnou, za jedinou držitelku 

pravdy; svět kolem a jeho myšlení j e nebezpečné, a proto j e nutno omezit styk 

s ním na minimum, jedinou formou styku s okolním světem je misie. Krit ika 

není dovolena, o učení se nepochybuje , pochybující j sou přísně trestáni nebo 

vylučováni ze společenství. 

2. Utajování - způsob organizační struktury, nauky a praxe při misi jním 

působení; přísně organizovaný systém, hierarchie pouze shora dolů; existuje tu 

jakási „totální f ixace" na většinou žijícího předáka nebo proroka, jehož učení a 

vůle j sou prezentovány buďto jako hlas boží nebo jako absolutní zákon. 

3. Fundamental ismus - doslovné chápání svatých textů a dogmat 

21 Enroth, R.a kol.: Průvodce sektami a novými náboženstvími. 2.vyd. Praha 1995, s. 11. 
22 Abgrall , J. M.: Mechanismus sekt. Praha, Karol inum 1999, s. 13. 
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věrouky. Lpění na základech, odmítání změny původní ideologie, článků víry a 

jejich přizpůsobení novým poměrům. Tato sjednocující schopnost, je spojena 

s nenávistí proti „nepřátelům", nesnese odlišný názor a nepřistupuje ani na 

rozumové argumenty. 

4. Mesianismus - sekty žijí vírou ve své spasitelské poslání, jen jej ich 

prostřednictvím je možno se dostat к pravdě, dát životu smysl a napravit svět. 

Blízkým koncem světa uplatňují psychický tlak na příslušníky sekty a využívají 

toho к diktátu dalších požadavků. 

5. Ovládání - členové jsou zbavováni svéprávnosti psychostrategiemi, 

musí se plně podrobit skupině. Sekty ovládají soukromý život svých stoupenců 

striktními předpisy týkajícími se oblékání a výživy, nátlakem na odloučení od 

rodin a přátel. 

6. Elitářství - zvýraznění vlastní osobnosti (to platí hlavně pro ty, kteří 

trpí pocitem méněcennosti kvůli neschopnosti se zařadit nebo kvůli vztahovým 

problémům); vědomí, že „právě já patřím к těm, kteří jediní znají pravdu", 

vytváření pocitu důležitosti a nadřazenosti nad těmi ostatními. 

Rozdíl mezi sektou a náboženstvím 

A jaký je rozdíl mezi sektami a náboženskými společenstvími? Rozdíly 

nejsou ani tak velké, jako rozhodující. Většina sekt se odvolává na svobodu 

náboženského smýšlení. Z tohoto důvodu nebyla také zjednodušeně řečeno 

žádná skupina zakázána. Společné rysy mezi sektou a světovým náboženstvím, 

к jakému patří například křesťanství, se rozhodně najít dají, například: 

existence mesiáše, spasitele nebo vykupitele, existence více či méně přísných 

rituálů, zvyků a přikázání, existence misionářských myšlenek, modelů nepřítele 

a víry v neomylnost nej vyšší hlavy. Ovšem některé sekty vycházejí 

z náboženství, ale následně si program přizpůsobí svým potřebám. 

Některá náboženství či politická hnutí praktikují také určitou formu 

uctívání vůdce. Jejich konečným cílem však není ani jeho obohacování, ani 

podrobení bližního. Má-li vůdce skutečně výjimečné postavení, jde prostě o 

uznání jeho kompetencí, které mu nadlidský rozměr v zásadě nedodávají . 
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Některá náboženství ovšem přisuzují svým vůdcům božskou moc. 

Nejznámějším příkladem toho je dalajláma. V tomto případě však nemáme co 

do činění ani s tajnými praktikami (s výjimkou rituálů vyhrazených kultovním 

hodnostářům), ani tím méně s mentální manipulací. Náboženství předpokládá 

svobodu myšlení bez fyzického či psychického nátlaku. Církve ve většině 

případů usilují o to, aby byly nedílnou součástí společnosti, či dokonce aby se 

staly jej ími dominantními prvky (státní náboženství). Pokud se ve společném 

rámci náboženství příležitostně objevuje nátlak, např. v jistých iniciačních 

rituálech, je všemi vědomě přijímán. Sekta se naopak definuje jako protisíla, 

jako opozice vůči obvyklému společenskému modelu. Její činnost působí ve 

prospěch rozkolu se společenstvím. Nátlak je zde zaměřen na vyloučení 

stoupence ze společnosti, a nikoliv na jeho integraci. Jakmile se náboženská 

praxe uchýlí к nátlaku, nebo káže izolaci ve vztahu к všeobecnému kulturnímu 

kontextu, usiluje o vytvoření nové církve, či o odpadlictví, jedná se zpravidla o 

sektu. 

Opravdová náboženská praxe existuje ve skutečnosti pouze tam, kde se 

vpisuje do právního rámce společnosti, v níž nachází svůj výraz a kde tento 

právní rámec plně respektuje. Jakákoliv praxe, která staví určitou skupinu mimo 

tento právní rámec, začíná sklouzávat к sektářské dynamice vyloučení ze 

společnosti.23 

2.6. Vývoj sekt 

Sekty jsou sociálním a náboženským fenoménem několik tisíciletí. Jejich 

techniky se sice změnily a zdokonalily, avšak i v dnešních sektářských 

skupinách nacházíme tradiční témata, jej ichž původ někdy sahá až 

к předkřesťanskému období. 

Z historického hlediska jsou sekty především náboženskými skupinami, 

které se staví proti dominujícímu myšlení a oddělují se od původní církve. 

Tento prvek je společný všem směrům. Esénští, tak představují židovskou 

23 Abgrall , J. M.: Mechanismus sekt. Praha, Karol inum 1999, s. 14. 
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komunitu, která se vzepřela saducejům a farizejům. A právě z této menšinové 

skupiny měl vzejít Ježíš Nazaretský. 

Studie o křesťanství ukazují , že počet sekt od středověku narůstal jako 

opozice к oficiální církvi. Někdy sekty nabývaly podoby spiritualistických či 

charismatických hnutí, nebo také bratrstev, která složila slib chudoby 

(montanismus, novatianismus, aj.) a která sehrála důležitou politickou roli 

(katarismus). Sekty, někdy organizované do skutečně militantních hnutí 

(joachimité), se nevyhnuly ani protestantismu (mennonité, anabaptisté). 

V minulosti připadala řadě sekt úloha nejen politická, ale i vojenská. Velké 

čínské Triády sehrály nezanedbatelnou úlohu v boxerském povstání. Podobně 

Karbonáři byli hnací silou nástupu Italské republiky. 

Počet sekt roste od objevení Nového světa a rozkvětu doznávají zejména 

na území Spojených států amerických (darbysté, Svědkové Jehovovi). Po čase 

mohou získat status církve. Jindy mohou dále fungovat podle sektářského 

modelu nebo se rozpadnou. 

Sekty, které jsou v dnešní době úspěšné, se objevily po druhé světové 

válce. Ve většině případů však souvisejí s novým sociokulturním jevem, 

známým ze sedmdesátých let. Svými tématy jsou sice zakořeněny ve 

vzdálenější minulosti, avšak jejich dynamika je jedním z důsledků zpochybnění 

konzumní společnosti a rozvoje jakési kontrakultury protestu. Ta se zrodila 

v roce 1960, bleskově se rozšířila s beat generation a opájela se chiliastickými 

úzkostmi, katastrofickými vizemi a nepřetržitými holocausty.24 

Květen 1968, kdy proběhly na různých místech ve světě studentské a 

sociální bouře, se stal rámcem skutečného dramatu, které vedlo к sociálnímu a 

duševnímu přerodu. Mnozí tehdy hledali únik či jakousi terapii v nových 

sektách, neprávem někdy považovaných za nová náboženská hnutí. 

23 Abgrall , J. M.: Mechanismus sekt. Praha, Karol inum 1999, s. 14. 
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2.7. Klasifikace sekt 

Pro zpřesnění této práce je nutné pojednat o klasifikaci sekt. Sekty 

můžeme rozdělit podle několika klasifikací. Jedna z nejklasičtějších odkazuje 

к náboženským počátkům skupin a rozeznáváme podle ní tři velké typy sekt: 

1. sekty inspirované židovsko-křesťanskou tradicí se dovolávají 

Bible (mormoni, Svědkové Jehovovi, Křesťanská věda, Světová církev Boží). 

2. sekty s orientální inspirací se opírají o více či méně věrné 

interpretace buddhismu, hinduismu či islámu. Jejich praktiky se soustřeďují na 

vyhledávání mystické extáze, organizované kolem mistra, který je držitelem 

nej vyššího vědění. 

3. sekty s gnostickou inspirací , které odvozují svůj původ od vyznání 

a praktik Orientu i západního světa, žijí z ezoterismu, alchymie, astrologie a 

nejnověji i z mýtů o mimozemšťanech, numerologie, atd. Nekáží zjevenou 

skutečnost, ale objev dosahovaný studiem a vynakládaným úsilím. 

Další možná klasifikace integruje vedle náboženské analýzy i kulturní 

prvky různého původu: 

1. klasické sekty vyšlé z historického protestantismu, sekty odvozené 

z křesťanství (mormoni, Svědkové Jehovovi, Rodina lásky, Čistá pravda, 

moonisté) 

2. okrajové proudy či paralelní církve, které se prezentují jako 

katolické či pravoslavné (Katolická protireformace, Abbé z Nantes, Kříž 

z Dozulé, aj.) 

3. tzv. školy moudrosti (Transcendentálni meditace, scientologové, 

Hnutí grálu) 

4. skupiny či praktiky vycházející z okultismu (satanisté, magie) 

5. nové praktiky a noví mesiáši (Zlatý lotos, Óm) 

23 Abgral l , J. M.: Mechanismus sekt. Praha, Karol inum 1999, s. 14. 
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Musím zde zdůraznit, že žádná klasifikace není definitivní či uspokojivá, 

neboť sekty dokáží během svého vývoje směšovat jednotlivé typy a vzájemně se 

ovlivňovat. Sekty můžeme dále dělit podle původu. Toto rozdělení vychází z 

návaznosti na různé tradiční náboženské systémy, na určité kulturní či 

zeměpisné oblasti. Tato kritéria se samozřejmě také překrývají a některé sekty 

můžeme zařadit do více druhů. Podle další klasifikace můžeme náboženské 

sekty rozdělit do čtyř hlavních skupin, i když se nedá říci, že by je vždy plně 

vystihovala. I uvnitř každé z těchto skupin sekt existují významné rozdíly, které 

často stojí zcela proti sobě.26 Následující rozdělení bych ráda ve své práci 

podrobněji popsala zvláště proto, že tyto sekty působí v České republice 

a některé z nich zde mají i poměrně hodně stoupenců. 

1. Křesťanského původu - sekty s určitou vazbou na křesťanské kořeny 

(nazývány též "s křesťanským pozadím", "na pomezí křesťanství", apod.) se 

vždy více či méně odvolávají svým specifickým způsobem na Bibli, Ježíše 

Krista, atp. Některé jsou svým vyznáním i praxí velice vzdáleny od zdravých 

křesťanských církví, j iné se od nich neliší mnoho, ale přesto mohou obě 

představovat téměř stejně závažné nebezpečí. Především z pohledu psychické 

závislosti a kontroly myšlení a jednání. Patří sem např.: Církev Ježíše Krista 

Svatých posledních dnů (mormoni), Hnutí grálu, Pražské společenství Kristovo. 

2. Orientálního původu - na našem území, stejně jako v 60. letech v 

USA a západní Evropě nastal boom nabídky i zájmu o religiozitu vycházející s 

tradičních východních náboženských systémů, především z hinduismu. 

Společnými body jejich víry a praxe je zejména reinkarnace, meditace, mantry, 

proces očišťování, apod. Do této kategorie můžeme zahrnout např. Hnutí Hare 

Kršna či Transcendentálni meditaci. 

3. Přírodně-okultního původu - do této skupiny bývají tradičně řazena 

právě tato dvě hnutí ještě spolu se stále populárnějšími novodobými "šamany, 

mágy a čaroději". V podstatě navazují na staré náboženské představy, kulty 

a rituály, které se snaží oživit. Mohou se však s úspěchem začlenit i do New 

Age, které má své kořeny přímo v okultním spiritistickém světě, což většinou 

není obecně známo, ani se tak často neprezentuje. Dále sem samozřejmě patří 

26 h t tp : / /www.cpons.webpark.cz/deleni .h tm 
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Satanismus. Satanismus je velice těžce zachytitelný, neboť má mnoho podob, 

od zřetelně organizované "církve", až po zcela samostatné skupinky, bez žádné 

další návaznosti. Jeho podstatou je však vždy negace obecně přijímaných 

hodnot, zvláště křesťanských. 

4. Psychoterapeuticko-výchovné - do této skupiny patří sekty, které se 

dokáží velice pružně prezentovat vzhledem к daným podmínkám, někdy jako 

náboženství a j indy zase jako "věda". Tato "psychoterapie" je však prováděna 

laiky, kteří mohou způsobit nepředstavitelnou duchovní a duševní újmu.2 7 Patří 

sem např. Scientologie. 

2.7.1. Sekty křesťanského původu 

Svědkové Jehovovi 

Svědkové Jehovovi patří mezi nejrozšířenější a nejznámější z nových 

náboženských společností. Asi každý z nás se už někdy setkal osobně se 

svědky, ať už to bylo např. na ulici či v parku, kde nás oslovili, anebo zazvonili 

u dveří bytu. Misijní aktivita svědků je v poslední době viditelnější, než byla 

dříve. 

Svědkové Jehovovi (dále jen SJ) působí v mnoha zemích a jejich počet se 

odhaduje na 6,3 miliónů. Společnost založil Charles Taze Russel (1852-1916). 

U nás byli zaregistrováni к 1.9.1993. К registraci předložili 12000 podpisů, při 

sčítání lidu r.1991 se ke Svědkům Jehovovým hlásilo 14 575 věřících.28 

V současnosti Náboženská společnost Svědkové Jehovovi uvádí, že počet členů 

je 15 901. 

Vnitřní organizace společnosti má přísné hierarchické uspořádání. V čele 

stojí prezident a direktorium, přičemž prezident má neomezenou autoritu. 

Vedení organizace sídlí v Brooklynu v New Yorku spolu s rozsáhlým 

administrativním aparátem. Toto centrum je nazýváno Bethel („boží dům") a 

27 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/deleni .htm 
28 Složení obyvatelstva podle náboženského vyznání, Bratrská rodina 1993/10, s. 169. 
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zde se také vydávají časopisy Strážná věž a Probuďte se! (dříve Zlatý věk, 

vychází od r. 1919) i ostatní literatura. 

Každý věřící má povinnost „svědčit co nejvíce lidem o Kristově 

panství".29 Svědkové této povinnosti říkají kazatelská služba či polní služba, a 

jej í míra je závislá na postavení ve sboru. Je to určitý počet hodin, který každý 

svědek musí strávit šířením učení, navštěvováním lidí, rozdáváním časopisu 

Strážná věž apod. Podstatu vystihuje j iný název - služba dům od domu. 

Svědkové skutečně chodí dům od domu, byt od bytu, zvoní na lidi a zapřádají 

s nimi hovory o Bibli a o náboženství. Je to hlavní forma náboru nových členů. 

Nejčastěji ji provádí dvojice, která osloví člověka na ulici nebo se zastaví u 

jeho bytu. Snaží se navázat rozhovor o bohu, o víře, o problémech dnešního 

světa, nebo o Bibli. 

U polní služby se rozlišují tři druhy. Zatímco začátečníci, j imž se říká 

pomocní průkopníci, j í věnují měsíčně šedesát hodin pracovního času, 

průkopníci za tutéž dobu odvádějí měsíčně devadesát hodin a zvláštní 

průkopníci, kteří se službě věnují celodobě (tento termín používají SJ), odvádějí 

sto třicet hodin měsíčně. Kazatelská služba SJ není placená. 

Veřejnosti jsou Svědkové Jehovovi nejvíce známi výpočty konce světa 

a výklady o strašlivé bitvě Armagedon. Po celé řadě takzvaně mylných 

výpočtů, či výpočtů nepostavených na správném výchozím datu, stanovil 

nakonec zakladatel Svědků Jehovových Ch.T. Russel, prý j iž konečné datum 

konce světa na r. 1914. Později je posunul na rok 1915. A když se nic nestalo, 

zemřel hluboce zklamán r. 1916. Jeho nástupce v úřadě presidenta Svědků 

Jehovových J.F. Rutheford ve výpočtech pokračoval. Vyšel mu nejprve rok 

1918. Další konec světa měl nastat v r. 1925, kterému mělo předcházet 

vzkříšení praotců Abrahama, Izáka, Jákoba, krále Davida a některých 

starozákonních proroků. Rutheford jim dokonce nechal postavit hotel, luxusní 

vilu v San Diegu v Kalifornii, leč nikdo z nebe nepřišel, aby se v ní ubytoval. 

29 Lidstvo hledá Boha. New York 1992, s.23. 
30 Novotný, T. - Vojt íšek, Z.: Základní orientace v nových náboženských směrech. Praha 
1994, s. 5. 
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Mezi Svědky Jehovovými nastalo další rozčarování. Mnozí hnutí opustili, j iní 

se vzpamatovali a pokračovali ve výpočtech dál. 

Podle výpočtů presidenta Svědků Jehovových byl jako jedno 

z posledních dat, kdy má nastat konec světa stanoven rok 1975, což mělo být 

6000 let od stvoření Adama. Poté, co se tato předpověď nesplnila, bylo vydáno 

prohlášení, že konec světa nastane 6 000 let po stvoření Evy, jenže není známo, 

jak dlouho po Adamovi byla stvořena. 

Mezi hlavní zásady S J patří zákaz krevní transfúze. Jde o jednu 

z nejkontroverznějších doktrín Svědků Jehovových, kvůli které byly a jsou 

kritizováni veřejností za nesmyslné hazardování s lidským životem. Problém 

transfúze často vzbuzuje zděšení, neboť Svědkové Jehovovi ji odmítají i 

v případech ohrožení života. Postoj SJ v této problematice vyplývá z jej ich 

výkladu Starého zákona, kde se odvolávají na starozákonní zákaz požívání krve. 

Některé body věrouky Svědků Jehovových jsou založeny na tezích, které 

se zdají být pravděpodobnější než tvrzení jej ich protivníků. Svědkové Jehovovi 

například neslaví Vánoce. Neboť Ježíš se podle nich narodil úplně j iného dne, 

než slaví křesťané jeho narození a Vánoce jsou vlastně pohanskými oslavami 

zimního slunovratu. V Římě se j im říkalo saturnálie a byly spojeny 

s nevázanými radovánkami. Teprve ve čtvrtém století, kdy bylo křesťanství 

přijato jako oficiální náboženství Římské říše, určili křesťané jako datum 

Kristova narození 25. prosinec, aby si tak nenásilně přivlastnili svátky, které už 

měli dávnou tradici. 

Svědkové Jehovovi neslaví kromě Vánočních svátků také Velikonoce ani 

jiné svátky a narozeniny s odůvodněním, že to jsou také pohanské svátky. 

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni) 

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je jedna z nejrozvinutějších 

na světě. Jsou nejrychleji rostoucím náboženstvím. Vznikla z hnutí, nazývaného 
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mormonismus, které bylo založeno roku 1830 Josephem Smithem (1805-

1844).31 

Církev má v současné době celosvětově asi 11 milionů členů, V České 

republice jich působí okolo 1700 členů. „Roku 1823 nalezl chlapec Joseph 

Smith skryté "zlaté desky", v nichž byla napsána historie národů, které přišly do 

Severní Ameriky ze svaté země v době starozákonních proroků. Jejich nejednota 

a neposlušnost způsobila Boží nelibost. Války mezi těmito národy zaznamenal 

Mormon a jeho syn Mormoni, poslední žijící příslušník svého národa, tyto 

záznamy ukryl. Tento text přeložil Smith pomocí zvláštních předmětů a vydal jej 

jako knihu Mormon. "32 Ke společenství Josepha Smithe se připojila řada členů a 

když byl roku 1844 zabit ve vězení davem, který nesouhlasil s jeho 

náboženskými názory, stal se pro své členy mučedníkem. 

Původní církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se připravovala na Kristův 

druhý příchod do Spojených států. Její očekávání bylo v některých bodech 

shodné s tradičním křesťanstvím, v j iných od něho odlišné. Mormoni věří ve 

spasení. Každý člověk bude podle nich spasen v tom smyslu, že při vzkříšení 

lidstva a posledním soudu bude odměněn podle svého úsilí v životě. Věří, že 

utrpení a smrt Ježíše odstranila dědičný hřích, j ímž bylo lidstvo postiženo kvůli 

Adamovi. Ježíšovo vykoupení dává jednotlivcům možnost žít zbožně a 

poslouchat boží přikázání. Navštívit chrám mohou pouze mravně způsobilí 

mormoni, jež platí církvi desátky a podporují nadpřirozeně ustanovení vedení 

církve. Církevní prezident je prorokem a je zvolen z rady dvanácti apoštolů. 

Ostatním je chrám uzavřen. Při chrámových obřadech jsou mormoni obřadně 

omyti a pomazáni a je j im sděleno učení církve a jsou vyzváni ke slibu, na 

jehož základě vznikne smlouva mezi nimi a Bohem. 

Mormonům je často vytýkáno učení o polygamii (mnohoženství), které 

vyhlásit Joseph Smith. Toto učení však bylo na konci 19. století opuštěno. 

V některých odštěpeneckých skupinách však přetrvává dodnes, i když Církev 

Ježíše Krista Svatých posledních dnů se od něj distancuje. 

31 Patridge, Ch.: Encyklopedie nových náboženství . Praha 2006, s. 32. 
32 Patridge, Ch.: Encyklopedie nových náboženství . Praha 2006, s. 32. 
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„Mormoni jsou známí svoji misijní činností. Především mladí američtí 

muži odcházejí do ciziny - na 2 roky (dívky na 1,5 roku). Zde šíří své učení 

formou pochůzek dům od domu, nabízejí svou literaturu v parcích či na 

náměstích. Nabízejí také bezplatné kurzy angličtiny. Zvou lidi ke studiu 

základních lekcí své nauky a posléze i к účasti na bohoslužbách. Mormoni jsou 

vždy viditelně označeni - nosí vizitku se jménem, funkci a názvem své církve -

Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jsou vždy pěkně upraveni -

většinou v bílé košili a černých či hodně tmavých kalhotách. Procházejí 

rychlokurzy, kde se učí jazyku země, kam pojedou misii vykonávat, hovoří tedy 
r r O r ( 33 

vice či méně jazykem země, kde působí. " 

Hnutí grálu 

Hnutí grálu navazuje ve svém poselství na legendu o svatém grálu, tj. 

údajném kalichu, z nějž Ježíš pil při své poslední večeři s učedníky a do nějž 

byla také později zachycena jeho krev při ukřižování. Tento grál však chápe 

duchovně jako symbol pravdy, lásky a skutečného bytí. Zajímavou interpretací 

je , že „grál by měl být chápán jako posvátné pokrevní pouto, které věčně 

uchovává linii rodu Ježíše a Marie Magdalény".34 

Hnutí grálu založil německý spisovatel Oskar Ernst Bernhardt (1875 -

1941). V roce 1919 se u něj probudila silná touha pomáhat lidem. V roce 1923 

rozpoznal své poslání jako ztělesnění vůle Boží a ztělesnění Ducha svatého. 

Roku 1926 zveřejnil svůj základní spis Ve světle pravdy - poselství grálu od 

Abd-Ru-Shina (Bernhardt přijal jméno Abd-ru-rhin, tj. Syn světla, neboť se 

považoval za znovuvtěleného arabského knížete tohoto jména, který kdysi 

ovlivnil Mojžíše, aby vyvedl Izraelce z Egypta). V roce 1927 založil Hnutí 

grálu, které má ústředí v Rakousku. V roce 1929 se prohlásil Mesiášem, který 

bude soudit lidstvo. V roce 1938 byl zatčen gestapem a do smrti žil pod jeho 

33 h t tp : / /www.cpons .webpark.cz/mormoni .h tm 
34 Patridge, Ch.: Encyklopedie nových náboženství . Praha 2006, s. 314. 
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dohledem. V současné době stojí v čele hnutí Herbert Vollmann, manžel 

nejmladší Bernhardtovy dcery Elisabeth.35 

„Hnutí grálu učí, že kolem našeho vesmíru jsou ještě další sféry -

bytostná, duchovní, praduchovní a božská. Na hranicích praduchovní a božské 

oblasti stoji duch grálu, který má kontrolovat vše, co přichází z božské oblasti 

do oblastích ostatních. V těchto sférách žijí duchovní bytosti, které se vtělují na 

naši zemi a po smrti stoupají do vyšších sfér a to tím rychleji, čím lépe žili na 

zemi. Abd-ru-shin žil údajně po své smrti na hradě Grálu a na Ježíšovu prosbu 

byl prý znovu vyslán na Zemi, aby ještě jednou pomohl lidstvu žijícímu v 

temnotě tím, že jim bude zvěstovat spásu. Nade vším tímto "děním" stojí bůh 

jako garant neměnných zákonů. Organizace je přísně hierarchická a celý 

systém, včetně svátků a obřadů se podobá systému tajných řádů a spolků" 

Jediným skutečným králem Grálu je podle Abd-ru.shina Parsifal, který je 

součástí Ducha Božího, ale představuje se jako Syn Člověka. Ten jako jediný 

může zastavit zkázu, jež lidstvu hrozí. „Příhod Parsifala-Syna Člověka byl 

zvěstován již Synem Božím (Ježíšem), který označil jeho příchod za poslední 

možnost záchrany. S ním přijde soud, při němž budou ti, kteří ani v tomto 
r * Í 37 

okamžiku nepřijmou osvícení, navždy zavrženi. " 

V České republice na tuto tradici navazuje Jan Ditrich Dvorský, který se 

považuje za Parsifala-Syna Člověka a soustředil okolo sebe skupinu lidí, kteří 

ho přijali za svého vůdce a bezmezně ho uznávají. Jelikož se považuje za 

„mesiáše", který má veškeré znalosti, přestal posílat své děti do školy a proto 

byl v ČR trestně stíhaný. V současnosti žije se svou rodinou v Belgii. 

Hnutí grálu se šíří především prodejem Abd-ru-shinových knih a řadou 

přednášek, které jsou pořádány pravidelně. Hnutí využívá i současný zájem o 

nejrůznější formy alternativního léčení a proto organizuje přednášky se 

zdravotní tématikou, včetně využití léčebných účinků kamenů. Skupina, která 

vznikla jako hnutí hlásající nutnost obrody, spočívající ve schopnosti prožívat 

svobodu ve všech oblastech života. Zaměřila se především na prosazování 

35 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/gral .htm 
36 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/gral .htm 
37 Lužný, D.: Nová náboženská hnutí. Brno 1997, s. 79. 
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nutnosti zbořit bariéry kladené společností v sexuální oblasti a prosazuje 

otevřený postoj k tzv. volné lásce. Představuje se však jako křesťanská církev. 

Ve světě má Hnutí grálu několik desítek tisíc stoupenců. U nás se počet členů 
то 

pohybuje asi kolem jednoho tisíce. 

Pražské společenství Kristovo 

„Historické kořeny lze nalézt v Hnutí za obnovení (Restoration 

Movement), které se rozmohlo na počátku 19. století v USA. Jeho snahou bylo 

očistit křesťanství od tradic a vrátit se к Bibli а к takové církvi, jaká existovala 

v 1. století našeho letopočtu. Toto hnutí se roztříštilo do různých skupin a 

jednou z nich byly Církve Kristovy (American Restorationist Churches of 

Christ). Z ní se oddělila v roce 1979 skupina asi 30 lidí a založila Bostonskou 

církev Kristovu (Boston Church of Christ). Hnutí převzalo učení Církví 

Kristových a začalo klást velký důraz na evangelizační činnost všech členů 

(vzorem byl životní styl apoštola Pavla). Vybudovalo si nezávislou identitu a v 

80. letech začalo být vnímáno jako oddělené od Církví Kristových. Od poloviny 

osmdesátých let má hnutí svou centrálu v Bostonu a je vedeno evangelistou Kip 

McKean. "39 

Hnutí se rychle rozšířilo do celého světa. Vysílali misijní týmy nejprve 

do ostatních států USA, pak do ostatních zemí Severní a Jižní Ameriky, Evropy 

(první Velká Británie), Asie a Austrálie. Drží se zásady, že v jednom městě 

může být jen jeden zástupce. Misie je financována z darů členů vybíraných 

zejména na středečních shromážděních. Praktikuje striktní desátky, od členů se 

očekává, že budou přispívat do církve minimálně částkou ve výdaji 10% jej ich 

hrubého platu. V ČR je hnutí známo pod jménem Pražské společenství 

Kristovo. 

Toto hnutí je založeno na principu učednictví. Každému členu je přidělen 

osobní partner v učednictví (vedoucí). Od členů se vyžaduje poslušnost vůči 

vedoucímu. Očekává se od nich, že budou své vedoucí napodobovat. Imitování 

3S h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/gral .htm 
39 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/psk.htm 
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je bráno velmi doslovně. Noví členové se musí podřizovat a vyrovnávat svému 

vedoucímu ve všech oblastech života, např. musí mít podobný účes, oblékání a 

způsob vyjadřování. Dále se očekává, že budou v kontaktu se svým vedoucím 

denně alespoň po telefonu, a setkávat se s ním soukromě jednou týdně mimo 

ostatní církevní aktivity.40 Součástí hnutí se stanete křtem formou ponoření, jež 

je nutnou podmínkou к odpuštění hříchů a tím i ke spáse. 

Členové tráví mnoho času a úsilí zvaním spolužáků, kolegů z práce a 

j iných lidí, se kterými se setkají, na svá shromáždění církve, biblické diskuse a 

zábavné akce. Nejčastější formou je zvaní lidí na ulici. Cílem rozhovoru s 

kolemjdoucím je získat od něj kontaktní informace a předběžný slib, že navštíví 

shromáždění. 

„Přesný počet členů není veřejně znám, ale pohybuje se okolo 150 tisíc. 

V České republice počátkem roku 1999 bylo asi 60 členů skupiny. Velké 

množství lidí prošlo některými studiemi, ale nepřijali učení a nebyli pokřtěni. 

Pravidelná shromáždění se konala do února 1999 v prostorách Městské 

knihovny v Praze. Většina členů spadá do věkové kategorie 20 - 30 let a asi 

třetinu tvoří studenti vysokých škol. "4I 

2.7.2. Sekty orientálního původu 

Hare Kršna (Hare Krišna) 

Hare Kršna patří mezi nejznámější skupiny vycházející z orientální 

tradice především hinduistické. Navazuje na jednu z jeho forem - višnuismus 

(směr uctívající jednoho ze tří hlavních hinduistických bohů - Višnu), jež se 

několikrát navrátit na zem. Jeden z jeho avatárů (návratů) bylo vtělení - bůh 

Kršna. Právě Kršnu uctívají jako nejvyššího boha. Jádrem víry v tohoto boha je 

cesta oddanosti к němu ve všech oblastech lidského života. 

40 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/psk.htm 
41 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/psk.htm 
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Úplný název hnutí je Mezinárodní společnost pro uvědomování si 

Kršny (International Society for Krišna Consciousness (ISKCON). V roce 1966 

společnost založil Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda. 

Hnutí Hare Kršna od svých členů očekává, že povedou život přísně 

oddaný Kršnovi, což předpokládá nejen neochvějnou víru v Kršnu, ale i fyzické 

odevzdání se. To se projevuje především pravidelným každodenním 

opěvováním Kršnova jména tzv. mahámantrou, která zní: „Hare Kršna, Hare 

Kršna, Kršna Kršna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare 

Hare".42 Mahámantru zpívají denně pomocí šňůrky na způsob růžence, která má 

108 zrnek, zahrnuje tedy 108 zpěvů a každý člen by měl odrecitovat lókrát 108 

zpěvů, celkem tedy denně 1728krát. Což předpokládá naprosté myšlenkové 

odevzdání se. 

Každý oddaný člen musí žít podle čtyř přikázání. Je zakázáno jakékoliv 

násilí, drogy, hazardní hry a nedovolený sex. Protože členové odmítají násilí i 

na zvířatech, jedí pouze vegetariánskou stravu. Nesmějí j íst maso, ryby, vejce, 

cibuli a česnek. Mají zakázaný alkohol, tabák, kávu, čaj, čokoládu, což přispívá 

к odříkavému životnímu stylu. Dokonce i mimomanželský sexuální styk je 

zakázaný a manželský styk se omezuje pouze na plození dětí.43 Oddaní vedou 

asketický život. Patří к němu brzké ranní vstávání (kolem 4 hodiny), časté 

obřadné umývání a maximálně sedmihodinový spánek. „Denní životní rytmus 

členů je pravidelný a přesně určený. Kromě recitace Mahámantry, se věnují 

tanci, péči o chrámová božstva, studiu posvátných textů a fyzické práci."44 

Významnou událostí ve vývoji hnutí bylo úmrtí jej ího vůdce Prabhupády 

v roce 1977. Po něm se dostalo k moci jedenáct guruů, avšak sedm z nich se 

zdiskreditovalo pro braní drog či prodávání drog a špatné řízení organizace. 

Výsledkem bylo rozčarování mezi členy. Na konci osmdesátých let následovala 

reorganizace. Ke konci devadesátých let zasáhl organizaci další skandál, když 

vyšlo najevo, že mnoho dětí přivedených do organizace bylo sexuálně 

42 Patridge, Ch.: Encyklopedie nových náboženství . Praha 2006, s. 187. 
43 Patridge, Ch.: Encyklopedie nových náboženství . Praha 2006, s. 188. 
44 Lužný, D.: Nová náboženská hnutí. Brno 1997, s. 57. 
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zneužívaných ze strany svých učitelů. V roce 2002 začal v Texasu proces, 

v němž byli obviněni konkrétní viníci.45 

Hlavní základna hnutí je v Májápuru v Bengálsku, což zdůrazňuje 

význam vazeb tohoto hnutí к Indii. Významná je misijní činnost, hnutí se šíří 

hlavně prodejem literatury či různých předmětů jako jsou vonné tyčinky, ale i 

provozem vegetariánských jídelen, koncertů - průvodů s jejich hudbou, ale i 

přednáškami. Často pořádají tzv. Dny indické kultury. Ve světě se počet členů 

odhaduje na několik desítek tisíc členů, v ČR je to asi 200. Hlavním centrem 

v ČR je Centrum pro védská studia v Praze, dalším známým střediskem je 

ekologická farma Kršnův dvůr u vesnice Chotýšany nedaleko Benešova. Dále 

existují malá střediska a několik vegetariánských restaurací. 

Transcendentálni meditace 

Transcendentálni meditaci založil v roce 1957 Maháriši Mahéš Jógy. 

Cílem je pomocí různých meditačních technik dosáhnout zvýšení tvůrčích 

schopností člověka, větší tělesnou i duševní výkonnost, zlepšení zdraví 

a dosažení rozšířeného vědomí. Přes jasnou návaznost na hinduistickou tradici 

se tato organizace často distancuje od jakéhokoli náboženství a prohlašuje se za 

vědeckou metodu. 

Důležitou událostí, jež významně ovlivnila další šíření hnutí, byla v roce 

1968 návštěva populárního hudebníka George Harrisona společně s Beatles 

v Indii. Tato událost přinesla Transcendentálni meditaci mezinárodní pozornost. 

Maháriši dokonce založil v roce 1968 mezinárodní univerzitu v Iowě ve 

Spojených státech.46 

„ Cílem meditačních technik je dospět do transcendentního stavu bytí 

(proto se zvýší celková výkonnost a úspěšnost člověka). К tomuto účelu dostává 

každý zasvěcenec Transcendentálni meditace od svého učitele soukromou 

mantru (meditační slabiku), kterou má meditovat 2x denně asi 20 minut. "4? 

Metoda je poměrně jednoduchá a umožňuje zklidnění mysli i těla. V roce 1976 

45 Patr idge, Ch.: Encyklopedie nových náboženství . Praha 2006, s. 189. 
46 Patr idge, Ch.: Encyklopedie nových náboženství . Praha 2006, s. 184. 
47 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/ tni .htm 
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byl vytvořen „Transcendentálni meditace sidhi program"4*, jehož součástí j e 

jógické létání, někdy se mu též říká levitace. Tělo se vznese do vzduchu 

a posunuje se vpřed krátkými skoky. Máme při něm prožívat radostné pocity, 

pocity lehkosti a blaženosti. Transcendentálni meditace také používá 

staroindický léčebný systém ajurvéd. Jde o obnovení původní tělesné a duševní 

rovnováhy přírodními prostředky. 

Ve světě bylo v technice Transcendentálni meditace vyškoleno asi 

2 milióny lidí, u nás několik desítek. 

2.7.3. Sekty přírodně-okultního původu 

Satanismus 

Název je odvozen od Satana (ďábla), který je protivníkem všemocného 

a dobrého Boha. V dějinách můžeme zaznamenat mnoho případů satanismu. 

Největší intenzity dosáhly satanistické rituály na konci 17. a v 18. století ve 

Francii. „V té době docházelo к desítkám případů černých mší spojených 

s hrůznými zločiny, při kterých byly obětovány malé děti. "49 К výraznému 

oživení došlo v 18. a 19.století s rozvojem romantismu a okultismu. Počátky 

satanismu jsou spojeny s Aleisterem Crowlym (1875-1947), který používal 

prvky satanismu a kladl velký důraz na sex. Proslul svou sexuální výstředností, 

kvůli které byl dokonce vypovězen ze Sicílie. 

Důležitou událostí pro vznik satanismu bylo založení Satanovy církve 

(Church of Satan) v San Francisku o Valpuržině noci 30.dubna 1966. Církev 

Satanovu založil Anton Szandor LaVey (1930-1997), jež je autorem několika 

knih, pojednávajících o praktikách satanismu (Satanská bible, Satanské rituály). 

LaVey zdůrazňoval absolutní svobodnou vůli člověka a kritizoval všechny 

formy jej ího omezování. Kladl důraz na fyzické potřeby člověka, kterým by měl 

člověk dát volný průběh a nepotlačovat je.5 0 

48 Patridge, Ch.: Encyklopedie nových náboženství . Praha 2006, s. 184. 
49 Vojt íšek, Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha 2004, s. 169. 
50 Lužný, D.: Nová náboženská hnutí. Brno 1997, s. 81. 
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Satan je chápán jako osobní či neosobní princip zla, avšak dle satanistů 

nepředstavuje zlo, ale symbolizuje svobodu a sílu. Postava Satana pochází 

z Bible. Satanisté tvrdí, že koncept Satana jako zosobněné zlo byl vytvořen 

křesťanskou církví, aby vystrašil jej í příslušníky a přiměl je к poslušnosti. 

Z toho důvodu místo pojmenování „Satan" dávají přednost jménu „Set". 

Postavu Satan či Seta chápou různými způsoby, někteří jako „skutečnou bytost, 

pána tohoto světa či nejvyšší mužský princip, postavu představující pýchu, 

zájem o sebe a sebeuspokojení. "51 

Satanismus je označován jako „náboženství vlastního Já", neboť přikládá 

významnou důležitost vlastní osobě, podporuje u členů egocentričnost a osobní 

rozvoj. Staví se do opozice vůči křesťanství, neboť křesťanskou kulturu 

odsuzují a považují jí za zkaženou. Satanisté praktikují tzv.černé mše, které 

jsou založeny na magii a jsou při nich odříkávány převrácené židovsko-

křesťanské modlitby. Hlavními svátky satanismu jsou Haloween (1.11.-2.11.) 

a Valpuržina noc (30.4.-1.5.), která je spojena s příchodem jara a opěvuje sílu 

přírody. Velký význam je přikládán vlastním narozeninám.52 

V satanismu lze identifikovat dva proudy. Do prvního spadají skupiny, 

které mají systematický soubor satanistických učení a praktik, do druhého pak 

patří skupiny, které nemají žádný naukový soubor, ale využívají satanistické 

obraznosti, ikon či rekvizit к ospravedlnění extrémního chování např. vykrádání 

hrobů, pohlavního zneužívání či vražd. „Extrémním případem mezi skupinami, 

které zneužívaly satanismus ke kriminálním činům a drogovým experimentům, 

byla Rodina kolem psychopatické osobnosti Charlese Mansona. Ten inicioval 

v roce 1969 vraždu sedmi lidí, mezi nimiž byla i herečka Sharon Tateová (1943-

1969), manželka režiséra Romana Polanského, tvůrce filmu Rosemary má 

děťátko, jež pojednává o satanistických praktikách. "53 Satanskou symboliku 

(pentagram, číslo 666, obrácený kříž) někdy využívá i dospívající mládež jako 

vyjádření protestu vůči společnosti. 

51 Patridge, Ch.: Encyklopedie nových náboženství . Praha 2006, s. 340. 
52 Lužný, D.: Nová náboženská hnutí. Brno 1997, s. 81. 
53 Vojt íšek, Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha 2004, s. 171. 
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Představitelé satanismu mají silný odpor к autoritám, proto bylo 

v rozporu hierarchické uspořádání církve, kde ústřední úlohu měla část vedená 

LaVeyem. Roku 1975 byla církev decentralizována a hierarchie byla 

odstraněna. Vznikla tak řada malých nezávislých skupin, z nichž některé 

zanikly. V současnosti jsou největšími skupinami Církev Satanova a Setův 

chrám. К satanismu se hlasí i hodně samostatných vyznavačů. Přesný počet 

stoupenců však není přesně znám. 

2.7.4. Psychoterapeuticko-výchovné sekty 

Scientologie 

Scientologická církev byla založená v roce 1954, je j ím zakladatelem je 

Lafayett Ron Hubbard (1911-1986). Je známá také pod označením Dianetika. 

L.R. Hubbard zveřejnil v roce 1950 své základní scientologické dílo 

„Dianetika. Moderní věda o mentálním zdraví", v něm se snaží odhalit příčiny 

psychosomatických nemocí a napomoci odstranění zdrojů odchylek od 

racionálního myšlení. Dianetika nabízí analýzu vlastního já, které Hubbard 

nazval „thetan". Thetan je odlišný jak od těla, tak od mysli a j e skutečným 

nesmrtelným božským já. Dianetika hovoří o dvojí mysli. Analytická mysl 

představuje oblast, kam se ukládají naše zkušenosti, zážitky a pocity a můžeme 

z ní tyto záznamy vědomě vyvolávat. Je tedy racionální, zatímco reaktivní mysl 

je iracionální. Reaktivní mysl je oblast nevědomí, kam se ukládají nepříjemné 

události, které způsobují bolest, vyvolávají strach a blokují úspěšné fungování 

analytické mysli a mohou nepříznivě ovlivnit naše jednání, aniž bychom si toho 

byli vědomi.54 Dle scientologů se lze v Dianetickém centru zbavit negativních 

zážitků tím, že vrací klienta zpět po jejich stopě a tím jej odreagovává. Cílem 

je, aby se osoba zbavila reaktivní mysli a byla svobodná. Tohoto stavu lze 

dosáhnout tzv. auditingem až po několika letech. Scientologické kurzy jsou 

54 Lužný, D.: Nová náboženská hnutí. Brno 1997, s. 87. 
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placeny, takže členové během „léčby" utratí mnoho svých peněz. Z těchto 

příspěvků je pak Scientologická církev financována. 

Scientologům je často vyčítáno: „nebezpečí vyplývající z neodborného 

zacházení s psychicky labilnějšími jedinci, možnost narušení psychického 

zdraví, vytváření pocitu viny (např. za rodinu, za minulé činy), snadná možnost 

vytvoření psychické závislosti na auditorovi, příp. jiném Scientologovi, 

narušení zdravého fungování rodin jejichž někteří příslušníci nechtějí žít podle 

scientologických pravidel, zneužitelnost intimních informací, které jsou vedeny 

o každém, kdo se někdy kontaktoval se Scientologií nebo některou organizací 

vedenou Scientology, vysoké finanční nároky, člověk využívající pravidelně 

služeb Scientologie se může díky vysokým cenám snadno zadlužit, mnozí 

scientologové v některých státech údajně ovládají důležitá hospodářská odvětví 

či banky. Scientologové byli v některých státech vyšetřováni za úplatkářství a 

vyděračství a byly s nimi vedeny soudní spory, negativní přístup к jejich 

kritikům (např. bývalým členům, psychologům, novinářům). Především se uvádí 

zastrašování, obtěžování, stížnosti, výhrůžky žalobami, pomluvy".55 

Scientologové odmítají požívání drog a používání léků к řízení 

psychických stavů u člověka. Tvrdí, že tímto způsobem je léčena fyzická 

složka, nikoliv duševní. Proklamovaným cílem Scientologie je: „učinit lidi 

šťastnějšími a schopnějšími a pozdvihnout jejich duševní úroveň. Za tímto 

účelem vytváří Scientologie různé organizace zaměřené na nápravu sociálních 

problémů např. Narconon (organizace zaměřená na léčení drogové závislosti) 

či Committee on Public Health and Safety (organizace zaměřená na celkové 

ozdravení společnosti) ".56 

Scientologům je často vyčítána jej ich rozpínavost a je j im přičítán 

manipulativní charakter. Nelibost veřejnosti tkví také v silné ekonomické moci. 

Ve světě působí přibližně 5,6 miliónů praktikujících scientologů. V ČR má 

zhruba 300 členů. 

55 h t tp : / /www.cpons.webpark.cz/scientol .h tm 
56 Lužný, D.: Nová náboženská hnutí. Brno 1997, s. 87-88. 
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2.8. Příčiny úspěšnosti sekt 

Jedním z důvodů, proč se mnozí lidé к těmto organizacím připojují je 

ovládání, neboť pro mnohé lidi je složité žít ve světě, kde se musí stále 

rozhodovat a nést za svůj život zodpovědnost. Stanou-li se členem sekty, 

přebírá ona tuto zodpovědnost, zorganizuje volný čas dotyčného, jeho osobní 

záležitosti, jeho partnerské vztahy, řekne mu, co smí a nesmí dělat, často i s 

požadavkem na přestěhování do komunity řeší rozhodování ohledně bydlení a 

zaměstnání. Pro většinu lidí je příslušnost к sektě únikem. Někdo třeba má 

problémy, s nimiž se nedovede vyrovnat, tak utíká do svého imaginárního světa, 

světa svých představ či světa, který mu nabízí sekta. 

Nikdo se nepřipojuje к sektě z rozumových důvodů, pokud se ovšem 

nejedná o vypočítavost, ale hrají tam základní roli důvody psychologicko-

sociální.57 Proto je dotyčný schopen věřit absolutně čemukoliv. Z toho pak 

samozřejmě vyplývá, že vlastní učení nehraje vůbec roli a tentýž člověk je 

schopen se připojit v tutéž dobu к nejrůznějším skupinám. Záleží na tom, s kým 

se právě v tomto okamžiku setká. Ve většině případů též není možné někoho 

rozumovými argumenty přesvědčit, aby sektu opustil, protože dotyčný se také 

z rozumových důvodů к sektě nepřipojil. Pokud svoji organizaci opustí, pak ho 

k tomu pravděpodobně zase povedou důvody psychologicko-sociální. Dnešní 

člověk žije v iluzi, že hlavním motivačním faktorem je rozum. Moderní 

výzkumy však ukazují, že 95% motivace vychází z hlubších sfér psychiky, které 

lidé neumějí kontrolovat. Metody „náboru" moderních sekt však na tuto 

mimoracionální sféru dokáží nejen působit, ale i využít ji ve svůj prospěch. 

Aby se možnost zásahu rozumu do rozhodování omezila, je pro většinu 

sekt typické, že se noví členové a zájemci z počátku vůbec nedozví, v co taková 

organizace věří a jakou má praxi. To se dozvídají až po určité době anebo po 

více či méně formálním zasvěcení, kdy už je odchod právě z psychologicko-

sociálních důvodů daleko obtížnější.58 V některých skupinách je odchod 

57 Novotný, T. -
1994, s. 46. 

58 Novotný, T. -
1994, s. 47. 

Vojt íšek, Z.: Základní orientace v nových náboženských směrech. Praha 
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nemožný i z důvodů praktických. V jiných případech se člen vzdá kvůli sektě 

svého zaměstnání, svého majetku, svých přátel, rozejde se se svou rodinou, 

nemá kde bydlet, protože se přestěhoval do komunity. Časem odchod ze sekty 

představuje takové problémy, že v ní raději zůstane. 

Příznivcům sekty jej í direktivní řízení vyhovuje. Svého člena sekta 

nenutí, aby přemýšlel, zodpovídal za svůj život, za své činy. V ostatních 

členech sekty vidí své blízké, svoji rodinu. Autorita vůdce mu nahrazuje 

autoritu rodičů v jeho dětství. Sekta ho odlučuje od složitého okolního světa, od 

všech soudobých nešvarů - války, hladomory, násilí, znečištění životního 

prostředí, epidemií atd. Sekta ho před tímto světem „ochraňuje". 

Mnoha lidem se zdá dnešní svět nepřehledný a složitý. Jako by měl 

každý j inou víru, j iné názory, j inou stupnici hodnot. Vyznat se v tomto bludišti 

j im připadá strašně nepřehledné. Jednoduchá odpověď na všechny otázky, 

kterou nabízejí různé sekty je pro ně hotovým vykoupením. Složitý svět je 

rázem zcela prostý: „ V naší skupině jsme všichni dobří, zachránění a vyvolení, 

všichni ostatní jsou špatní, ztracení, zavržení. "59 

Pro naprostou většinu sekt j e tedy typické, že mluví o blízkém konci 

světa a o tom, že žijeme v poslední době, což vytváří na příslušníky psychický 

tlak, na základě kterého je možné diktovat další požadavky. Čím více toho 

nějaká organizace vyžaduje od svých členů, tím více jsou tito členové к této 

organizaci vázáni. Jde od tzv. „zákon investované energie"60. Čím více se 

člověk obětuje pro nějakou organizaci, čím více ho to stojí, čím více času tam 

stráví, tím silněji cítí, že kdyby odešel, tak by si musel přiznat, že tuto veškerou 

energii promrhal, a tím silněji je na tuto organizaci vázán. 

Rozhodující je, zda člověk v okamžiku, v němž je osloven a přijde do 

styku se sektáři, je psychicky labilní nebo pevný. Kdo je v hluboké krizi je 

zvláště ohrožen. 

Příčiny relativního úspěchu sekt jsou mnohostranné a mohou být 

rozčleněny do několika skupin. Především jsou to potřeby a přání, o nichž se 

59 Biichnerová, В.: Co mámě vědět o sektách. Praha 1999, s. 13. 
60 Novotný, T. - Vojt íšek, Z.: Základní orientace v nových náboženských směrech. Praha 

1994, s. 47. 
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člověk domnívá, že v běžném životě či v rámci církve nedojdou naplnění. Další 

možnou příčinou je samotná technika náboru a vytváření sekt a nakonec i 

důvody, jež se dotýkají příslušnosti к církvi nebo к j iným skupinám: 

ekonomické, politické zájmy či tlaky, pouhá zvědavost atd.61 

Zneužívání přirozených potřeb člověka 

Lidé mají potřebu vyjít z anonymity, vybudovat si svou identitu, slyšet, 

že jsou tak či onak jedineční, zvláštní, že nejsou pouze jedni z davu. Tady se 

sekty snaží vytvořit dojem zájmu o člověka. Nabízejí zdánlivě rovnocenné 

možnosti uplatnění se v duchovním úřadě či řízení, možnost rozvíjení vlastních 

schopností, příležitost náležet ke skupině "vyvolených". 

Sekty se snaží navodit dokonalé přátelské vztahy, neboť vědí, že člověk 

touží někam patřit. Často přehnaně lichotí a nekriticky obdivují člověka, aby ho 

získaly na svou stranu. Lidem, kteří se nesnadno rozhodují, nabízejí jasné 

vedení, kde člověk nemusí sám nic rozhodovat a jen plní rozkazy sekty.62 

Zneužívání momentální situace člověka 

Využívají buď akutních problémů jako jsou např.rodinné tragédie, 

nemoci, smrt blízkého člověka či chronických problémů např. pocitů 

osamělosti, komplexů či nespokojenosti s konzumní společností.63 

Zneužívání náboženskosti člověka 

Sekty nabízejí široký prostor pro tradiční nábožensko-kulturní dědictví, 

alternativní styl modlitby a kázání, který je těsně svázán s povahovými rysy 

a touhami lidí. Navíc se snaží ukázat obraz organizace, která nabízí východiska 

podobného charakteru jako některé církve, ale není zprofanována historií ani 

61 Dokumenty katolické církve (1986-1994). Sekty a nová náboženská hnutí. Praha 1997, s.77. 
62 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/pr ic iny.htm 
63 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/pr ic iny.htm 
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současnou činností . Sekty nabízejí jednoduché a pohotově připravené odpovědi 

i na komplikované otázky a situace. Umí velmi dobře využít tazatelovi 

bezradnosti a důvěry.6 4 

Zneužívání sugestibility člověka 

Sugestibili ty člověka lze zneužít к psychické manipulaci . Záměrnou 

sugescí lze docílit , aby objekt tohoto působení přejal některé duševní děje, 

zvláště emoce a názory a to bez vlastního kritického zhodnocení . Vliv přenosu 

je sugestivnější , je-l i podán hezkými frázemi, které nikoho nenutí к zamyšlení . 

Sektáři maj í velmi plamenné projevy, ze kterých čiší vlastní přesvědčení 

a dokáží je j podepřít strhujícím řečnickým projevem.6 5 

Co sekty nabízejí jako zdánlivé uspokojení? 

Člověk hledá konkrétní odpovědi na své otázky a řešení svých problémů. 

Sekty mu vždy nabízejí oboje. Také krizové situace mohou vyvolat přání 

a potřeby, které se stávají základní motivací pro obrat směrem к sektám. Tyto 

potřeby se projevuj í jak na intelektuální, tak na citové rovině a vykazuj í 

společné rysy, jsou orientovány na "sebe sama" ve vztahu s "ostatními", ve 

vztahu s minulostí , přítomností a budoucností . Co tedy sekty nabízejí j ako 

zdánlivé uspokojení? 

1. Hledání příslušnosti - Tradiční způsob života j e narušen, rodinné 

zázemí není jednotné, člověk se cítí sám. Odtud pramení potřeba někam patřit . 

Zde sekty nabízejí pozornost , podporu v malých uzavřených komunitách, 

opětovné zapojení "vyhoštěných" jedinců do nové společnosti , skupinu, která 

často myslí na jednotl ivce, jeho ochranu a bezpečí . 

2. Hledání odpovědí - Sekty nabízejí jednoduché a pohotově připravené 

odpovědi i na komplikované otázky a situace. Umí velmi dobře využít 

64 ht tp: / /www.cpons.webpark.cz/priciny.htrn 
65 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/pr ic iny.htm 
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tazatelovi bezradnosti a důvěry. 

3. Hledání celistvosti - Mnohým lidem se zdá, že už se nevyznají sami 

v sobě, ve vlastní kultuře, ve vlastním prostředí. Byli např. zraněni rodiči, 

přáteli, či samotnou společností, v níž žijí, a cítí se vyloučeni. Zde se sekty 

snaží poskytnout fyzické a duchovní uzdravení, pomoc při problémech s 

drogami, alkoholem, které v podobných případech mohou nastat. Snaží se ve 

svých potenciálních obětech podnítit nový vztah к životu. 

4. Hledání kulturní identity - V mnohých zemích třetího světa se 

společnost nachází v hlubokém odloučení od tradičních kulturních a sociálních 

hodnot.66 Z duchovních instancí je v našem prostředí zaručují mimo jiné také 

církve. Zde může však negativně působit ztráta důvěry v dosavadní instituce, ať 

už je to pocit zprofanování katolické, ale i evangelických církví jej ich dlouhou 

a nemálo krvavou historií či např. současným možná unáhleným kanonizováním 

nemalého počtu nových svatých a podobně, nebo samotná ztráta důvěry v 

sociální hodnoty bez ohledu na církve v souvislosti s frustrací z historie, či ze 

současnosti. Zde sekty nabízejí široký prostor pro tradiční nábožensko-kulturní 

dědictví, alternativní styl modlitby a kázání, který je těsně svázán s povahovými 

rysy a touhami lidí. Navíc se snaží ukázat obraz organizace, která nabízí 

východiska podobného charakteru jako některé církve, ale není zprofanována 

historií ani současnou činností. 

5. Potřeba být uznáván, být jedinečný - Lidé mají potřebu vyjít z 

anonymity, vybudovat si svou identitu, slyšet, že jsou tak či onak jedineční, 

zvláštní, že nejsou pouze jedni z davu. Tady se sekty snaží vytvořit dojem 

zájmu o člověka. Nabízejí zdánlivě rovnocenné možnosti uplatnění se v 

duchovním úřadě či řízení, možnost rozvíjení vlastních schopností, příležitost 

náležet ke skupině "vyvolených". 

66 Dokumenty katolické církve (1986-1994). Sekty a nová náboženská hnutí. Praha 1997, s.81. 
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6. Potřeba duchovního vedení - Sekty nabízejí vedení a orientaci 

prostřednictvím charismatických vůdců. Postava vůdce, mistra, guru hraje 

důležitou roli při s jednocení jak úředníků, tak řadových členů. 

7. Potřeba vize - Lidé při pohledu na budoucnost cítí často 

znepokojení , zoufalství či bezmocnost .6 7 Hledají znamení naděje , způsob, j ak 

vyjí t z této situace. V tomto případě sekty slibují "nové vidění" sebe sama. 

Slibují počátek nové epochy, nového věku. 

8. Potřeba účasti a angažovanosti - Sekty využívaj í a také podněcuj í 

nutkání lidí udělat něco pro zlepšení světa a nabízejí konkrétní zaměstnání , 

která podle je j ich věrouky, zdánlivě, nebo i ve skutečnosti vedou к danému cíli. 

2.9. Způsoby získávání nových sympatizantů 

Nejčastě j i asi potkáváme přívržence sekty stojící na rušných místech, kde 

nabízejí různé agitační materiály od knih, časopisu až po pozvánky do různých 

restaurací, kde se pak přímo získávají noví členové. Takový způsob není však 

příliš účinný. 

Autori tářské skupiny získávají proto nové stoupence spíše v různých 

osvětových zařízeních nabízejících kurzy pro manažery, řečnictví, rozvíjení 

osobnosti , partnerské semináře, esoterická terapeutická centra, zdravotní 

kroužky, výuku jógy nebo autogenní trénink™. Učení podávaj í j eho šiřitele 

pomalu jako nevinně vypadaj ící názory, kterými postupně vtahuj í oběť do svých 

sítí. 

67 D o k u m e n t y k a t o l i c k é c í rkve ( 1 9 8 6 - 1 9 9 4 ) . Sek ty a n o v á n á b o ž e n s k á hnutí . Praha 1997 , s . 8 2 . 
<>K Pod pojmem autogenní trénink se rozumí soubor technik, koncentrace a relaxace, reguluj ící 
napět í sva lové a nás ledně i psych ické , f o rma nacv i čené au tosugcscc . Bt lchncrová , В. : Co 
máme vědět o sektách. Praha 1999, s. 16. 
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Jedinou cestou úniku je zjistit, o jakou se jedná skupinu a pokud jde o 

autoritářskou skupinu, tak s ní co nejrychleji přerušit styk. Pokusy o diskusi, 

která by měla členy sekty odvést od jejich přesvědčení, se zatím nesetkaly 

s úspěchem. Naopak diskutující se vystavuje riziku, že se do sítí sekty chytí 

sám. Zkušení agitátoři69 totiž mají svou strategii dokonale propracovanou 

a dovedou své učení podávat tak přesvědčivě, že jen málokdo odolá. 

V posledních letech si některé skupiny svou taktiku dále propracovaly 

a změnily. Dříve se snažily pohltit nové stoupence se vším všudy, dnes se stále 

více skupin snaží získat místo toho významné postavení ve společnosti. 

Vystupují především jako "podniky služeb", nabízející zákazníkům různé kurzy 

či zboží (knihy, časopisy, bioprodukty). Skutečnost, že nějaký obchod 

s ekologickými potravinami, zajímavý seminář či humanitární organizace je 

v rukou nějaké sekty, není často vůbec zřejmá. 

Sekty obvykle kladou na získávání nových sympatizantů veliký důraz 

a úspěšné agitátory odměňují. Neschopnost získávat nové přívržence naopak 

končí ostudou a trestem (mnohdy vedoucím až к hladovce nebo k bití). Verbíři 

mnohdy zatajují pravdu, či otevřeně lžou. Oni sami věří, že jej ich lži jsou 

ospravedlnitelné tím, že jej ich pomocí dělají něco pro sektu a pro jej ího vůdce. 

Někteří agitátoři tráví své dny na ulicích a předstírají, že shánějí peníze 

na takové věci, jako pomoc bezdomovcům, na jídlo pro hladovějící, nebo boj 

proti drogám. Často se snaží napojit na takové organizace, jako jsou 

společenství pro studium Bible, pořádají kurzy lepšího života, aby své klienty 

při této příležitosti pozvali na setkání členů sekty. Někdy také navštěvují lidi 

v jejich domovech. Mnoho sekt má verbíře, kteří jsou zaměstnáni jako uklízeči 

nebo hlídači dětí a přes svou profesi navazují kontakty s potenciálními členy. 

o v 70 
Agitátory sekt můžeme potkat: 

1. ve školách 

69 Populární literatura v této souvislosti často používá slova verbíř. V textu j e občas výraz 
použit pro synonymickou variaci textu. 
70 Por terf ie ldová, K. M.: O sektách. Praha 1997, s. 62. 
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2. na večírcích, diskotékách, v restauracích, na sportovních událostech a 

jiných zájmových podnicích 

3. v kurzech a seminářích, obzvláště těch, které se zabývají 

sebezdokonalováním a radami, jak se zbavit stresu 

4. v nemocnicích 

5. na veřejných prostranstvích - např. v Praze mají své strategické 

působiště u výstupů z metra, často také působí na smutné pozůstalé na 

hřbitovech. 

Členové sekt si obvykle zvolí cíl a zahájí konverzaci, která vede к 

"přátelskému seznámení", pak následuje pozvání na diskusní odpoledne 

s dalšími lidmi, večírek, kurz nebo strávení víkendu v příjemném prostředí (na 

útraty společenství). Tam se nový příchozí setká s dalšími "kamarády" a je 

vyzván, aby navštívil další setkání. Až později, což může trvat týdny i měsíce, 

se postupně vynořuje pravdivý obraz společenství. 

2.10. Psychická manipulace sekt 

Chceme-li hovořit o psychické manipulaci, měli bychom si nejprve 

vymezit pojem manipulace. „Manipulace je skrytým, zákulisním, podvodným, 

pletichářským jednáním, využitím něčí neznalosti nebo naivity, jehož záměrem 
r r r v r u 71 

je dosáhnout pro sebe maximálního prospěchu na úkor někoho jiného. " 

Psychická manipulace je pak zneužití převahy (informací, intelektu, 

výřečnosti, momentální situace, různých psychotechnik, apod.) к ovlivnění 

rozhodování a jednání druhého ve vlastní prospěch, či prospěch určité skupiny 

(náboženské, politické, komerční,).72 

Pro psychickou manipulaci se často používá termín „vymývání mozku". 

Jde však o dvě různé věci, které by se neměly zaměňovat. „Vymývání mozku" 

je rčení, které v roce 1951 používal novinář Edward Hunter, když popisoval, jak 

71 Wróbel , A.: Výchova a manipulace. Praha 2008, s. 23. 
72 h t tp : / /www.cpons.webpark.cz/manipul .h tm 
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američtí vojáci zajatí v korejské válce měnili náhle své názory a přiznávali se 

к smyšleným válečným zločinům. Hunter přeložil čínský výraz hsi nao, což 
73 

znamená „vymývání mozku". 

Vymývání mozku je donucovací prostředek. Člověk od počátku ví, že je 

v rukou nepřítele. S obětí je hrubě nakládáno, často je i mučena. Vězni jsou 

přinuceni k sebezáchovným činům, jakmile je provedou, změní své názory, aby 

zdůvodnili své jednání. Tyto názory nemívají však dlouhého trvání. Když už 

není vězeň pod vlivem nepřítele, většinou tyto názory odmítne. Příkladem 

„vymývání mozku" sektou je případ devatenáctileté Patty Hearstové, vnučky 

známého tiskového magnáta, jež byla 4.2.1974 unesena teroristickou skupinou 

„Symbiotická osvobozenecká armáda" (S.L.A.)74. Po dvou měsících tvrdého 

nátlaku spojeného s fyzickým i psychickým terorem a ponižováním se Patricia 

plně identifikovala s myšlenkami zločinecké organizace a dokonce se podílela 

spolu s touto organizací na vyloupení banky. V roce 1975 byla zatčena. Její 

obhájce tvrdil, že byl Patricii „vymyt mozek", ale soud tuto obhajobu nepřijal a 

odsoudil j í к 25 letům vězení. Nakonec byl odvolacím soudem rozsudek 

zmírněn na sedm let a díky milosti prezidenta Jima Cartera byla Patty Hearstová 
nc 

po dvaadvaceti měsících propuštěna . Ačkoliv byla S.L.A. spíše politickou než 

náboženskou organizací, vzbudil tento případ v široké veřejnosti obavy 

z nebezpečnosti sekt. 

Psychická manipulace je na rozdíl od vymývání mozku hlubší 

a důmyslnější. Někdy je též nazývaná jako „myšlenková převýchova". 

Pachatelé jsou obvykle považováni za přátele, takže postižená osoba bývá méně 

ve střehu. Bezděčně spolupracuje se svými manipulátory a poskytuje j im 

soukromé informace, aniž by tušila, že budou použity proti ní.76 

Psychická manipulace má podle psychologa Leona Festingera tři 

primární složky - řízené chování, řízené myšlení a řízené cítění. Popsal je ve 

73 Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno 1994, s. 88. 
74 Singer, M.T., Lalich, J.: Sekten. Wie Menschen ihre Freiheit verliren und wiedergewinnen 
können. Heidelberg 1997, s. 86. 
75 Vojt íšek, Z.: Nová náboženská hnutí a jak j im porozumět. Praha 2007, s. 39. 
76 Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno 1994, s. 89. 
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své „teorii kognitivní disonance"77 . Každá složka silně ovlivňuje druhé dvě. 

Pokud se jedna ze složek změní, ostatní mají tendenci se přizpůsobit. Disonance 

vlastně znamená konflikt, ke kterému dojde, když se změní jedna ze složek, tak 
78 

se zbylé dvě posunou, aby se mezi nimi zmenšil rozpor. Pokud se změní 

všechny tři složky, změní se identita člověka. 

Pro lepší vysvětlení kognitivní disonance jsou zde popsány jednotlivé 

složky psychické manipulace. Řízené chování zahrnuje kontrolu např. prostředí, 

kde člověk žije, j ídla, které konzumuje, šatů, do kterých se obléká, práce, 

kterou koná a dalších rituálů. Proto sekty často předepisují svým členům velmi 

tuhý režim, kde členové musí dodržovat přesná pravidla, věnovat se 

každodenním náboženským rituálů a musí plnit nej různější úkoly. Příkazy 

a úkoly od vûdee sekly se obvykle musí plnit ve volném S a s e , ktcfý j e tak z c e l a 

využit. Členové kultu společně praktikují běžné činnosti např. společně pracují, 

jedí či spí ve stejné místnosti. Sekta se snaží potírat jakýkoliv pokus o 

individualismus. 

Při řízeném myšlení si člen vštípí nauku sekty, osvojí si nový způsob 

vyjadřování a metody zabraňující svobodnému myšlení. Dobrý člen sekty musí 

umět manipulovat sám sebe.79 Pokud se nějaké informace považují za 

nežádoucí, členové jsou vedeni k tomu, aby kritickým výrokům nevěřili. 

Poslední složka psychické manipulace, řízené emoce, se snaží ovládnout 

rozsah lidských citů. Velmi často dochází k tomu, že členové jsou zastrašováni 

a bývá jim vnucována vina. Přitom většina členů sekty nemá tušení, že se viny 

a strachu používá jako prostředku psychické manipulace.80 Členům není 

dovoleno dávat najevo negativní emoce. Jsou vyškoleni tak, aby nedbali na 

sebe, nýbrž pouze na skupinu a nikdy si nestěžovali. Vůdce sekty nesmějí 

kritizovat nikdy, kritičtí mohou být pouze sami vůči sobě. Mnoho sekt ovládá 

interpersonální vztahy uvnitř skupiny. Vůdcové určují, kdo se smí s kým stýkat, 

někdy dokonce rozhodují, kdo si koho má vzít, např. hromadné sňatky u 

77 Fest inger, L., Riecken, H.W., Schachter, S.: When Prophecy Fails. New York 1964 in 
Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno 1994, s. 92 
78 Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno 1994, s. 92. 
79 Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno 1994, s. 95. 
80 Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno 1994, s. 97. 
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moonistů na příkaz vůdce reverenda Moona. Často kontrolují intimní život 

svých členů. Některé skupiny požadují, aby členové potlačovali sexuální cítění 

např. Hnutí Hare Kršna. Sexuální frustraci si členové často kompenzují 

přemírou pracovní aktivity. U jiných skupin např. odštěpených frakcí Mormonů 

jsou sexuální projevy vyžadovány. Obecně lze říci, že sekty mají citové projevy 

svých členů plně pod kontrolou. 

Postup při provádění psychické manipulace můžeme rozdělit do tří 

stupňů: rozmrazení, změna, opětovné zmrazení,81 Tento třístupňový model byl 

popsán v knize Edgara Scheina nazvané Násilné přesvědčování,82 Schein 

studoval koncem padesátých let programy vymývání mozku v Maově Číně. Ve 

své knize se opírá o rozhovory s bývalými americkými válečnými zajatci. 

V Scheinově knize rozmrazení znamená zlomit člověka, změna představuje 

indoktrinační proces a opětovné zmrazení je vybudování a upevnění nové 

identity. 

V první fázi rozmrazení musíme osobnost zlomit, což znamená otřást 

jej ími jistotami. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak člověka zlomit je 

nedostatek spánku. K dezorientaci přispívá též změna stravy. Některé skupiny 

nabízejí stravu bohatou na cukry anebo nutí člověka к dlouhému hladovění, což 

oslabuje odolnost. Často též využívají hypnotické postupy, řízenou meditaci, 

společné modlení či společný zpěv. Zmatek způsobují i protikladné informace 

sdělované jakoby mezi nimi nebyl rozpor. Lidé jsou v této fázi oslabení a sekty 

j im vnucují pocity viny a méněcennosti. Po této fázi následuje změna. 

Během změny oběť získává novou identitu tzn.nový způsob chování, 

myšlení a cítění. Přestavba identity se provádí jednak formálně v podobě 

seminářů a rituálů a jednak neformálně pomocí rozhovorů, četby či 

videozáznamů.8 3 Chování se ovlivňuje postupně, aby byl nový člověk schopen 

ho vstřebat. Sektáři používají metodu tzv. „duchovní zkušenosti". Člen kultu se 

důvěrně seznámí s nově příchozím a informace pak předává vedení. Vůdce 

81 Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno 1994, s. 101. 
82 Schein, E.H.: Coercive Persuasion. 1961. The Massachuset ts Institute of Technology, 

W.W.Norton, 1971 
83 Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno 1994, s. 104. 
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sekty později tyto informace zveřejní a dotyčný se domnívá, že vůdce má 

nadpozemské schopnosti a umí číst myšlenky svých věřících. 

Ve třetí fázi opětovného zmrazení musíme upevnit nově získanou 

identitu. Nový člen musí získat nový smysl života a věnovat se nové činnosti, 

jež v něm upevní novou identitu. Nová identita musí vydržet i mimo sektářské 

prostředí. Během zmrazovací fáze je základním prostředkem sdělování 

informací napodobení. Noví členové jsou spárováni se starými členy a ti j e o 

všem poučují . Noví členové musí v každém směru napodobovat své duchovní 

rádce. Nový člen pak touží být uctívaným vzorem pro j iné mladší kolegy.84 

Skupina se stává jeho novou rodinou. Musí opustit svoji původní rodinu 

a přátele. Některé sekty dokonce dávají svým stoupencům nová jména či mění 

jejich oblečení a vše, co by jim mohlo připomínat jejich starou identitu. Nový 

člen dostane za úkol získávat pro sektu nové lidi, což způsobuje, že si rychleji 

zafixují své nové názory. Verbováním nových členů krystalizuje lépe kultovní 

identita.85 

2.11. Nejčastější manipulační techniky agitátorů 

Velmi frekventovaná je metoda celonoční diskuse nebo víkendových 

společných pobytů. Manipulační techniky totiž nejlépe fungují ve chvílích, kdy 

jsme unaveni a vytrženi ze svého běžného prostředí. V takových podmínkách 

mohou sekty vytvořit jakoukoli iluzi bez rušivých vlivů. I když všechny 

semináře a pobyty organizované sektami nemají stejný průběh, všechny chtějí 

mít z návštěvníků prospěch. Verbíři používají к ovlivnění lidí nejčastěji 

následující techniky: 

Oslabení pozornosti 

Aktivity sekt jsou většinou naplánovány tak, aby udržely lidi vzhůru 

dlouho do noci. Tato setkání se táhnou až do pozdních hodin, kdy už jsou 

84 Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno 1994, s. 107. 
85 Tamtéž, s. 107. 
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účastníci tak vysíleni bojem s únavou, že si jen částečně uvědomují , co se 

kolem nich děje. Sekta j im podává stravu s množstvím cukrů, což je vede do 

stavu tzv. cukrové bomby86 (krátkodobý prudký přísun energie do mozku, po 

kterém následuje prudký pokles hladiny cukru v krvi). Protože glukóza zásobuje 

mozkové buňky, jej í pokles zamlžuje myšlení a přináší únavu a nepozornost. 

Ostražitost oslabuje také fyzické nepohodlí. Sektářské verbířské techniky 

často obsahují tzv. hry, při kterých lidé mají dlouhé hodiny sedět na jednom 

místě bez pohybu a bez přestávky na protažení. Někteří nenechají účastníky 

odpočinout ani na chvíli. Jak roste pocit tělesného nepohodlí, člověk se více 

věnuje tomu, co se děje uvnitř něho a přestává věnovat pozornost okolí. Tak 

často přehlédne náznaky, které by v něm mohly vzbudit podezření, o co ve 

skutečnosti běží. 

Naplánovaný chaos 

Neznámé prostředí v nás budí pocit dezorientace a zvyšuje závislost na 

těch, kteří vědí, kam jdou a co se tam bude dít. V takových podmínkách mnozí 

sledují průvodce a ani se moc neptají. Sekty často pro nové potenciální 

sympatizanty opatřují tzv. "sestry" nebo "bratry", kteří je mají provázet 

několika prvními hodinami nebo dny. Čím je nový příchozí zmatenější a čím 

hůř se v dění orientuje, tím se cítí závislejší na svém průvodci. Sekty záměrně 

udržují lidi v nevyrovnaném postoji také tím, že je vedou z jedné aktivity do 

druhé, aniž by oni tušili, co se chystá. Tento pocit, že nevíme, co se s námi 

děje, se prudce zvyšuje tím, když nemáme možnost vědět, kolik je hodin. Proto 

obvykle v místnostech sekty nebývají hodiny. A když do nich člověk přijde 

s hodinkami, může se mu stát, že ho požádají , aby je odložil. Skutečnost se 

směšuje s iluzí také ve chvíli, kdy organizátoři přehlcují účastníky množstvím 

informací, které není schopen lidský mozek za daný časový interval vstřebat. 

Přednášející se snaží vytvořit prostředí, v němž každá otázka může být 

sankcionována jemným náznakem, že dotyčný, který žádá vysvětlení záměrně 

příliš složité a příliš rychle vychrlené informace, je minimálně omezený. To se 

86 Porterf ie ldová, K. M.: O sektách. Praha 1997, s. 70. 
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samozřejmě daného účastníka nemálo dotkne. V jiném případě mu přednášející 

odvětí, že odpověď na jeho otázku vyplyne v dalším výkladu, což se však 

obyčejně nestává. Většina lidí pak potichu trpí přetížeností informacemi 

a nesrozumitelností, neboť nechtějí vypadat před svými novými přáteli jako 

hlupáci.87 

Změněný stav vědomí 

Jinou technikou je navození "zmíněného stavu vědomí" , B ě h e m 

takového stavu stále vnímáme, co se kolem nás děje, ale nejsme schopni o tom 

přemýšlet a hodnotit to. V takovém rozpoložení jsme ochotni přijmout cokoliv. 

Jiného stavu vědomí se dosahuje prostřednictvím meditace, dechových cvičení, 

společných zpěvů či zvláštních světelných a zvukových efektů. 

Každý rytmický zvuk nebo akce směřuje к určitým změnám vědomí. I 

dlouhodobé psaní je rytmická činnost a může vést к podobným důsledkům, 

a proto také vůdci někdy žádají nové členy o opisování dlouhých odstavců. 

Řečníci při přednáškách mluví monotónním hlasem a bez přestávky, jako 

to dělají hypnotizéři. Jiná společenství pouštějí jako kulisu hudbu podloženou 

pravidelnými údery bubnů. Vůdce často vyzývá ke společnému zpěvu či 

vytleskávání, nebo je j skupina doprovází dupáním do rytmu. 

Změněné stavy vědomí se mohou stát nebezpečnými v případě, že je 

někdo využije к manipulaci s druhými. 

Psychická stimulace 

Výroky a učení vůdců apelují více na city než na intelekt. Posluchači 

většinou získávají pod dojmem jej ich slov pocit, že spoluprací se společenstvím 

budou bojovat proti obecným problémům, jako je chudoba či války. 

Akcentováním na emocemi podbarvené pojmy, jako jsou svoboda, 

87 Porterf ie ldová, K. M.: O sektách. Praha 1997, s. 70 - 72. 
88 Porterf ie ldová, K. M.: O sektách. Praha 1997, s. 72. 
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nespravedlnost nebo zlo, se snaží vykreslit obraz ideálního světa, který nastane 

pro příslušníky sekty, který pak srovnávají s hrůzostrašně předvedenou 

skutečností. К manipulaci tímto směrem mohou sloužit i vybrané citáty z Písma 

svatého. 

Vůdci prezentují ideální svět oproti skutečnému tak, že není pochyb, že 

pouze jeden z nich je dobrý. Navozují tak u svých posluchačů černobílé vidění. 

Mají si tak uvědomit, že ti, které poslouchají, jsou jediní správní. Jejich dřívější 

okolí žije v bludu a nedojde ideálního světa, který je předestřen sympatizantům 

a členům. Vůdci tak manipulují své "oběti" do stavu, v němž myslí jako děti, 

tím, že je nechají chovat se tak. Tomu se říká regrese. Víkendové aktivity 

verbířů sekt spoléhají často na to, že lidem bude umožněno vrátit se do 

dětského světa ve formě her, vodních soubojů, sportování, zpěvu a malování. 

Ve stavu regrese se pak člověk snáze přizpůsobuje a nechává se vést. 

Tlak skupiny 

Sekty navozují představu vlastního zvláštního diskursu89, v němž se 

pohybují. Jazykově se odlišují a vytvářejí tak okolo sebe větší či menší vrstvu 

tajemna. Tuto vrstvu však dovedně skombinuj í s tím, že se snaží z potenciálních 

sympatizantů udělat homogenní skupinu, která spolu soucítí a v níž jeden bez 

druhého už nechce být. Sekty vycvičují některé své členy, kteří pak ze sebe 

udělají nejbližší a nejlepší přátelé nově příchozích tím, že s nimi mluví o jej ich 

zájmech, radostech i starostech. Snaží se navodit pocit, že jsou co nejvíce 

podobní svému novému příteli. Při této činnosti používají onen zvláštní diskurs 

sekty, který navozuje atmosféru určité odlišnosti, jež spočívá ve vyšším 

povědomí o světě. Rozhovory těchto náhončích o věrouce a různých aspektech 

života sekty pak fungují jako určitý způsob iniciace do onoho "vyššího 

povědomí", do onoho diskursu sekty. 

Mezi posluchači na setkáních bývají často tzv. podpůrci, členové, kteří 

předstírají, že jsou také nově příchozími. Ti pak přerušují výklad přednášejícího 

a vykládají ostatním, co pro ně společenství udělalo dobrého a co pro ně to či 

89 Tohoto pojmu zde používám ve smyslu způsob vyjadřování a myšlení. 
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ono uvědomění či poznání znamenalo. Ti se pak také jako první přihlásí jako 

"noví" sympatizanti či členové sekty. Pokud posluchači ještě i přesto váhají , 

mohou právě tito podpůrci jejich rozhodnutí uspíšit tím, co se nazývá sociální 

důkaz.90 Lidé jsou ochotní věřit v konkrétní cestu, když vidí příklad u j iných. 

Jejich důvěra je j im důkazem toho, že to, co si myslí, je správné. Čím více věří, 

že ostatní j im jsou podobní, tím pro ně bude podobný důkaz podstatnější 

a jej ich rozhodnutí více ovlivní. 

Podporování krizového stavu 

Dalším možným způsobem je navozování představy nebezpečí. Ve chvíli, 

kdy se lidé nacházejí v nejvyšším stupni emocionálního vytržení, se věci často 

obrátí ke svému protikladu. Vytvářejí tak představu, že v případě, že se dotyčný 

nesvěří pod ochranu sekty, dojde к neštěstí, které ho čeká a které nemůže jinak 

odvrátit. Kupříkladu mu řeknou, že trpí chorobou, o které neví, nebo že se blíží 

konec světa. 

Nově příchozím bývá vnucován pocit viny za celý předchozí život 

a bývají nuceni k tomu, aby se ze svých chyb zpovídali před celou skupinou. 

Lidé, kteří se na veřejnosti projevují jako stydliví a soucitní jedinci, jsou často 

ochotni se svou potřebou sebelásky nechat dohnat do jakéhokoli extrému jen, 

aby získali trochu uznání. Obvykle nerozeznají, že jejich beznaděj vyplývá 

právě z členství v sektě. 

Ve chvíli obratu obvykle řečníci sekty vyberou někoho z obecenstva a 

zesměšňují ho nebo je j skrytě urážejí, dokud ho nedoženou к slzám. Obětí se 

většinou stává ten, kdo se příliš ptal nebo dal j inak najevo svou odlišnost. Jindy 

je oběť vybírána podle toho, že své pochyby zjevila svému "příteli", který ji na 

setkání přivedl. Stane-li se něco takového, působí to dojmem, že vůdce je 

schopen číst myšlenky druhých. I jen myslet na něco j iného se pak může stát 

nebezpečným. 

Příchozí jsou prostřednictvím narážek a později přímých pokynů žádáni, 

aby rozvázali své vztahy s minulostí, s přáteli i se svými rodinami. Ti, kteří 

90 Por terf ie ldová, K. M.: O sektách. Praha 1997, s. 75. 
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podobná setkání navštíví, jsou často už téměř připraveni spálit za sebou 

všechny mosty. Zde jsou vedeni к aktivnímu činu, aby například napsali dopis 

příteli nebo přítelkyni a ukončili vztah, případně je j nebo ji získali pro sektu. 

Někdy jsou také žádáni, aby vzali něco, co mají rádi, jako třeba fotografii 

někoho z rodiny, a dokázali ostatním, že jsou připraveni začít nový život tím, že 

před společenstvím obrázek zničí. Pro některé pak může takový čin znamenat 

naprosté a definitivní propadnutí skupině. 

Odevzdání se 

Když verbíř nedosáhne úspěchu napoprvé, snaží se alespoň získat od své 

oběti slib, že se ukáže ještě jednou. Jakmile pak člověk něco slíbí před více 

lidmi, může mít pak osobní zájem na tom, aby daný slib splnil. Loajálnost takto 

"polapeného" člověka pak roste s tím, jak se jeho zájem stává osobnějším. Čím 

více toho slíbí, tím více má nutkání, aby svým slibům pro klid svého svědomí 

dostál. Nemusí jí t však jen o sliby účasti, ale třeba i o příspěvky na konání 

dalších seminářů, kterých se pak dotyčný má zúčastnit. Peníze samozřejmě 

zavazují o mnoho více, ale fungují tu vlastně stejně jako sliby. 

2.12. Nejvíce zasažené skupiny 

Nejvíce zasaženou a také nejvíce zranitelnou skupinou jsou mladí lidé. 

Mnohé sekty však také nacházejí nové přívržence mezi dospělými, jiným se 

zase daří u členů rodin s vysokým ekonomickým potenciálem a vysoce 

kulturním stylem života. Vhodnou půdou pro šíření sekt je také univerzitní 

prostředí. Důvodem, proč sekty se často zaměřují na vysokoškoláky (mladí lidé 

mezi 18 a 25 lety), je snadná „polapitelnost", neboť této sociální skupině je 

vlastní určitý idealismus, entuziasmus a naivita. Svou roli hraje i náhlá 

opuštěnost na koleji. Sekty přitahují zejména mladé lidi s ideály a malými 

životními zkušenostmi. 
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Často se sekty zaměřují také na starší občany.91 Některé sekty skrývají 

své nábory pod různými kurzy sebezdokonalování v centrech pro starší občany, 

v domovech důchodců a v domovech s pečovatelskou službou. Od starších lidí 

se očekává, že se navážou na společenství, ve kterém změní své názory a ve 

svém testamentu odkážou majetek právě jemu. Církev sjednocení dokonce 

vytvořila tzv. "Skupinu pomerančových květů", v níž se organizují verbíři, kteří 

se specializují na důchodce. Svědkové Jehovovi mají ve středních Čechách 

školu, kde zaučují své členy ve tříměsíčních intenzivních kurzech. Členové se 

zde vyškolují , aby uměli co nejlépe navazovat kontakty s lidmi a přesvědčovat 

je, aby se též stali členy. Bývají to většinou svobodní lidé bez rodin, kteří pak 

mohou být posláni do různých míst v Čechách, kde pak působí na občany či 

vykládají učení "bratrům a sestrám". 

2.13. Sekty a církve v České republice 

Vztah státu a sekt je v ČR vymezen zákonem upravujícím postavení 

náboženských společností: Zákon č. 3/2002 Sb.- „O svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých 

zákonů" (zákon o církvích a náboženských společnostech), podle nějž může 

každý občan České republiky vyznávat, praktikovat a šířit náboženství, kterému 

věří. Podle tohoto zákona platí v ČR úplná náboženská svoboda. (Náboženská 

svoboda je též dána Listinou základních práv a svobod, článkem č. 16.) Pátý 

paragraf zákona č. 3/2002 Sb o podmínkách vzniku a působení církví 

a náboženských společností říká: 

„ Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž 

činnost je v rozporu s právními předpisy a jejíž učení nebo činnost ohrožuje 

práva, svobody a rovnoprávnost osob a jejich sdružení včetně jiných církví 

a náboženských společností, ohrožuje demokratické základy státu, jeho 

suverenitu, nezávislost a územní celistvost, a 

91 Dokumenty katolické církve (1986-1994). Sekty a nová náboženská hnutí . Praha 1997, 

s. 77. 
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a) je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, 

veřejného zdraví, principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti osob, 

b) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob 

pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, 

náboženské vyznání nebo sociální postavení, rozněcuje nenávist 

a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporuje násilí nebo porušování právních 

předpisů, 

c) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický 

a fyzický nátlak к vytvoření závislosti, která vede к fyzickému, psychickému 

a ekonomickému poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků, к 

poškozováni jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje 

nezletilých a omezování jejich práva na vzdělání, zabraňuje nezletilým přijmout 

zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo 

d) je utajována vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační 

struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li 

částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České 

republiky. "92 

O registraci rozhoduje Odbor církví Ministerstva kultury ČR. Při 

registraci nehraje roli, zda se jedná o církev či nebezpečnou sektu. Naše 

legislativa totiž pojem "sekta" nezná. Navíc jednotlivé znaky sektářství jsou 

našimi zákony nepostižitelné.93 

Stát prostřednictvím Ministerstva kultury církve a náboženské 

společnosti "pouze" registruje, ne schvaluje, doporučuje, ověřuje jej ich 

prospěšnost či naopak destruktivnost. To, že je některá náboženská společnost 

"uznaná státem", tedy neznamená garanci kvality, jak je často veřejností 

chápáno.94 Z následujících 30 registrovaných subjektů jsou mezi sekty řazeny 

pouze tři skupiny - Svědkové Jehovovi, Církev Ježíše Krista Svatých 

9 2www.mkcr.cz/asset /c í rkve-a-nabozenske-spolecnost i / regis t race-a-
evidence/zakon o_cirkvich_a_nabozenskych_spolecnostech.doc 
93 h t tp : / /www.cpons.webpark.cz/uvod.htm 
94 h t tp : / /www.cpons.webpark.cz/uvod.htm 
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posledních dnů (mormoni) a Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí 

Haré Krišna. 

Seznam registrovaných církví a náboženských společností v ČR95 

V ČR je registrováno v rejstříku ministerstva kultury celkem 30 

subjektů jako církve či náboženské společnosti. Jsou to: 

Apoštolská církev 

Bratrská jednota baptistů 

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjů 

Česká hinduistická náboženská společnost 

Českobratrská církev evangelická 

Církev adventistů sedmého dne 

Církev bratrská 

Církev československá husitská 

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice 

Církev Křesťanská společenství 

Církev řeckokatolická 

Církev římskokatolická 

Církev živého Boha 

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 

Evangelická církev metodistická 

Federace židovských obcí v České republice 

Jednota bratrská 

Křesťanské sbory 

Luterská evangelická církev a. v. v České republice 

45 h t tp: / /www.iTikcr .cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnost i /dcfaul t .htm 
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Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Haré Krišna 

Náboženská společnost českých unitám 

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 

Novoapoštolská církev v ČR 

Obec křesťanů v České republice 

Pravoslavná církev v českých zemích 

Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a 

celé Rusi v České republice 

Slezská církev evangelická augsburského vyznání 

Starokatolická církev v ČR 

Ústředí muslimských obcí 

Višva Nirmala Dharma 

Celkem na území ČR působí okolo 90 subjektů obecně označovaných za 

sekty. Patří mezi ně i tzv. "nahodilky" - skupiny bez návaznosti na další 

struktury (lidé uskupení kolem jednoho vůdce, např. Parsifal Imanuel). 

Odhaduje se, že celkový počet lidí zasažených sektami je asi 30.000. Počet 

těch, kdo mají se sektou alespoň minimální osobní zkušenost je odhadován na 

více než 100 000. 

2.14. Literatura sekt 

Účinnou obranou před manipulací sekt je útok sešikovaný z otázek. 

Každý by se měl zajímat, jestli dostává opravdu konkrétní odpovědi na otázky 

typu - jaký je váš cíl, jakou máte hierarchii, jak si vybíráte svého vedoucího, 

žijete v oddělených komunitách? Varovným signálem jsou pak nic neříkající 

informace „my se jen tak scházíme", „jsme jenom křesťané", „všichni jsme 

bratři a sestry",. . .Odhalit , zda má člověk co do činění se sektou, lze také z knih 
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či brožur, j imiž agitátoři vyhlédnutou oběť obvykle zahrnou. Člověk by si měl 

při četbě všímat především několika základních znaků. Autor například nikdy 

neodsuzuje přímo Bibli a křesťanství, zároveň se však snaží čtenáře přesvědčit, 

že křesťanství má své vady, proto doporučuje připojit se к organizaci, která tu 

či onu knihu vydala. 

Dalším rysem sektářské literatury jsou triky s argumenty. Autor napíše 

velice složitý a nesrozumitelný odstavec a následujícími slovy potom uvádí 

„a z toho logicky vyplývá. . ." nebo „a proto je zcela jasné . . . " - a uvede to, o čem 

chce čtenáře přesvědčit. Spoléhá totiž na to, že většina lidí se nenamáhá 

pochopit složitý a často nesmyslný první odstavec a přijme pouze logický závěr. 

Publikace náboženských sekt se často snaží udělat dojem odvoláním se na 

hebrejštinu, řečtinu či sanskrt nebo na staré spisy. Působí to jednak vědecky, ale 

hlavně málokterý čtenář má možnost ověřit si pravdivost předkládaných údajů. 

Jiným trikem je podpora názorů citacemi vědeckých autorit, pro níž je typický 

dovětek „přední světový badatel uvádí. . ." . Někdy jde opravdu o citát známého 

vědce, ale jeho výrok je vytržen z kontextu nebo překroucen. Mnohem častěji 

ale bývá považován za velkého badatele každý, kdo říká to, co se autorovi 

zrovna hodí a velice často se jedná přímo o člena nebo příznivce sekty. 

V knihách bývají i zcela nepravdivé údaje, protože vydavatelé využívají toho, 

že většina lidí v rádoby náboženském textu vůbec nepředpokládá lživá tvrzení. 

Proto lze v publikacích nejrůznějších sekt najít vymyšlené nebo podstatně 

změněné pasáže z Bible, kterými se podporují předložené „náboženské" názory. 

2.15. Shrnutí 

Dá se říct, že obě strany, tj. agitátoři i potenciální oběti, jsou na sebe 

dosti dobře připraveny. Sekty však s neobyčejnou vynalézavostí vytvářejí nové 

a nové manipulační techniky, aby zůstaly v předstihu před rezistencí (ať už 

skrytou či otevřenou) lidí. Zřejmě celkem správně pracují s předpokladem nízké 

informovanosti lidí o konkrétních technikách. Mnoho lidí se tak nechá 

přesvědčit к několika krůčkům, které se později snaží nějak anulovat. Viděli 
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jsme, že sekty soustřeďují velké úsilí na organizaci různých pobytů. Na tyto 

pobyty se samozřejmě dostavuje jen nízké procento lidí. Přesto vzdělávají sekty 

své členy de facto v andragogice a vůbec v práci s lidmi právě za tímto účelem. 

Z toho, co bylo řečeno, je snad dost jasné, že jen málo lidí z těch, kteří se na 

takové pobyty dostaví, odolá. Z besed a kratších setkání však odchází velké 

procento lidí se stejným, nebo velmi podobným přesvědčením jako dříve. Je 

dost zřejmé, že na besedách a setkáních je nabízeno členství v sektě. 

Mimocírkevní organizace zřetelně své členy vedou k tomu, aby výsledky besed 

byly pro sektu stále lepší. 

Je tedy nutné vyložit i potenciálním obětem, jaké nebezpečí je může 

potkat. Je nutné, aby se zvýšila informovanost nejen ve směru povědomí o 

sektách, ale i právě ve směru povědomí o jej ich manipulačních praktikách. 

Takové informace by zřejmě měly být prezentovány j iž v posledních třídách 

základní školy, anebo v prvních ročnících středních škol. 

Na Západě vzniklo mezinárodní antisektářské hnutí, které zahrnuje velké 

množství tzv. rodinných iniciativ snažících se paralyzovat škodlivý vliv těchto 

sekt.96 Stejně tak proti nim zasahuje katolická církev i protestantské 

denominace. 

Na úplný závěr je popsán ještě názorný obecný příklad manipulační 

praktiky, který uvádí ve své knize Barbara Bůchnerová,97 která ho přebírá 

z publikace čestného prezidenta Německé kriminologické společnosti, profesora 

Armanda Mergena z univerzity v Mohuči "Bohové s ručením omezeným". 

„Tento "kuchařský předpis" je úděsný svou prostotou a naprostou 

spolehlivostí: Vezme se pokud možno mladý, nejistý a nespokojený člověk 

hledající smysl existence své i světa - to jsou zcela ideální objekty. Pokud někdo 

takový není právě po ruce, musí se cíleným znejisťováním připravit objekt jiný. 

Objekt se omámí slibem, že bude spasen v bezpečné a bezstarostné náruči 

šťastné skupiny. Jako koření se musí bezpodmínečně přidat přívětivost, 

předstírané porozumění, ochota pomoci, důvěra, nabídka lásky. Takto připrave-

96 Velký sociologický slovník. Díl 2. P-Ž. Praha 1996, s. 976. 
97 Biichnerová, В.: Co mámě vědět o sektách. Praha 1999, s. 52-54. 
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ný objekt se vloží do předehřátého hrnce tvořeného skupinou. Nemíchat 

a nechat dusit! Chránit před všemi nežádoucími vlivy, které by mohly přicházet 

zvenčí. Objekt v hrnci společně s celým hrncem izolovat. Objekt na delší dobu 

naložit do monotónních citací moudrostí guruů, skandovaných průpovídek atd., 

nechat uležet a změknout, pak prošpikovat rozkazy. Křehký, příkazy prošpiko-

vaný, sulcovitý a beztvarý objekt zkonzumovat, a tím si z něj udělat služebníka. 

Strávené a z těla vyloučené objekty se použijí při shánění objektů dalších. 

Další pokyny: Hrozit připálením, pevně svázat sliby a přísahami, příliš 

tuhé objekty jemně našlehat, co nejpřísněji je zakázáno přidávat jiné než 

předepsané koření. Vzpurné nebo neochotné objekty odložit stranou a pak 

znovu povařit v hrnci. Aby nemohl opakovat své předchozí chyby, musí mít ta-

kové nepřizpůsobivé objekty po celou dobu na očích některý z nejzkušenějších 

kuchařů. Jestliže se manipulovaná příprava pokrmu povedla, zalije se smetanou 

omáčkou a dopeče v troubě. Pak už se dá objekt použít úplně ke všemu - jeho 

původní chuť úplně zmizela. " 

Tak nějak bezohlední (a snad i duševně nemocní) guruové využívají 

neurotických a cíleně zneurotizovaných jedinců ke svým zcela pozemským 

cílům - к dosažení moci, získání peněz a majetku. Zlákané ovečky pracují bez 

vlastní vůle jako bezprávní otroci, kteří jsou v životě schopni prožívat už jen 

vnucené blouznivé štěstí." 
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3. Výzkumná část a metodologie 

Empirická část má za cíl představit možnosti ochrany žáků a studentů 

před sektami. Zabývá se studiem a rozborem rámcových vzdělávacích programů 

a školních vzdělávacích programů. Je zaměřena na rozbor struktury a obsahu 

skutečné výuky OV a ZSV (vzhledem к ochraně žáků před sektami). Objektem 

zkoumání budou vlastní materiály učitele používané pro výuku, používaná 

literatura a metody výuky. Dále jej ich subjektivní hodnocení kvality a kvantity 

výuky. Cílem výzkumné části je statistické vyhodnocení a interpretace znalostí 

a informovanosti žáků na základě dotazníkového šetření. Jsou zde zhodnoceny 

znalosti žáků o sektách, jejich konkrétní kontakty se sektou, zdroje informací, 

stupeň uvědomění nebezpečnosti vlivu sekt a význam školy pro znalosti o vlivu 

sekt a ochrany před nimi. 

V empirické části byla použita jako výzkumná technika kvalitativní 

metoda studia oficiálních výukových dokumentů. Pro výzkum skutečné výuky 

OV a ZSV se jevila jako nejvhodnější kvantitativní metoda dotazníku pro 

studenty. Pro ověření účinnosti výuky byla použita kvantitativní metodu 

dotazníku i pro pedagogy. Před dotazníkovým šetřením bylo stanoveno 5 

základních hypotéz, které se na základě statistického výzkumu buď potvrdily či 

vyvrátily. Výsledkem analýzy je návod pro případnou změnu a zefektivnění 

výuky v oblasti ochrany před sektami. 

3.1. Možnosti ochrany před sektami ve světě 

Nejprve bych ráda zmínila, že problém sekt a kultů je celosvětový. 

Zastoupení a počet sekt se však liší stát od státu. Po celém světě existuje více 

sekt, než kdy dříve, které se zaměřují převážně na mladé lidi. V roce 1992 byl 

proveden Mezinárodní asociací kultovních studií (International Cultic Studies 

Association, ICSA) průzkum,v němž z 308 bývalých členů sekt z více než 100 

různých kultovních skupin, 38 % dotázaných, kteří byli studenti, když byli 

rekrutováni do kultu uvedlo, že odešli ze školy poté, co se ke skupině přidali. 
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To potvrzuje, že sekty se obzvláště zaměřují na mladé lidi. Vyšší odborná škola 

a univerzita jsou oblíbenými místy pro nábor. Ve zmíněném průzkumu z roku 

1992 27 % z 308 bývalých členů řeklo, že byli studenty vyšší odborné 

školy/univerzity, když udělali svůj první kontakt se svou skupinou. Sekty také 

rekrutují středoškoláky. 10 % z oněch 308 dotázaných bývalých členů 
g o 

v průzkumu z roku 1992 byli na střední škole, když byli rekrutováni. 

Problematikou sekt a kultů se zabývala Evropská unie, konkrétně 

výkonný orgán Rada Evropy, který vydal několik zpráv a doporučení. 

Doporučení Rady Evropy o sektách a nových náboženských hnutích bylo 

vydáno v roce 1992. Sněm Rady Evropy byl alarmován různými asociacemi 

a rodinami, které se domnívaly, že byly poškozeny aktivitami sekt. Sněm se 

domnívá, že jako odpověď na problémy vzniklé některými aktivitami sekt nebo 

nových náboženských hnutí by měla být provedena vzdělávací, legislativní 

a další opatření. Za tímto účelem Sněm doporučuje, aby Komise ministrů 

apelovala na členské státy Evropské unie, aby přijaly následující opatření:99 

1) Základní vzdělávací osnovy by měly obsahovat objektivní faktické 

informace týkající se uznávaných náboženství a jejich hlavních variant 

2) Informace zejména o charakteru a aktivitách sekt a nových 

náboženských hnutí by také měly být dostupné široké veřejnosti. Měly by být 

zřízeny nezávislé orgány, které by shromažďovaly a rozšiřovaly tyto informace. 

3) Mělo by být zváženo zavedení legislativy, pokud již neexistuje, která 

by zaručovala všem registrovaným sektám a novým náboženským hnutím, 

společně se všemi odnožemi mateřských sekt, společný status. 

4) Pro ochranu minorit a pro prevenci únosů a transferů do zahraničí, 

členské státy, které tak dosud neučinily, by měly ratifikovat Evropskou úmluvu o 

uznávání a vymáhání rozhodnutí týkajících se péče o děti a obnovení péče o děti 

(European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions 

98 h t tp : / /www.icsahome.com/infoserv_ar t ic les /how_can_young_people_protect_thernselves . 

htm 
99 h t tp : / /assembly.сое. int /mainf .asp?Link=/documents /adoptedtext / ta92/erecl 178.htm 
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concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children, 

1980), a přijmout legislativu umožňující její implementaci. 

5) Existující legislativa týkající se ochrany dětí by měla být důsledněji 

používána. Navíc, lidé patřící к sektě musí být informováni o tom, že mají právo 

ji opustit. 

6) Sociální podpora/zabezpečení by mělo být dostupné těm, kteří se 

rozhodnou opustit sekty. 

Další zpráva Rady Evropy pochází ze 22.června 1999. Tato zpráva byla 

vydána, protože státy EU se často zdržely aktivity, neboť měly obavu 

z respektování základních svobod. V této souvislosti je považována zásadní 

legislativa o sektách za nežádoucí, protože by mohla být v rozporu se svobodou 

svědomí a náboženství, zaručenou v Článku 9 Evropské konvence o lidských 

právech. Sekty z této tolerance velmi těžily a využily otevřených dveří. 

S použitím slov experta, přístup státních autorit by měl být tolerance na jedné 

straně a ostražitost na druhé. Proto byla v této zprávě opět navržena opatření 

na ochranu před sektami: 

„Prevence může být dosaženo rozšiřováním informací a vzděláváním. 

Měla by tedy být založena národní informační centra. Tato centra by měla být 

nezávislá na státu. Byla by efektivnější, pokud by byla sjednocena pod 

Evropskou pozorovatelnou skupinu náboženského, tajemného či spirituálního 

charakteru. Založení nevládních organizací, které by sbíraly a rozšiřovaly 

informace o náboženstvích, tajemných/esoterických a spirituálních skupinách 

by mělo být podpořeno, zejména v zemích střední a východní Evropy. 

Vzdělávání by mělo být zaměřeno zejména na adolescenty a osnovy by měly 

obsahovat informace o historii důležitých myšlenkových škol, s náležitým 

ohledem na neutralitu státu. Důraz by měl být kladen na ochranu děti pomocí 

cvičení, jak lépe kontrolovat životní podmínky a vyučování dětí žijících 

v komunitách. Školní docházka je povinná pro děti ve všech členských státech, 

pouze minimální věk ukončení docházky se liší od jednoho státu к druhému. 
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Musíme tedy zajistit shodu s touto povinností. Služby sociální péče by měly 

zasáhnout v případech, kdy děti nenavštěvují školu. " 100 

Speciální snaha by měla být vyvinuta v zemích střední a východní 

Evropy, kde zatím nejsou žádné informace o centrech nebo asociacích pro oběti 

skupin náboženské, esoterické či spirituální povahy. Informace a vzdělávání 

jsou v těchto zemích ještě mnohem více za potřebí. 

Kromě opatření a doporučení, které vydala Rada Evropy, j iž existuje v 

Evropě několik center pro ochranu dětí. V Anglii funguje Církevní poradenský 

servis pro ochranu dětí (Churches' Child Protection Advisory Service), což 

je nezávislá křesťanská charita poskytující profesionální rady, podporu, školení 

a zdroje ve všech oblastech ochrany dětí a ochrany zneužívaných dětí. Tato 

charitativní organizace uspořádala v Anglii j iž stovky seminářů nazvaných: 

„Čelit nemyslitelnému "(Facing the Unthinkable). Semináře jsou speciálně 

určené pro církve a organizace pracující s dětmi a mladými lidmi. Seminář je 

navržen tak, aby vybavil vedoucí a pracovníky s mládeží a dětmi uvnitř církví 

a organizací, které buď přímo pracují nebo jsou pravidelně v kontaktu s dětmi 

a mládeží. Semináře jsou interaktivní a delegáti mají možnost klást dotazy nebo 

vyzdvihávat sporné otázky týkající se jakékoliv oblasti ochrany dětí 

a správných pracovních praktik. Semináře většinou hostí místní kostely nebo 

církevní organizace a jsou otevřené pro všechny. Obsah semináře většinou 

zůstává zhruba stejný, ale je možné jej přizpůsobit potřebám hostující 
101 

organizace. 

V Anglii bylo vytvořeno pro vzdělávací účely i centrum o nových 

náboženských hnutích INFORM při Londýnské škole ekonomie a politických 

věd, jež založila britská emeritní profesorka sociologie Eileen Barkerová.102 

Sekty jsou rozšířeny i na území Spojených států amerických, kde je 

rozšířenou sektou Fundamentalistická církev Ježíše Krista posledních dnů 

svatých (FLDS - Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints), 

jež je odnoží Mormonů. V této sektě často docházelo k polygamnímu 

100 h t tp: / /www.cesnur .org/ tes t i /eur l 30499_eng.htm 
101 h t tp: / /www.ccpas.co.uk 
102 Voj t íšek, Z.: Nová náboženská hnutí a jak j im porozumět. Praha 2007, str. 12. 

- 72 -

http://www.cesnur.org/testi/eurl
http://www.ccpas.co.uk


zneužívání a znásilňování žen či velmi mladých dívek. Na pomoc těmto obětem 

vznikl Projekt na ochranu dětí pod vedením organizace Flory Jessopové na 

pomoc к zastavení polygamního zneužívání103. Projekt na ochranu dětí 

založený dřívější Mormonkou Lindou Walker usiluje o ukončení 

institucionálního zneužívání dětí. Flora Jessop, která pracuje s dřívějšími členy 

FLDS, je výkonnou ředitelkou. Flora Jessop, která byla dříve členkou FLDS 

a v sektě vyrostla, řekla, že všechny sňatky v této sektě jsou zaranžovány 

staršími lidmi. Neposlušnost může přinést závažné následky. 

Projekt se snaží zvednout povědomí o institucionálním zneužívání dětí ve 

všech náboženských sektách. Agentura, kterou vede (The Child Protection 

Project) pomáhá ženám, které unikly z polygamních komunit nalézt sociální 

služby a najít poradenství v situacích, kdy je to potřeba. Jessop začala své 

tažení proti zneužívání v polygamních skupinách, z nichž je FLDS největší, 

když j í zavolala její sestra Ruby a řekla j í detaily o znásilnění a dohodnuté 

svatbě. 

Projekt na ochranu dětí je věnován zvyšování povědomí o problémech 

zneužívání dětí uvnitř polygamních a j iných náboženských organizací. Zaj ímají 

se zejména o to, jak instituce, zejména církve, ignorují požadavky na hlášení 

zneužívání dětí, a tím způsobují zbytečné utrpení a bolest dětem a rodinám. 

Skupina také pomáhá lidem, kteří opustili polygamní komunity najít zdroje 

(lékařské, psychologické a právní). 

Flora Jessop prohlásila, že lidé, kteří byli vychováni v polygamních 

komunitách často neví, jak se orientovat v sociálních systémech, které existují 

na pomoc v jejich společnosti. Většina polygamních komunit podle Jessopové 

učí své členy vidět vnější svět jako zlý a učí je vyhýbat se mu. Mnoho lidí 

přicházejících z polygamních sekt mají podprůměrné vzdělání, přestože někteří 

jsou schopni to krátkodobě maskovat. Pomoc těmto lidem často zahrnuje 

hledání zdrojů na podporu jej ich vzdělání.104 

Skupina nyní plánuje začít projekt nazvaný „Konec milosti" (No more 

Amnesty). Tato kampaň je určená к docílení toho, aby státní úředníci přestali 

103 h t tp : / /mormonism.sui te l01.com/ar t ic le .cfni /chi ld_protec to in_projec t 
104 h t tp: / /www.ccpas.co.uk 
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poskytovat imunitu lidem praktikujícím polygamii, pokud souhlasí, že budou 

dodržovat zákony dané země.105 

Další organizací působící v New Yorku je Americká nadace pro rodinu 

(American Family Foundation), jež pomáhá profesionálům na univerzitách, 

středních a základních školách, kostelech a synagogách vzdělávat mladé lidi o 

sektách a psychické manipulaci a okultních rituálech tím, že poskytuje 

vzdělávací programy a materiály. Americká nadace pro rodinu distribuuje 

Mezinárodní program kultovního vzdělávaní ICEP (International Cult 

Education Program)106 pro základní a střední školy, který pomáhá studentům 

objasnit, jak jsou sekty nebezpečné. ICEP je program spojený s Mezinárodní 

asociací kultovních studií ICSA (International Cultic Studies Association), 

což je nezisková výzkumná a vzdělávací organizace, která sbírá informace o 

kultovních skupinách a manipulativních technikách přesvědčování a kontroly, 

analyzuje tyto informace, aby pokročila v pochopení tohoto problému a jeho 

možných řešení, a sdílí je s ostatními profesionály, veřejností a těmi, kteří 

vyžadují pomoc s angažovaností v sektách. 

Ve Spojených státech amerických byl založen Gordonem Meltonem 
107 

Institut pro studium amerických náboženství v Santa Barbaře v Kalifornii, 

který přispívá především к zvyšování informovanosti americké veřejnosti. 

Stejně tak v italském Turíně bylo založeno centrum pro studium nových 

náboženství CESNUR pod vedením Massima Introvigneho108 za účelem 

zvyšování povědomí o problematice sekt a nových náboženských hnutí. 

105 h t tp: / /www.ccpas.co.uk 
106 h t tp : / /www.icsahorne.com/infoserv_ar t icIes /how_can_young_people_protect_themselves . 

htm 
107 Voj t íšek, Z.: Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha 2007, str. 12. 
108 Voj t íšek, Z.: Nová náboženská hnutí a j ak j im porozumět. Praha 2007, str. 12. 
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v 
3.2. Možnosti ochrany před sektami v České 

republice 

3.2.1. Rodina, stát, média, instituce a odborníci 

Mladý člověk je nejvíce ovlivňován vlastní rodinou a lidmi, kteří jsou 

mu nejblíže. Dobré mezilidské vztahy jsou tou nejlepší prevencí proti všem 

nežádoucím jevům. Mezi hlavní zásady prevence patří: získat důvěru člověka 

a umět naslouchat, dokázat otevřeně hovořit o jeho problémech a potřebách, být 

člověku vzorem pozitivním přístupem к životu, chránit člověka před nevhodnou 

společností, chránit a posilovat jeho sebevědomí a podporovat jeho zdravé 

kritické myšlení.109 

Stát má důležitou úlohu v oblasti prevence před sektami. Měl by 

odpovědně udělovat registraci náboženským skupinám po pečlivé kontrole 

splnění všech podmínek pro registraci. Veškeré informace by měly být předem 

prověřeny. Měl by též podporovat instituce, které mohou důkladně informovat o 

problematice náboženských společností a sekt. Informace by měly být pro 

kohokoliv a kdykoliv dostupné. Stát by měl též podporovat zdravé využití 

volného času u mládeže, jež je nej náchylnější ke vstupu do sekt.110 

Největším zprostředkovatel informací jsou média. Média by měla o 

sektách informovat věcně, objektivně a opakovaně. Právě média mohou ve 

spolupráci s odborníky splnit úlohu hlavního ochránce na poli prevence. 

Nejrůznější instituce a poradny by se měly orientovat v problematice sekt 

a měly by být schopny odkázat potencionální oběti či jejich blízké na 

specializované organizace. Mezi takové instituce patří např. Pedagogicko 

psychologické poradny, zaměřující se na práci s mládeží, Linky důvěry, 

Poradny pro rodinu, Krizová centra, Charitativní organizace, školy, Církve 

a Specializované instituce na problematiku sekt. V Praze sídlí Společnost pro 

studium sekt a nových náboženských směrů, která nabízí širokou paletu 

kvalitních služeb např. přednášky pro studenty i učitele, brožury či poradenskou 

109 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/prevence.htm 
110 h t tp: / /www.cpons.webpark.cz/prevence.htm 
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činnost.111 „ Poradenství v oblasti sekt a sektářství, jak je praktikováno v České 

republice, varuje před působením na kohokoliv jiného, než na toho, kdo o 

poradenství požádá. Tento typ poradenství si neklade za cíl přispět ke změně 

náboženské orientace a nepoužívá žádné otevřené ani skryté techniky k tomu, 

aby uskutečnil jakýkoliv výstup z náboženské společnosti. Cílem tohoto 

poradenství je pomoci klientovi zvládnout situaci, která v jeho životě nastala 

v důsledku toho, že on sám nebo jemu blízký připojil do náboženské, anebo že 

náboženskou společnost opustil. " m Tento typ poradenství bere vážně klientova 

podezření a jeho obavy z toho, že se setkal se sektářstvím a pomáhá mu 

v posouzení, zda jsou jeho obavy oprávněné. 

V Olomouci působí Centrum pro prevenci v oblasti náboženských 

sekt. 

3.2.2. Škola 

Právě škola by měla být institucí, která poskytne kvalitní informace o 

možnostech negativního působení některých náboženských skupin. Tyto 

informace by měly patřit к obecnému základu vzdělání a měly by být 

prezentovány na všech vzdělávacích stupních. Pedagog by měl informovat o 

sektách, církvích a náboženských společnostech, s nimiž může člověk běžně 

přijít do styku. 

V moderní demokratické společnosti je ústavou zaručená svoboda 

náboženského přesvědčení dodržována. Otázka náboženského přesvědčení je 

soukromou záležitostí každého občana. Státní škola je politicky i konfesně 

neutrální půdou. To znamená, že učitel nemá užít-zneužít svého postavení pro 

propagaci programu té či oné politické strany, právě tak jako nemá užít-zneužít 

svého postavení к náboženské misii ani к propagaci atheismu. Každý, kdo z nás 

už stál ve třídě před žáky, však ví, že není snadné tomuto požadavku vždy 

dostát. Nejde jen o vyučovací hodiny, ale i o vyslovení názoru či o náznak 

určitého postoje mimo vyučovací hodinu či mimo školu. Právě tam, kde nejsme 

111 h t t p : / / w w w . c p o n s . w e b p a r k . c z / p r e v e n c e . h t m 

112 V o j t í š e k , Z . : Pas torační poradens tv í v ob las t i sekt a sektářství . B r n o 2 0 0 5 , s. 3 0 . 
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takříkajíc v roli učitele, náš názor, či jeho náznak na žáky působí mnohdy víc 

než to, co řekneme ve třídě. 

Na jedné straně je učitel vázán povinností zachovat neideologický 

charakter školy, na druhé straně je ovšem spoluodpovědný za utváření 

osobnostního profilu žáka, tedy i za jeho psychické zdraví. Zejména v situacích 

krizí v rodině či při oslabení psychické stability žáka jakýmkoliv j iným vlivem 

či z jakéhokoliv důvodu, vzniká situace, kdy i žák je náchylný nechat se vlákat 

do sekty a přijmout jej í názory. To by samo o sobě bylo v rámci ochrany 

náboženské svobody osobní záležitostí každého jednotlivce. V případě 

nedospělosti by tato oblast patřila do kompetence rodičů či je j ich zákonných 

zástupců. Protože však sekta nejen poskytuje, zejména mladému a hledajícímu 

člověku, určité zázemí a ucelené názorové schéma, ale zároveň je j , aniž by si to 

uvědomoval, omezuje v jeho osobní svobodě, vytlačuje jeho samostatné 

myšlení a osobní rozhodování, vtěsnává je j do určitých předem daných vzorců 

chování a jednání a nejednou si i neúměrně nárokuje jeho čas a finance, lze říci, 

že sekty jsou značným ohrožením psychického zdraví a osobnostního rozvoje 

žáka. 

Je jistě pravda, že když někdo podlehne náboženskému fanatismu či 

fundamentalismu, že ho z toho lze sotva vyléčit, že se musí vyléčit sám. Je 

třeba mít na zřeteli, že každé přesvědčovací aktivity ze strany rodičů či učitele 

jsou ve chvíli, kdy žák je pro sektu nadšený, skutečně kontraproduktivní. 

V takové situaci nezbývá, než aby učitel o problému věděl, nezatlačil nějakou 

nevhodnou poznámkou žáka do izolace či dokonce protiofenzívy, ale vytvářel 

otevřenou atmosféru důvěry, která by žáku umožnila, aby mohl, kdyby sám 

potřeboval a chtěl, začít sám o svých problémech hovořit. 

Co však škola v rámci ochrany psychického zdraví žáků může nabídnout, 

je určitá prevence. Ta spočívá v solidní informaci o sektách a jejich působení, 

presentované v době, kdy se žák ještě pod vliv žádné sekty nedostal. Taková 

solidní preventivní informace však předpokládá, aby sám učitel byl o sektách 

dobře informován a ve svém výkladu neupadl do zjednodušujících zkreslení. 

Pokusím se zde nastínit, jak by měl pedagog postupovat, když zjistí, že 

nějaký žák je členem sekty. Celou záležitost by měl nejdříve konzultovat 
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s rodiči a zjistit, jaký postoj k tomu problému zaujímá rodina. Často ani rodiče 

netuší, že se jej ich dítě stalo objektem zájmu sekty. Pokud rodina projeví zájem 

o spolupráci, j e vhodné doporučit j im konzultaci v nějakém středisku, které se 

zabývá prevencí v oblasti sekt např. Společnost pro studium sekt a nových 

náboženských směrů či Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt. 

Může se stát, že rodiče budou při řešení problému laxní. V takovém 

případě je na samotném učiteli, aby se snažil žákovi pomoci se z této závislosti 

dostat. Pedagog by měl navázat se žákem osobnější kontakt, projevit 

porozumění jeho problémům a pomoci mu je řešit. Důležitým faktorem ve 

vztahu učitele a žáka je důvěra, kterou nesmí učitel ztratit např. nevhodnými 

poznámkami před spolužáky postiženého. Samozřejmě i v tomto případě by se 

měl pedagog obrátit na centra poskytující odbornou pomoc. 

Bohužel velmi častým případem je, že na sektě je závislý nejenom 

student, ale i jeho rodiče. V takovém případě učitel nemá mnoho možností. 

Jedinou osvědčenou metodou je včasná prevence v této oblasti. Na základních 

školách zatím není odborník na tuto problematiku jako je tomu např. u 

protidrogové prevence. Pak je na samotném učiteli, aby žáky včas a dostatečně 

informoval o náboženských sektách, jej ich manipulačních technikách 

a následcích členství v těchto organizacích. 

Závěrem lze říci, pokud chce učitel chránit žáky před náboženským 

extremismem, je nezbytné, aby poskytoval svým žákům dostatečný přísun 

solidních informací. Nejde jen o náboženské vzdělání, nýbrž o celkovou 

vzdělanost a porozumění světu. Je třeba učit žáky kriticky myslet a pracovat 

s informacemi. K tomu přispívá i nová školská reforma, jež učí žáky hledat 

souvislosti mezi informacemi a kriticky interpretovat získané poznatky 

a ověřovat si jejich pravdivost. V neposlední řadě je třeba „poskytnout žákům 

a mladým lidem možnost rozvíjení zdravých vztahů, proto je účinnou prevencí 

pomoc v navazování, udržování a rozvoji vztahů".113 

113 h t tp: / /www.skaut .cz/duchovni /dokumenty/sekty. r t f 
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3.2.3. Zmapování výuky na školách 

Cílem disertační práce bylo zmapovat skutečnou výuku o sektách na 

základních a středních školách. Nejprve jsem pečlivě prostudovala všechny 

výukové programy, především pak rámcový vzdělávací program pro ZŠ 

a rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Zjišťovala jsem, zda-li je v nich 

téma sekt zařazeno a jestli je obsaženo i v konkrétních školních vzdělávacích 

programech jednotlivých škol. Prostudováno bylo 30 školních vzdělávacích 

programů ZŠ a 25 školních vzdělávacích programů SŠ, některé byly zmapovány 

při osobní návštěvě školy, j iné přes webové stránky školy. 

Rámcové a školní vzdělávací programy 

V souladu s novými principy kutikulární politiky se do vzdělávací 

soustavy zavádí nový systém kutikulárních dokumentů, které jsou vytvořeny na 

dvou úrovních - státní a školní. Státní úroveň v systému kutikulárních 

dokumentů představuje Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací 

programy (dále jen RVP). „Národní program rozpracovává cíle vzdělávání 

stanovené školským zákonem a vymezuje hlavní oblasti vzdělávání, obsahy 

vzdělávání a prostředky, které jsou nezbytné к dosahování těchto cílů. Rámcové 

vzdělávací programy se vydávají pro jednotlivé obory a vymezují povinný 
r f r 1 1 4 V 

obsah, rozsah a podmínky pro vzdělávání. " Školní úroveň představují školní 

vzdělávací programy (dále ŠVP), které byly nově zavedeny na základních i na 

středních školách. Každá škola si vytváří podle svého zaměření vlastní školní 

vzdělávací program. Musí však přitom dodržovat závazné výstupy a učivo, 

které je stanoveno rámcovými vzdělávacími programy. 

V rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání115 je 

problematika sekt zahrnuta pouze okrajově. Na prvním stupni základních škol 

není v RVP žádná zmínka o sektách či náboženských hnutích. Na druhém stupni 

se vyučuje v rámci Občanské výchovy vzdělávací obor Výchova к občanství, 

114 Autorský kolektiv: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha 2005, s. 5. 
115 Autorský kolektiv: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání . MŠMT Praha 
2005, s. 37. 
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jež je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Obsahuje tematický 

celek Člověk ve společnosti, který zahrnuje očekávané výstupy žáka: 

„ uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 

a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem ", 

dále „toleruje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve 

společnosti". V rámci tohoto tematického celku by si měl žák osvojit učivo: 

„ mezilidské vztahy ve společnosti — základní pravidla společenského chování, 

mezilidská komunikace, úcta к člověku, rovnoprávné postavení žen a mužů, 

rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin, problémy lidské 

nesnášenlivosti, mravní hodnoty jedince, člověk a svoboda, otázky víry 

a náboženství, nebezpečí náboženských sekt". Bohužel je na většině škol výklad 

omezen pouze na velká světová náboženství, nikoliv na sekty příp. na prevenci 

proti sektám. Záleží na jednotlivých školách (hlavně vyučujících), zda-li téma 

sekt do svého ŠVP zahrnou. 

V rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia116 je j iž téma 

náboženství a nových náboženských hnutí zakomponováno. V rámci vzdělávací 

oblasti Člověk a společnost je vyučován Občanský a společenskovědní 

základ. V něm je obsažen tematický celek Úvod do filozofie a religionistiky, 

který zahrnuje očekávané výstupy studenta: „Rozlišuje významné náboženské 

systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná 

projevy sektářského myšlení" V rámci učiva by se mělo hovořit o: „víra 

v lidském životě - podoby víry, znaky náboženské víry, náboženské systémy, 

církve, sekty. " 

V rámcových vzdělávacích programech pro odborné vzdělávání117 

není vůbec téma sekt zahrnuto. Pouze v rámci průřezového tématu Občan 

v demokratické společnosti je obsaženo téma: „Společnost — jednotlivec 

a společenské skupiny, kultura a náboženství". Žáci by měli být vedeni k tomu, 

aby: „hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli 

kriticky tolerantní; byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci; dovedli 

jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat 

116 Autorský kolektiv: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. MŠMT Praha 2007, s. 42. 
117 Autorský kolektiv: Rámcový vzdělávací program pro odborné vzdělávání . MŠMT Praha 

2007, s. 55-58. 
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kompromisní řešení". Problematika sekt není v rámcových vzdělávacích 

programech pro odborné vzdělávání zmíněna, nejvíce se j í blíží téma 

náboženství a z dovedností žáků odolávání myšlenkové manipulaci. Avšak 

v jednotlivých odborných předmětech není prostor pro tuto problematiku. 

Z rámcových vzdělávacích programů tedy vyplývá, že na ZŠ je 

problematika sekt zahrnuta jen velmi okrajově, na odborných školách se 

problematice nevěnují, zatímco na gymnáziích by mělo být téma vyučováno. 

Otázkou však zůstává, do jaké míry a jak podrobně pedagog toto téma vyučuje. 

Dále jsem se snažila zmapovat situaci na jednotlivých ZŠ a SŠ, zda 

skutečně téma sekt mají ve svých školních vzdělávacích programech. Na většině 

ZŠ učitelé toto téma neučí nebo jen velmi okrajově. Našla jsem i výjimky, 

například: 

ZŠ svaté Voršily v Praze, Ostrovní 9, Praha 1. Zde je zařazen do výuky 

na prvním stupni předmět Náboženství a na druhém stupni předmět Náboženské 

vzdělávání. Oba předměty jsou pro žáky povinné s dotací 1 hodina týdně. 

Předměty nabízejí základní orientaci v nauce římsko-katolické církve. Výuku 

zajišťuje jeden vyučující a třídy jsou rozděleny na skupiny. V deváté třídě se 

studenti v rámci předmětu Náboženské vzdělávání učí okrajově i o sektách. 

Probírají učivo: „Křesťanské církve, sekty a nové náboženské směry v České 

republice" a mají tyto výstupy: ,,Analyzuje prostředí vzniku sekt a jejich 

manipulaci, charakterizuje některé rozšířené sekty". 

ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov, má ve školním 

vzdělávacím plánu pro osmý ročník téma: Člověk a smysl lidského 

společenství, žák by měl mít tyto výstupy: „objasní potřebu tolerance ve 

společnosti, zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti, 

je tolerantní к jiným kulturám a zná odlišná náboženství" a znát toto učivo: 

„smysl lidského života, světová náboženství, nebezpečí sekt". 

Další světlou výjimkou mezi základními školami je ZŠ Josefa Kajetána 

Tyla, Tylova 2391, okres Písek. Žáci zde mohou absolvovat na prvním i 

druhém stupni nepovinný předmět Náboženství, který vyučují zástupci far 

římskokatolické církve. V rámci tohoto předmětu se též hovoří o sektách. 
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Na SŠ se téma náboženství vyučuje, problematika sekt j e často také 

zmiňována. Uvedu zde dva příklady SŠ, kde se téma sekt vyučuje podrobně. Na 

Gymnáziu, Nad Alejí 1952, Praha 6, mají ve svém ŠVP učivo: „Hlavní světová 

náboženství, Náboženský fundamentalismus, Nová náboženská hnutí — sekty" . 

Stejně tak i Gymnázium Integra, Brno, má ve výstupech žáků: „Žák chápe 

rozdílné životní názory, orientuje se v základní charakteristice judaismu, 

křesťanství, islámu, buddhismu, diskutuje o náboženských sektách ". 

Především v rámci Občanské výchovy či Základů společenských věd by 

měla být problematika sekt zmíněna. Problémem je, že tato tématika není 

v učebnicích OV vůbec podchycena nebo j í některé učebnice věnují pouze 

okrajovou pozornost. Téměř jedinou výjimku tvoří učebnice občanské výchovy 

pro ZŠ zpracovaná PaedDr. Marií Hrachovcovou a kolektivem autorů PdF UP, 

která problematice náboženských sekt věnuje celou jednu podkapitolu 

v učebnici pro 9. ročník. 

3.3. Rady a doporučení к ochraně před sektami 

V těsné souvislosti se zmapováním možností kolektivní ochrany jedince 

jednotlivými skupinami společnosti tak, jak jsou výše popsány, jsou 

v návaznosti na to dále uvedeny možné rady a doporučení, jak se jedinec sám 

může před sektami chránit. Jedny z důležitých rad níže uvedených, směřují též 

do okruhu rodiny, jež je obvykle první, která zaznamenává změnu jedincova 

chování ovlivněného sektou. 

Pokud nás někdo zve či láká к návštěvě určité skupiny, musíme si ověřit 

název a adresu organizace. Skupina by měla jasně a srozumitelně formulovat 

svou víru a dát к dispozici své učební texty. Jakmile jsou pouze pro vyvolené, 

není skupina důvěryhodná. Pokud je vstup do náboženské skupiny podmiňován 

oddělením se od rodiny či dosavadních přátel, měli bychom být obzvlášť 

obezřetní. Pokud skupina nabízí testy či kursy, které jsou placené nebo 

vyžaduje-li pravidelné finanční příspěvky, jež jsou svázány s duchovním 

pokrokem, měli bychom zvýšit pozornost, neboť se pravděpodobně jedná o 
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sektu. Některé skupiny dokonce požadují , aby jej ich stoupenec odevzdal 

skupině všechen svůj majetek. Člověk se pak stává na sektě naprosto finančně 

závislým a velmi těžko se z ní vyděluje, neboť nemá žádné finanční prostředky. 

Pokud skupina svou dosavadní historii skrývá nebo ji falšuje, není 

věrohodná. Měli bychom zjistit, zda skupina respektuje svobodu člověka nebo 

zda se snaží svobodu člověka omezovat či potlačovat. 

Jak se tedy mohou mladí lidé chránit před kulty? Zde je nastíněno 

několik doporučení a rad pro mladé lidi a žáky. Většina mladých lidí, jež 

podléhají sektám mají určité problémy. Když člověka trápí stres, je mnohem 

pravděpodobnější , že se nechá oklamat někým, kdo tzv. „prodává štěstí". Pokud 

mají mladí lidé problémy zvládat stres, měli by hledat pomoc u uznávaných, 

důvěryhodných osob či u odborníků. Hlavní zásadou je, nikdy se nebát zeptat 

a dávat si pozor na kohokoli, kdo se snaží odradit nebo zabránit v kladení 

otázek. Samozřejmě by se měli naučit rozpoznávat běžné taktiky a situace 

náborů do sekt. 

Zde je uvedeno několik rad, na co by měli být mladí lidé ostražití: 

1) Lidé, kteří jsou nadměrně či nevhodně přátelští. Opravdová přátelství 

se budují delší dobu. 

2) Lidé se zjednodušenými odpověďmi nebo řešeními komplexních 

světových problémů. 

3) Lidé zvoucí na bezplatná jídla, lekce, či semináře. 

4) Lidé, kteří Vás tlačí do něčeho, co ve skutečnosti nechcete udělat. 

5) Lidé, kteří jsou neurčití a vyhýbaví. Pokud něco skrývají, je to 

většinou proto, že nechtějí, aby se to vědělo. 

6) Lidé, kteří se snaží hrát na základní lidskou slušnost. Nemusíte vždy 

oplácet laskavost, zejména když to mohla být cesta к Vaší manipulaci. 

7) Lidé, kteří tvrdí, že jsou „přesně jako Vy". To je často jen prostředek 

к oslabení Vaší bdělosti. 
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8) Lidé, kteří sebevědomě tvrdí, že Vám mohou pomoci vyřešit Vaše 

problémy, zejména když o Vás moc nevědí. 

9) Lidé, kteří dělají velká prohlášení o „záchraně lidstva", „dosažení 

osvícení", nebo „následování cesty ke štěstí". Pokud se jejich tvrzení zdají 

příliš dobrá na to, aby byla pravdivá, pravděpodobně jsou falešná! 

10) Lidé, kteří se pořád zdají šťastní, i když zdravý rozum přikazuje 

jinak. 

11) Lidé, kteří prohlašují, že jej ich skupina je „velmi speciální". 

12) Lidé, kteří slibují rychlá řešení složitých životních problémů. 

13) Lidé, kteří prohlašují, že „potřebujete zničit mysl, abyste našli 

Boha", nebo že „ďábel působí skrze mysl", nebo jinak znevažují kritické 

myšlení. Vaše myšlení je Vaše prvotní obrana proti psychologické manipulaci. 

Chraňte je j ! 

Pokud mladý člověk uvízne v tenatech nějaké sekty, obvykle ani rodiče, 

ani učitelé nevědí, jak se mají zachovat. Rozhodně bychom měli s dítětem 

udržovat kontakt, dokud je to možné, i když o naši rozumovou argumentaci 

mnohdy nejeví zájem. 

B.Bůchnerová ve své knize: „Co máme vědět o sektách"118 podává 

rodičům několik praktických rad, jak by se měli zachovat, stane-li se jejich dítě 

obětí sekty. 

1) Zapisovat všechna jména, adresy a telefonní čísla, která nějak souvisí 

s aktivitami vašeho dítěte v náboženské skupině 

2) Zaznamenávat všechny události v přesném časovém sledu (vést deník) 

3) Na písemný či ústní kontakt reagovat upřímně, jednoznačně, bez 
výčitek 

4) Dávat jasně najevo své stanovisko. Ukázat, že vystupujete proti 

skupině, ne proti svému dítěti. Vyvarovat se jakýchkoli výhružek. 

118 Biichnerová, Barbara. Co máme vědět o sektách. Praha 1999, s. 107 
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5) Shromažďovat všechny dostupné podklady a informace o skupině 

např. z novin, televize, internetu a dalších zdrojů. 

6) Nikdy se nevzdávat. Myslet pozitivně, že dítě bylo vychováno 

v rodinném prostředí a s láskou a tyto rodinné vlivy nelze natrvalo 

vymazat. 

7) Nenechat se od skupiny omámit a nepřijímat žádná pozvání na jej ich 

akce 

8) Vyhledat pomoc odborníka 

Poslední výše jmenovaná možnost vyhledání odborné pomoci odborníka 

je většinou pro rodiče konečným řešením, když si sami nevědí rady. 

3.4. Pedagogický výzkum 

V empirické části disertační práce byl uskutečněn pedagogický výzkum 

formou dotazníkového šetření. Dotazník byl zaměřen především na znalosti 

žáků o sektách, informovanosti žáků a vlivu sekt na žáky (dotazník viz příloha 

č . l ) . Dotazníky byly rozdány na 9 základních školách a 4 středních školách v 

Praze (seznam viz příloha č.2). Celkem bylo osloveno 533 žáků, z toho bylo 

337 žáků ZŠ a 196 studentů SŠ. Výběrový soubor škol i žáků byl náhodný. 

Samozřejmě pro opravdu seriózní výzkum by měl být vybrán 

reprezentativní vzorek žáků a studentů, jak z teritoriálního hlediska, tak 

z hlediska zaměření škol. To je však práce pro některé sociologické pracoviště 

a přesahuje to rámec mé disertační práce. 

Cílem disertační práce bylo zjistit, zda žáci ZŠ i studenti S Š mají 

dostatek všeobecných znalostí a informací o sektách (např. představa o sektě, 

charakteristika sekty, rozdíl mezi sektou a náboženstvím, sekty působící 

v České republice) a zda dochází к rozdílu jejich informovanosti v závislosti na 

zvyšujícím se věku a stupni vzdělání. V první části výzkumu byl vyhodnocen 
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jednostupňovým tříděním pomocí programu "Statistica"119 celkový soubor všech 

533 žáků. V druhé části byly zhodnoceny a interpretovány rozdíly v odpovědích 

žáků ZŠ a studentů SŠ. Ve třetí části byly pro výzkumný záměr stanoveny 

hypotézy, které se zaměřily na rozdíly informovanosti žáků na jednot l ivých 

vzdělávacích stupních a rozdíly mezi pohlavími. Svým výzkumem byly dané 

hypotézy buď potvrzeny či vyvráceny. Statistické vyhodnocení bylo provedeno 

dvoustupňovým tříděním, v tabulkách jsou výsledky zaokrouhleny na pět 

desetinných míst a tabulky j sou tříděny sestupně podle četnosti výskytu. Pro 

přehlednost byly výsledky v textu zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

3.4.1. Celkové vyhodnocení dotazníkového šetření 

Na úvod celkového vyhodnocení j e nutné předeslat, že přehled celkových 

výsledků a tabulek je v příloze č.3. V rámci výzkumu bylo dotazováno 238 

chlapců, což je 44,65% a 295 dívek, což j e 55,35% (viz tabulka č . l ) , protože se 

při výzkumu sledovaly i rozdíly vědomost í mezi pohlavími. Zásadní však pro 

můj výzkum bylo oslovit s tudenty z různých vzdělávacích stupňů. Bylo 

osloveno 337 žáků (63,23%) na devíti pražských základních školách a 196 

studentů (36,77%) na čtyřech středních školách (viz tabulka č.2). Nejvíce 

dotazovaných žáků bylo z osmých tříd 159, dále pak ze sedmých tříd 120, 

třetích ročníků SŠ 86, prvních ročníků SŠ 63, devátých tříd 50 a druhých 

ročníků SŠ 46 (viz tabulka č.3). S tím souvisí i věk dotazovaných, nejvíce j ich 

bylo ve věku 14 let, dále pak 13 let, 18 let, 15 let a 16 let. Z tabulky č. 4 

vyplývá, že byli osloveni žáci a studenti ve věkovém rozmezí převážně 13 až 18 

let. 

Na otázku číslo 5, zda studenti maj í představu o tom, co je sekta, 

odpovědělo 239 žáků souhlasím (44,84%), 198 spíše souhlasím (37,15%), 65 

nevím (12,19%), 18 nesouhlasím (3,38%) a 13 spíše nesouhlasím (2,44%). Z 

toho vyplývá, že drtivá většina studentů si myslí, že má představu o tom, co je 

sekta (viz tabulka č.5). Následuj ící konkrétní dotazy byly zaměřeny na zjištění 

skutečných znalostí o sektách. Otázky č. 6 a 7 byly zaměřeny na charakteristiku 

119 Statistické zpracování dat v sof tware „Stat is t ica" za asistence doc. Ing. Rudolf Zeipelta, 
CSc z katedry Statistiky Provozně ekonomické fakulty ČZU Praha 
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sekt. V otázce č. 6 měli žáci odpovědět, který výrok nejlépe vystihuje sektu 

(viz tabulka č.6). Správnou odpověď a) zodpovědělo 314 žáků (58,91%), avšak 

nesprávnými odpověďmi b) se nechalo zmást 176 žáků (33,02%), někteří žáci 

správnou odpověď nevěděli 35 (6,57%). V otázce č.7 měli studenti vybrat 3 

základní znaky sekty (viz tabulka ě.7). Odpověď jsem j im usnadnila tím, že 

správné znaky byly v rámci jedné odpovědi, kterou mohli zakroužkovat 

a nemuseli je samostatně vyhledávat. Správnou odpověď b) vědělo 269 

(50,47%), nesprávné odpovědi a) označilo 143 studentů (26,83%) a c) označilo 

46 žáků (8,63%), nevědělo 75 žáků (14,07%). Z obou otázek vyplývá, že 

polovina studentů má skutečnou představu o definici a struktuře sekt, avšak 

zbývající polovina ji nemá. Ve srovnání s otázkou č.5, kde téměř 82% žáků 

souhlasilo či spíše souhlasilo, že představu o sektách mají, se jejich skutečné 

znalosti o sektách nepotvrdily. 

Na otázku č.8 (viz tabulka č.8), zda jsou žáci členy nějaké sekty, 

odpověděla naprostá většina 508 studentů, že nejsou členy žádné sekty 

(95,31%), ale 25 studentů náleží к sektě (4,69%). Samozřejmě musíme brát v 

úvahu, že členství v sektě mnoho studentů nepřizná či se domnívá, že skupina, 

jej ímiž jsou členy sektou není. V případě 9.otázky se se členem sekty setkalo 

(viz tabulka č.9) 228 žáků (42,78%), nesetkalo 192 žáků (36,02%) a 113 

studentů neví, zda se setkalo (21,20%), z čehož vyplývá nejistota studentů, kteří 

si nejsou zcela jisti, zda se se členem sekty opravdu setkali. Pro žáky, kteří 

neznají praktiky verbířů či mají o sektách málo informací, může být obtížné 

odhalit sektáře. Na otázky č.10 a 11 měli žáci odpovídat pouze v případě 

kladné odpovědi na otázku č.9, proto více než polovina studentů tyto otázky 

nevyplnila (viz tabulka č.10 a 11, symbol x znamená nevyplněno). Nejvíce 

studentů se setkalo se sektáři na ulici 147 (27,58%), 43 žáků se setkalo se 

členem sekty j inde (8,07%), pravděpodobně navštívili kurz či seminář nějaké 

sekty či se seznámili přes kamarády. Přímo do domu přišlo poměrně malé 

procento sektám 25 (4,69%), ač například u Svědků Jehovových je tato misijní 

aktivita velmi oblíbená. A ve škole se se členem sekty setkalo pouze 22 žáků 

(4,13%), nejpravděpodobnější variantou je, že členem sekty byl jejich spolužák, 

případně učitel. U otázky č . l l měli studenti napsat, z jaké sekty tento člen byl. 

Studenti si mohli pomoci odpověďmi z otázky č . l7 , kde však byla zastoupena i 
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řada náboženství či církví. Jak už jsem výše zmínila, většina 299 žáků 

nevyplnila (56,10%), protože se se členem sekty buď nesetkali či si nejsou jistí. 

Dalších 71 žáků (13,32%) odpovědělo, že neví, z jaké sekty byl tento člen (viz 

tabulka č . l l , symbol N znamená nevím). Nejvíce studentů 123 se, dle mých 

předpokladů, setkalo se Svědky Jehovovými, jež jsou svoji misijní aktivitou 

známi a tzv. službu dům od domu mají jako svoji povinnost. Z dalších sekt se 

27 studentů setkalo se sektou Hare Kršna. Zajímavé je, že 25 žáků uvedlo, že se 

setkali se satanisty, kteří bývají velmi skryti svému okolí. Pouze 8 žáků se 

setkalo s mormony, dva s Hnutím grálu a jeden s moonisty. Zarážející je, že dva 

studenti uvedli, že člen sekty patřil к protestantům a katolíkům. 

Otázky č.12 až 15 byly zaměřeny na informovanost studentů. Součástí 

mého výzkumu bylo zjistit, zda školy poskytují či neposkytují dostatek 

informací. V otázce č.12 (viz tabulka č.12), zda mají dostatek informací o 

sektách uvedlo 88 žáků (16,51%), že souhlasí a 170 (31,89%), že spíše souhlasí, 

131 žáků neví (24,58%), 97 žáků spíše nesouhlasí (18,20%) a 47 žáků 

nesouhlasí (8,82%). Z toho je patrné, že pouze polovina žáků má dostatek 

informací, zatímco zbytek neví či si myslí, že dostatek informací nemá. Na 

otázku č.13, kde se o problematice sekt dozvěděli nejvíce informací (viz 

tabulka č.13), uvedlo 259 studentů (48,59%), že ve škole. Značná část 155 žáků 

(29,08%) uvedla odpověď e) j inde. V rodině a samostudiem se nejvíce 

informací dozvědělo vždy 50 žáků (9,38%) a od kamarádů 19 studentů (3,57%). 

Z mého výzkumu vyplývá, že necelé polovině studentů je poskytnut ve škole 

dostatek informací o sektách, což potvrzují i samotní studenti v odpovědích na 

následující otázku č. 14 (viz tabulka č . l4) , zda jim škola poskytla dostatek 

informací o sektách. Necelá polovina studentů 258 žáků (48,41%) si myslí, že 

má ze školy dostatek informací, zatímco 210 studentů (39,39%) se domnívá, že 

nemá dostatek informací a 65 žáků (12,20%) neví, zda dostatek informací má. 

Školská zařízení tedy neposkytují informace o sektách v dostatečné míře. 

Z otázky č.15 vyplývá, že co se týká předmětů (viz tabulka č . l5 a-f), ve kterých 

se o problematice sekt učili, nejčastěji studenti označili občanskou výchovu, 

základy společenských věd a j iný předmět. Občanskou výchovu označilo 223 

žáků (41,84%), základy společenských věd 155 (29,08%) a j iný předmět 104 

(19,51%). Dále následoval dějepis - 37 žáků (6,94%). Ostatní předměty 
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(zeměpis a český jazyk) označilo jen velmi malé procento (1,31%) tedy po 7 

studentech. V rámcovém vzdělávacím programu pro SŠ je téma náboženství a 

sekty zastoupeno. Zarážející je tedy fakt, že v ZSV se o sektách učilo jen 29% 

žáků. 

Další část dotazníku se opět vrací ke skutečným znalostem studentů o 

sektách. V otázce č.16 měli žáci uvést, zda ví, jaký je rozdíl mezi sektou 

a náboženstvím (viz tabulka č . l6) . Více než polovina 293 žáků (54,97%) se 

domnívá, že umí určit rozdíl, jen 42 žáků (7,88%) si myslí opak a 198 žáků 

(37,15%) si není rozdílem jisto. V následující otázce č.17 dostali studenti 

seznam nejznámějších sekt, církví a náboženství působících v ČR i ve světě 

a měli označit skupiny, jež považují za sekty (studenti mohli zaškrtnout i více 

možností, viz tabulka č 17 a-1). Z výzkumu vyplývá, že studenti některé ze sekt 

označili správně, např. satanisty 390 (73,17%), Svědky Jehovovy označilo 366 

žáků (68,67%), Hare Kršna 330 (61,91%) či Hnutí grálu 343 (64,35%), avšak 

j iné sekty znají málo, např. moonisty pokládá za sektu 264 (49,53%), zbylá 

polovina žáků si myslí, že se nejedná o sektu, mormony za sektu považuje jen 

280 (52,53%), ostatní si myslí opak. Překvapující je i zjištění, že studenti často 

jako sekty označili i církve a náboženství, protestanty považuje za sektu 62 

žáků (11,63%), katolíky 25 žáků (4,69%), židy 39 žáků (7,32%), muslimy 43 

žáků (8,07%), hinduisty 28 žáků (5,25%) a buddhisty 35 žáků (6,57%). Protože 

jsou označeny v nezanedbatelném počtu všechny církve i světová náboženství, 

nejedná se u studentů o recesi, nýbrž o neznalost rozdílu mezi náboženstvím 

a sektou. Můžeme tedy vyvodit závěr, že ač se studenti domnívají , že umí určit 

rozdíl, opak je pravdou, ve skutečnosti studenti tápají. V další otázce č.18 měli 

studenti odpovědět, zda znají základní myšlenky příp.vnitřní strukturu některé 

ze sekt, které označili v předchozí otázce. Z výsledků můžeme vyvodit, že 

přibližně jedna třetina 181 žáků (33,96%) odpovědělo, že zná základní 

myšlenky, jedna třetina nezná 182 (34,15%) a jedna třetina si není jistá 170 

(31,89%). Dvě třetiny studentů tedy neznají sekty a nejsou o nich dostatečně 

informováni (viz tabulka č . l8) . Na následující otázku č . l 9 odpovídali pouze ti, 

kteří odpověděli kladně na předchozí otázku, proto 353 žáků tuto otázku 

nevyplnilo (viz tabulka č . l9 , symbol x znamená nevyplněno, symbol N 

znamená nevím). Z odpovědí jedné třetiny studentů, kteří většinou napsali více 
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sekt, je patrné, že nejvíce znají svědky Jehovovi 101 žáků, dále satanisty 93 

žáků, Hare Kršna 66 žáků, moonisty 57 žáků, mormony 55 žáků a Hnutí grálu 

12 žáků. Musím však zdůraznit, že se jedná o znalosti pouze jedné třetiny žáků 

a zbývající dvě třetiny neznají o sektách podrobnější informace. 

V otázce č.20 bylo mým cílem zmapovat přímý kontakt studentů se 

sektami. Žáci měli odpovědět, zda j iž navštívili seminář či přednášku nějaké 

sekty (viz tabulka č.20). Naprostá většina žáků nenavštívila žádný seminář 483 

(90,62%), pouze 26 studentů navštívilo (4,88%) a 24 žáků si není j isto (4,50%). 

Pokud se vrátíme к otázce č.8, je zřejmé, že semináře sekt navštívili hlavně je j í 

členové, neboť 25 žáků odpovědělo, že jsou součástí nějaké sekty. V následující 

otázce č.21 jsem se snažila zjistit, které sekty žáci nejčastěji navštívili tzn. jsou 

potencionálně členy těchto sekt. Z 26 studentů napsalo, o jakou sektu se jedná, 

pouze 22 žáků, z čehož jeden student označil za sektu katolíky, ostatní nevěděli 

(viz tabulka č.21). Nejčastěji žáci navštívili přednášky Svědků Jehovových 10 

žáků, dále Hare Kršna 4 žáci, satanisty 4 žáci, mormony 3 studenti. Poslední 

dvě otázky mého výzkumu byly zaměřeny na postoje studentů vůči sektám. V 

otázce č.22 (viz tabulka č.22), zda považují chování a náboženské praktiky sekt 

vůči svému okolí za obtěžování, odpovědělo pozitivně 299 žáků (56,10%), 

negativně 97 (18,20%) a neutrálně 137 žáků (25,70%). Můžeme tedy 

konstatovat, že postoj к sektám je spíše negativní a více než polovina žáků 

jejich chování považuje za obtěžující. V poslední otázce č.23 měli žáci vyslovit 

názor, zda se domnívají , že jsou sekty nebezpečné. S tímto výrokem, že sekty 

jsou nebezpečné souhlasilo 188 žáků (35,27%), spíše souhlasilo 166 žáků 

(31,15%), nevědělo 108 žáků (20,26%), spíše nesouhlasilo 55 (10,32%) 

a nesouhlasilo 16 (3,00%), z čehož vyplývá, že drtivá většina studentů vnímá 

sekty jako nebezpečné. 

Souh rnně к základnímu vyhodnocení dotazníkového šetření by se dalo 

konstatovat, že rozvrstvení mezi pohlavím studentů je velmi dobré. Naše 

očekávání potvrdily rozdíly mezi obecnými deklaracemi žáků o znalostech sekt, 

jež byly značně nadsazené a konkrétními znalostmi charakteristik a znaků sekt, 

jež byly o desítky procent nižší. Stejně tak kontrast mezi obecnými vědomostmi 

o konkrétní sektě a skutečnými znalostmi. Nejvíce respondentů zná v souladu 
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s našimi předpoklady sektu Svědkové Jehovovi. Překvapivě vysoká je znalost 

satanistů. To možná souvisí s popularitou světově proslulé hudební skupiny 

Black Sabbath a jejich světových a českých následovníků a jejich chybné 

ztotožnění s rituály opravdové sekty. V ovlivnění mládeže jistě hrají velkou roli 

média, například filmy Rossemarie má děťátko či Satan přichází se inspirovaly 

okultní tematikou. Varující je vysoké procentní zařazení klasických církví 

(katolické, protestantské) mezi sekty. Tak vysoké procento přesahuje rámec 

studentské recese a spíše vypovídá o neznalosti žáků. Odpověď poloviny 

respondentů, že nemá ze školy dostatek informací o sektách je alarmující 

a svědčí o velmi volném, téměř přezíravém přístupu škol к této problematice 

a potvrzuje základní cíl této práce a jej í závěry. 

v v 
3.4.2. Vyhodnocení rozdílů mezi žáky ZS a studenty SS 

V této části je srovnání rozdílů mezi žáky ZS a studenty S Š (výsledné 

tabulky viz příloha č.4). Jak se výše uvedeno, bylo osloveno 337 žáků 

základních škol, z čehož bylo 173 chlapců a 164 dívek. Na středních školách 

bylo dotazováno 196 studentů, z toho 65 chlapců a 131 dívek (viz tabulky č.24, 

č.25 a č.47, č.48). 

Nejvíce dotazovaných žáků, jak je výše uvedeno, bylo z osmých tříd 159, 

dále pak ze sedmých tříd 120, třetích ročníků SŠ 86, prvních ročníků SŠ 63, 

devátých tříd 50 a druhých ročníků SŠ 46 (viz tabulky č.26 a 49). S tím souvisí 

i věk dotazovaných, nejvíce j ich bylo ve věku 14 let, dále pak 13 let, 18 let,15 

let a 16 let. Z tabulky č. 4 vyplývá, že byli osloveni žáci a studenti ve věkovém 

rozmezí 13 až 18 let (viz tabulky č.27 a č.50). 

Co se týká představy o sektách (viz tabulky č.28 a č.51 ), studenti SŠ ve 

velkém počtu 90,81% souhlasili či spíše souhlasili s tvrzením, že mají 

představu o tom, co je sekta a pouze 9,18% studentů neví či nesouhlasí s daným 

tvrzením, z čehož vyplývá značná jistota ve znalostech středoškoláků. U žáků 

ZŠ je patrné souhlasné stanovisko jen v 76,84%, nevědomost a nesouhlasné 

stanovisko uvedlo 23,13%, což znamená, že jejich jistota není tak značná jako u 

studentů SŠ. 
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Z tabulek č.29 a 52 vyplývá, že 79,59% středoškoláků zná správnou 

definici sekty, zatímco žáci ZŠ odpověděli správně pouze v 46,88%. Stejně tak 

v případě správné odpovědi, na otázku, jaké 3 základní znaky má sekta, 

správnou odpověď znalo 81,12% studentů SŠ a jen 32,64% žáků ZŠ (viz 

tabulky č.30 a č.53). 

Členství v sektě (viz tabulky ě.31 a ě.54) uvedlo 11 žáků ZŠ (3,26%) 

a 14 žáků SŠ (7,14%). Setkání se členem sekty potvrdilo 31,75% žáků ZŠ 

a 61,73% studentů SŠ (viz tabulky č.32 a č.55), z čehož vyplývá, že se sektáři 

zaměřují na žáky i studenty různých vzdělávacích stupňů, ale středoškoláci mají 

více příležitostí к setkání se sektáři. Nejčastěji se žáci ZŠ (18, 69%) i studenti 

SŠ (42,85%) setkali se členem sekty na ulici (viz tabulky č.33 a č.56). Shodně 

uvedli i sektu, se kterou se nejčastěji setkali, což jsou svědci Jehovovy (viz 

tabulky č.34 a č.57). Překvapující je zjištění, že druhou sektou, s níž se mladí 

lidé často setkávají, jsou satanisté. 

Žáci ZŠ odpověděli ve 42,14% kladně na otázku, zda mají dostatek 

informací o sektách, zatímco zbylých 57,86% neví či odpovědělo negativně. Z 

toho vyplývá, že necelá polovina žáků ZŠ si myslí, že má dostatek informací 

(viz tabulka č.35). Studenti SŠ odpověděli ve 59,18% kladně na otázku, zda 

mají dostatek informací o sektách a 40,82% si myslí opak či si není jisto. U 

nadpoloviční většiny středoškoláků převažuje jistota ohledně dostatku 

informací o sektách (viz tabulka č.58). 

Na otázku, kde se dozvěděli nejvíce informací, odpověděli shodně žáci 

ZŠ ( 46,59%) i studenti SŠ (52,04%), že ve škole (viz tabulky č.36 a č.59). Ale 

na otázku, zda j im škola poskytla dostatek informací, odpovědělo kladně 

46,29% žáků ZŠ a 52,04% studentů SŠ (viz tabulky č.37 a č.60). Z toho je 

patrné, že informace, které se studenti dozvědí ve škole, pokládají za 

dostatečné. Obecně bylo předpokládáno, že nejvíce se studenti učí o sektách v 

rámci občanské výchovy či základů společenských věd, což se potvrdilo (viz. 

tabulky č.38a-f a 61a-f). Zajímavostí je , že žáci ZŠ uvedli, že se o sektách učí i 

v rámci dějepisu (10,39%) či j iného předmětu (27,89%). 

Další otázky byly zaměřené na rozdíl mezi náboženstvím a sektou. U 

žáků ZŠ převažuje nejistota, neboť jen 43,62% žáků ví rozdíl a 56,38% rozdíl 
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neví nebo si není jisto (viz tabulka č.39). Středoškoláci jsou si velmi jistí , 

neboť 74,49% studentů ví rozdíl mezi náboženstvím a sektou a pouze 25,51% 

je j neví či si není jisto (viz tabulka č.62). Nejistota žáků ZŠ se promítá i v 

odpovědích, kde mají zaškrtnout skupiny, jež považují za sekty. Sekty, které 

žáci ZŠ neznají jsou moonisté a mormoni, neboť u moonistů si 65,28% žáků 

myslí, že nejsou sektou a u mormonů 62,31% žáků. Ani u rozpoznání dalších 

sekt si žáci ZŠ nejsou jisti např. u Hnutí Hare Kršna a Hnutí grálu si jen 52,52% 

žáků myslí, že jsou sektou a u Svědků Jehovových jen 57,52% (viz tabulka 

č.40a-l). Středoškoláci rozpoznali sekty celkem bezpečně. Všechny sekty vždy 

rozpoznala více než 3/4 studentů SŠ (viz tabulka č.63a-l). 

Dále se nejistota ve znalostech projevuje u žáků ZŠ v odpovědích na 

otázku, zda znají základní myšlenky či vnitřní strukturu některé sekty. Žáci ZŠ 

kladně odpověděli pouze v 21,36%, tedy 78,64% toto nezná či si není jisto (viz 

tabulka č.41). U nadpoloviční většiny studentů SŠ převažuje jistota, v 55,61% 

odpověděli kladně a v 44,39% záporně či si nebyli jisti. V případě kladné 

odpovědi na předchozí otázku měli studenti napsat, o kterou sektu se jedná. 

Zajímavé je, že žáci ZŠ nejvíce znají satanisty, pak svědky Jehovovi a další 

sekty zná jen malé množství žáků (viz tabulka č.42). Skutečnost, že studenti 

nejvíce znají právě satanisty, ale ostatní sekty téměř neznají, je znepokojující . 

Studenti SŠ nejvíce znají Svědky Jehovovy a stejné množství žáků pak zná 

satanisty a Hare Kršna (viz tabulka č.65). 

Co se týká návštěvy semináře či přednášky sekty, odpovědi žáků ZŠ i 

studentů SŠ byly téměř totožné, žáci ZŠ nenavštívili sektu v 89,32% a studenti 

SŠ v 92,86% (viz tabulky č.43 a č.66). Jen malé procento žáků odpovědělo, že 

sektu navštívilo. Nejčastěji žáci ZŠ navštívili Svědky Jehovovy a mormony 

a studenti SŠ Svědky Jehovovy, Hare Kršna a satanisty (viz tabulky č.44 

a č.67). 

Chování a náboženské praktiky sekt vůči svému okolí považuje za 

obtěžování 54% žáků ZŠ a 59,69% studentů SŠ (viz tabulky č.45 a č.68). S 

názorem, že sekty jsou nebezpečné se pak ztotožňuje 66,18% žáků ZŠ a 66,83% 

studentů SŠ (viz tabulky č.46 a č.69). Z toho jasně vyplývá negativní postoj 

žáků i studentů vůči sektám. 
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Celkově při hodnocení rozdílu mezi znalostmi žáků základních škol 

a studentů středních škol jsme dospěli к očekávaným výsledkům. Středoškoláci, 

jak věkově, tak intelektuálně vyspělejší, mají lepší představu o sektách, více 

z nich zná správnou definici sekt a jejich základní znaky, větší počet z nich se 

setkal se zástupci sekt a jsou členy sekt. Studenti středních škol obecně lépe 

rozlišují náboženství a sekty. Téměř stejné procento obou typů škol 

odpovědělo, že j im škola poskytla dostatek informací, že praktiky sekt považuje 

za obtěžování a že jsou sekty nebezpečné. 

3.4.3. Stanovení hypotéz 

V druhé části pedagogického výzkumu byly stanoveny hypotézy, aby 

bylo možné sledovat vzájemné vztahy mezi dvěma kvalitativními znaky. 

Pomocí dvoustupňového třídění byly sestaveny kontingenční tabulky (v příloze 

č.5). Na začátku je vždy formulována nulová hypotéza, jež je neutrální 

a alternativní hypotéza, jež je jej ím opakem. Aby bylo možné výběrový soubor 

zobecnit na základní soubor, byla stanovena obvyklá hladina významnosti a = 

0,05, což znamená, že s pravděpodobností 95% zjištěná skutečnost platí v 

základním souboru a v 5% by platit nemusela. Pro ověření závislosti mezi 

kvalitativními znaky byl použit t e s t nezávislosti. V případě, že 

pravděpodobnostní hladina p je větší než zvolená hladina významnosti a , 

nulová hypotéza se nezamítá, v opačném případě se zamítá. Síla závislosti byla 

posouzena na základě Pearsonova koeficientu kontingence a též pomocí 

Cramérova koeficientu. 

Cílem provedeného výzkumu, jak je výše uvedeno, bylo zmapovat 

rozdíly ve vědomostech a informovanosti žáků základních a středních škol 

a zjistit rozdíly mezi pohlavími. Proto bylo stanoveno 5 hypotéz, které se na 

základě statistického vyhodnocení buď potvrdily nebo vyvrátily: 

1) Studenti SŠ mají více vědomostí o sektách než žáci ZŠ. 

2) Rozsah vědomostí o sektách je rozdílný mezi pohlavími na úrovni 

zkoumaných stupňů vzdělání. 
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3) Žáci ZŠ jsou méně informovaní o sektách než studenti SŠ. 

4) Žáci ZŠ získávají ve škole méně informací o sektách než studenti SŠ. 

5) Dívky obecně vnímají více než chlapci chování sekt za nebezpečné 

a obtěžující. 

První hypotéza zkoumá rozdíl v úrovni vědomostí o sektách mezi žáky 

základních škol a studenty středních škol. V případě ověření první hypotézy 

stanovíme nulovou neutrální hypotézu, tj. předpoklad o stejné úrovni vědomostí 

o sektách na základních a středních školách. К výsledku lze dojít porovnáním 

odpovědí na otázku č.5, č.6 a č.7 ve vztahu к otázce č.2. Ze statistického 

vyhodnocení kontingenčních tabulek lze vyčíst výsledky pro vztah mezi 

otázkami č.2 a 5, kde p = 0,00 < a , podobně jako u otázek č.2 a 6 a u otázek 

č.2 a 7 p = 0,00 < a tzn. že ve všech případech platí, že se nulová hypotéza 

zamítá a potvrzuje to první hypotézu, že s pravděpodobností 95% žáci SŠ mají 

více vědomostí o sektách než žáci ZŠ (viz tabulky č.70a,b; 71a,b; 72a,b). 

Pomocí Cramérova koeficientu kontingence byla též zjištěna intenzita 

závislosti. Síla závislosti mezi typem školy a představou o sektě je 0,29; mezi 

typem školy a výrokem nejlépe vystihujícím sektu je 0,33; mezi typem školy a 

základními znaky sekty je 0,47, z čehož vyplývá, že jde o střední závislost. 

Druhá hypotéza potvrdí či vyvrátí skutečnost, zda existuje rozdíl 

v rozsahu vědomostí mezi pohlavími. U druhé hypotézy byla stanovena nulová 

hypotéza o stejné úrovni vědomostí mezi dívkami a chlapci. Musíme porovnat 

otázku č.l s otázkami č.5, č.6 a č.7. Srovnáním otázky č.l a č.5, dostáváme 

výsledek p = 0,04 < a , u otázek č.l a 6 p = 0,00 < a , u otázek č.l a 7 p = 0,11 > 

a tzn. v prvních dvou případech se nulová hypotéza zamítá, ale ve třetím 

případu se nezamítá. Převažuje tedy zamítnutí nulové hypotézy a potvrzuje to s 

pravděpodobností 95% druhou hypotézu, že dívky mají více vědomostí o 

sektách než chlapci (viz tabulky č.73a,b; 74a,b; 75a,b). Síla závislosti mezi 

pohlavím a představou o sektě je 0,14 a mezi pohlavím a výrokem nejlépe 

vystihujícím sektu je 0,20, což znamená, že se jedná o slabou závislost. Jde tu o 

problém, který dotazníková metoda nevystihuje v plné míře. Totiž j istou 

odlišnost v chápání extrémních problémů mezi chlapci a dívkami. To 
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samozřejmě souvisí i s pátou hypotézou. 

Třetí hypotéza zaměřená na informovanost studentů byla vyhodnocena 

prostřednictvím srovnání otázky č.2 a 12. Jako nulová hypotéza byl stanoven 

předpoklad o stejné informovanosti o sektách u žáků ZŠ i SŠ. Z výsledků je 

patrné, že p = 0,00 < a a tudíž se nulová hypotéza zamítá a potvrzuje to s 

pravděpodobností 95% třetí hypotézu, že studenti ZŠ jsou méně informovaní o 

sektách než studenti SŠ (viz tabulka č.76a,b). Intenzita závislosti mezi školou 

a informovaností studentů je 0,25 a jedná se o středně-slabou závislost. 

V případě čtvrté hypotézy bylo cílem zjistit, zda žáci ZŠ získávají ve 

škole méně informací než studenti SŠ. Jako nulová hypotéza byl stanoven 

předpoklad, že žáci ZŠ i studenti SŠ získávají ve škole stejně informací. 

Srovnávány byly otázky č.2 a č.13 a č.2 a 14. U otázek č.2 a 13 byl výsledek p 

= 0,30 > a , u otázek č.2 a 14 byl výsledek p = 0,054 > a , z čehož vyplývá, že 

se nulová hypotéza nezamítá, tedy žáci ZŠ i studenti S Š získávají ve škole 

stejně informací a nepotvrdila se tak čtvrtá hypotéza (viz tabulky č.77a,b; 

78a,b). 

Pátá hypotéza se týkala postojů studentů к sektám. Opět byla zaměřena 

na rozdíly postojů mezi dívkami a chlapci. Předpokladem nulové hypotézy bylo, 

že dívky i chlapci obecně vnímají stejně chování sekt za nebezpečné 

a obtěžující. Z kontingenčních tabulek lze vyčíst výsledky pro vztah mezi 

otázkami č.l a č.22 a č.l a č.23. Výsledek otázky č.l a č.22 byl p = 0,12 > a 

a otázky č.l a č.23 byl p = 0,72 > a , z čehož lze odvodit, že se nulová hypotéza 

nezamítá. Pátou hypotézu, že dívky obecně vnímají více než chlapci chování 

sekt za nebezpečné a obtěžující tedy nelze potvrdit (viz tabulky č.79a,b; 

80a,b). Je nutné uvést, že paradoxně postoje náboženské společnosti Svědků 

Jehovových, jejich chování vůči svému okolí bývá často označováno za 

obtěžující, v extrémních a politických situacích přinášejí pozitivní přínos, který 

z hlediska demokratizačního procesu ve dvacátém století sehrál svoji roli. Byť 

z náboženských důvodů, byli jedni z mála, kteří se postavili pasivní rezistencí 

proti všem stávajícím totalitám. Jejich zúžený výklad starozákonních 

a novozákonních textů vyzývá v ortodoxním protestantském pojetí doby 

nástupu buržoazních revolucí v Evropě pokrokově v rozmělnění státní autority, 
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která se snaží zakonzervovat stávající politické poměry. Je zřejmé, že sekty 

mohou koexistovat v politickém a duchovním prostředí velmi volného 

liberalismu. 

Při rekapitulaci kapitoly stanovení hypotéz musíme uvést, že hypotézy o 

rozdílech mezi SŠ a ZŠ mají uvedeny detailní podklady v tabulkách uvedených 

v přílohách práce. Hypotézy o rozdílech mezi pohlavími mají samozřejmě oporu 

ve stejně detailních tabulkách, které ale nejsou v přílohách uvedeny, protože by 

neúměrně zvyšovaly rozsah práce. Mají podklad ve vyhodnocovacích tabulkách. 

Hypotéza č . l . potvrzuje očekávání, že středoškoláci mají více vědomostí 

o sektách než žáci ZŠ. Jde o střední závislost. 

Hypotéza č.2., že úroveň vědomostí o sektách je rozdílná mezi 

pohlavími se potvrdila částečně v některých aspektech. Jde o slabou závislost. 

Výsledek hypotézy, že dívky mají více vědomostí o sektách než chlapci, j e 

zřejmě také ovlivněn skutečností, že u středoškoláků je významnější zastoupení 

dívek a dívky chápou více „abstraktnost" duchovních i pseudoduchovních 

proudů více než chlapci. 

Hypotéza č.3. podobně jako první podporuje vžitou představu, že mladší 

žáci jsou méně informovaní o sektách než starší studenti. Jedná se o středně 

slabou závislost. 

Hypotéza Č.4., že žáci ZŠ získávají ve škole méně informací než žáci 

SŠ,je první, kterou se nepodařilo prokázat. Ve shodě s detailními podklady se 

neprokázalo, že žáci získávají ve škole méně informací než studenti. 

Hypotéza č.5., že by dívky měly více než chlapci vnímat chování sekt za 

nebezpečné a obtěžující, se stejně jako hypotéza č.4. neprokázala. 

3.4.4. Dotazníkové šetření mezi učiteli 

V rámci dotazníkového šetření byla oslovena i řada učitelů. Cílem bylo 

zjistit skutečný rozsah výuky o sektách na různých typech škol. Celkem bylo 

osloveno osobně či formou emailu 50 pedagogů ze základních a středních škol 

vyučujících občanskou výchovu či základy společenských věd. Dotazník 
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vyplnilo pouze 22 pedagogů převážně ze středních škol, návratnost tedy byla 

velmi nízká. Z 22 navrácených dotazníků bylo 15 dotazníků vyplněno profesory 

středních škol a 7 vyplněno učiteli základních škol. Otázky byly zaměřeny na 

názory učitelů, z d a j e k dané problematice dostatek pramenů a zdrojů vhodných 

pro výuku a jejich stanoviska, zda jsou žáci na základě získaných informací 

dostatečně chráněni (dotazník pro učitele viz příloha č.6) 

Z dotazníků zodpovězených středoškolskými profesory vyplývá, že téměř 

všichni pedagogové vyučují téma sekt a nových náboženských hnutí na škole, 

nejčastěji v rámci občanské výchovy a základů společenských věd či v rámci 

volitelných seminářů: náboženská výchova, sociologie a psychologie. Tématu 

jsou věnovány dvě až čtyři vyučovací hodiny a vyučuje se převážně ve druhých 

a třetích ročnících. Téma si mohou vyučující libovolně zařadit do příslušného 

ročníku na základě vlastního uvážení, což umožňuje částečná volnost školních 

vzdělávacích programů. 

Na otázku, zda je téma sekt zahrnuto v rámci vzdělávacího programu či 

osnov odpověděli učitelé rozporuplně, deset vyučujících uvedlo, že je 

zakotveno, pět profesorů uvedlo opak. Stejně tak u další otázky, zda je tomuto 

tématu věnována v rámci výuky dostatečná pozornost, jedenáct profesorů 

odpovědělo pozitivně a čtyři negativně. Vyučující měli v dotaznících uvést 

prameny či zdroje, ze kterých při výuce čerpají. Nejčastěji uvedli odborné 

publikace od dr.Vojtíška např. Encyklopedie náboženských směrů v České 

republice či Nová náboženská hnutí. Dále internetové zdroje www.sekty.cz či 

letáky distribuované sektami např. Probuďte se a Strážná věž od Svědků 

Jehovových či Oxfordský test od scientologů. 

Dále měli vyučující uvést svůj názor, zda je к výuce o sektách dostatek 

pramenů, šest profesorů odpovědělo, že dostatek materiálů není, šest napsalo, 

že to nejsou schopni posoudit a pouze tři se domnívají, že je dostatek zdrojů pro 

výuku. Stoprocentní shoda panovala v odpovědích na otázku, zda je pro žáky 

přínosné seznámit se s problematikou sekt. Všichni vyučující odpověděli 

kladně. Na závěr dotazníků měli vyučující vyjádřit svůj názor, zda jsou žáci na 

základě získaných informací z výuky dostatečně ochráněni před vlivem sekt. 

Deset vyučujících napsalo, že studenti nejsou dostatečně chráněni a pět 
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vyučujících napsalo, že si nejsou jisti či nevědí. Žádný profesor tedy nezastával 

názor, že by studenti byli na základě jeho výuky dostatečně chráněni. 

Z odpovědí sedmi učitelů základních škol vyplynulo, že většina pěti 

učitelů vyučuje téma sekt na základních školách, nejčastěji v předmětu 

občanská výchova a dějepis. Tématu jsou v průměru věnovány dvě hodiny 

a vyučuje se v sedmém, osmém či devátém ročníku. Pět ze sedmi učitelů 

odpovědělo, že je téma zakotveno v rámci vzdělávacího programu. Naopak čtyři 

ze sedmi učitelů si myslí, že tématu není věnována dostatečná pozornost. 

Čerpají stejně jako středoškolští profesoři z publikací dr.Vojtíška, někteří 

uvedli, že se zúčastnili školení o sektách v rámci DVPP, jež vedl také 

dr.Vojtíšek. Šest učitelů vyjádřilo názor, že к výuce tématu sekt není dostatek 

pramenů. Opět panuje stoprocentní shoda v názoru, že je pro žáky přínosné 

seznámit se s touto problematikou. Většina pedagogů se domnívá, že žáci na 

základě získaných informací z výuky nejsou dostatečně chráněni. 

Dotazníkové šetření mezi učiteli je třeba brát jen jako podpůrné 

a s určitou rezervou. Jednak vzorek oslovených učitelů je poměrně malý a 

náhodný. Dále je třeba zohlednit, že pravděpodobně odpověděli spíše ti 

zaangažovaní, tedy ti, kteří se problematice alespoň částečně věnují a aktivně se 

žáky v tomto směru pracují. 

3.5. Návrh nového výukového modelu 

Z výsledků výzkumné části vyplynulo, že žáci základních škol jsou o 

problematice sekt velmi málo informovaní a mají méně znalostí než studenti 

středních škol. Stejně tak většina učitelů základních škol i středních škol v 

dotazníkovém šetření uvedla, že k dané problematice není dostatek pramenů. 

Tyto závěry potvrdily absenci uceleného výukového modelu na základních 

školách, proto je cílem závěrečné části práce navrhnout zcela nový výukový 

model použitelný na českých školách. Navržený výukový model vychází z 

výsledků statistického výzkumu, z podnětů a připomínek pedagogů, 

zahraničních výukových modelů a v neposlední řadě z vlastní pedagogické 
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praxe. 

Sekty v moderní společnosti a možnosti ochrany 

Cíle lekce: 

- seznámit žáky se sektami, jej ich charakteristikou, znaky 

- jak se liší sekty od jiných skupin, seznámit žáky s manipulačními 

technikami, které sektáři používají 

- rozpoznat psychickou manipulaci a umět j í odolávat 

- identifikovat skupinu nebo jedince, kteří by mohli být škodliví 

- identifikovat skupinu, která by mohla být sektou nebo mít některé 

charakteristiky sekty 

- podat obraz sekt působících v ČR 

- vyostřit kritické myšlení a dotazovací schopnosti žáků 

- uvědomit si své postoje к sektám 

Potřebný čas: 135 minut (3 vyučovací hodiny) 

Věk účastníků: 12-14 let 

Počet účastníků: 30 

Potřebné pomůcky: Velký papír (flipchart), fixy, prezentace v programu 

Power Point, lístky 

Možno zařadit do: Občanská výchova 

Průběh lekce: 

1) Úvod (časový limit 15 minut) 

Na úvod se zeptejte žáků: 

Které slovo vás napadne, když se řekne sekta? 
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Všechna slova zapisujte na tabuli či na flipchart, ale nekomentujte je. Po 

skončení zápisu o uvedených slovech diskutujte. Žáci vybírají tři slova, která 

nejvýstižněji charakterizují sektu. Žáci se pokusí sami formulovat definici 

sekty. Pokud definice nebude dostačující, upřesněte j i . 

Po úvodní části informujte žáky, že se v této hodině budete zabývat 

problematikou sekt. Budou se moci seznámit s charakteristikou sekt, jejich 

manipulačními technikami a nejznámějšími sektami působícími v České 

republice. 

2) Aktivita -lovci lidí (časový limit 20 minut) 

Vyzvěte žáky, aby se procházeli po třídě a pokusili se od svých spolužáků 

získat informace o sektách. Žáci pomocí pracovního listu, do nějž zapisují, musí 

získat ke každému řádku j iné jméno svého spolužáka, který zná odpověď na 

danou otázku. Pokud budou mít žáci zaplněny všechny řádky, vyberte jednoho 

žáka, který přečte příslušný řádek a jméno spolužáka, který mu poskytl 

odpověď. Spolužák pak podá podrobnější informace к danému tématu. Žáci se v 

neformální diskuzi od svých spolužáků dozvědí informace, které vědí jejich 

spolužáci o sektách. Zjistěte, jaké znalosti žáci j iž vědí o sektách a na základě 

toho přizpůsobte svůj další výklad. 

Pracovní list pro studenty - Lovci lidí 

Procházejte se po třídě a navazujte hovor se svými spolužáky, pokuste se v 

krátkém hovoru najít mezi přítomnými někoho, kdo: 

(ke každému řádku získejte j iné jméno) 

1) Zná nějakou sektu 

2) Ví rozdíl mezi sektou a církví (náboženstvím) 

3) Podrobněji charakterizuje nějakou sektu 

4) Zná povinnosti, jež musí plnit členové nějaké sekty 
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5) Zná znaky sekty 

6) Zná někoho, kdo patří do sekty 

7) Se setkal se členem sekty 

8) Umí rozpoznat sektáře 

9) Navštívil přednášku či seminář nějaké sekty 

10) Byl n e b o j e členem nějaké sekty 

3) Výklad vyučujícího - prezentace v Power Pointu (časový limit 40 minut) 

Měl by shrnovat základní charakteristiku sekt, znaky, příčiny úspěšnosti sekt, 

metody získávání nových sympatizantů, vysvětlení psychické manipulace, jež 

sekty využívají a přehled manipulačních technik. 

Na začátku výkladu zmiňte odstrašující příklady sekt, jež zmařily životy mnoha 

lidí. 

Příklady nebezpečných sekt 

Uveďte odstrašující příklady sekt, které zničili životy mnoha svých stoupenců. 

1) Tragédie v Jonestownu 

Dne 18. listopadu 1978 přikázal vůdce sekty reverend James Warren 

Jones (1931-1978) zvaný Jim Jones svým následovníkům v Jonestownu, osadě 

sekty, aby vypili nápoj smíchaný s kyanidem. Ti, kdo odmítli tento smrtící jed 

vypít, je j dostali injekcí nebo byli zastřeleni Jonesovou stráží. 911 lidí zemřelo, 

276 z nich byly malé děti a mladiství. Tato tragédie se stala poté, co kalifornský 

kongresman Leo J. Ryan navštívil Jonestown, aby vyšetřil stížnosti o této 

osadě. Ryan byl zastřelen na příkaz Jima Jonese na přistávací ploše, když 

opouštěl Guayanu. 

2) Tragédie ve Waco 

Dne 20. dubna 1993 došlo nedaleko města Waco v Texasu к hromadné 

sebevraždě fanatických příslušníků sekty Davidiánů. Zakladatel sekty David 

Koresh na ranči Apokalypsa zavedl přísná pravidla. Za nepatrné přestupky byli 

lidé fyzicky týráni. Členové sekty se museli vzdát peněz a veškerého osobního 
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majetku. Koresh měl právo vybírat si sexuální partnerky podle libosti, mezi 

nimi byli i nezletilé dívky. Ostatní muži se naopak museli sexu vzdát. Koresh 

plně vyzbrojil ranč střelnými zbraněmi a municí. Americký úřad pro alkohol, 

tabák a zbraně (ATF) se spolu s policisty pokoušel o prohlídku ranče, zda tam 

nejsou ukryty zbraně, Davidiáni zaútočili a zastřelili čtyři policisty. Poté co se 

FBI pokusila v 51 dnech bezvýsledného obléhaní proniknout na ranč, propukl 

oheň a zásoby munice Davidiánů vylétly do povětří. Smrt v plamenech našlo 59 

mužů a žen a 18 dětí. 

Otázky к diskuzi 

Jak mohl někdo jako Jim Jones či David Koresh získat absolutní kontrolu 

nad lidskými životy? Mohlo by se to někdy stát i Vám? Vzdali byste se někdy 

kontroly nad svým životem a snad i života samotného ve prospěch někoho 

jiného? Jak můžete poznat, že je skupina sektou? Jaká jsou některá varující 

znamení, že by mohlo jít o sektu? 

Důležité je vysvětlit žákům, že tito vůdcové sekt měli absolutní kontrolu 

nad životem svých stoupenců. Všichni se po vstupu do sekty museli vzdát svého 

majetku a neměli žádné osobní vlastnictví. Většina také zpřetrhala vazby se 

svojí původní rodinou, proto nemohli sektu opustit, neboť se neměli kam vrátit. 

V dalším výkladu uvést, jaká je základní charakteristika sekt a jak se liší 

sekty od ostatních skupin. 

Charakteristika sekty - sekta je skupina: 

1) Jejíž vůdci klamou a manipulují lidmi, aby docílili toho, že se k nim lidi 

připojí a ve skupině zůstanou 

2) Která má silnou, někdy totální kontrolu nad životy svých členů, např. j im 

určuje kde žít, kde a kdy pracovat nebo chodit do školy, co dělat s jej ich 

penězi, kdo mohou být kamarádi či partneři, kdy a kdo se vdá/ožení, kdy 

a zda má mít děti a jak je vychovávat, jak si organizovat čas, co jíst , jak se 

oblékat, kdy a zda se vídat s jej ich rodinami, atd. 

3) Jejíž autoritářští vůdci a jejich učení nemohou být zpochybňovány 

4) Jejíž vůdci prohlašují, že mají speciální statut, sílu/moc, tajné vědomosti, 
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nebo speciální vztah s vyššími silami 

5) Která používá psychickou manipulaci a pečlivě naplánované manipulační 

techniky к ovládání svých členů 

Sekty mohou vyrůst z jakékoliv sady myšlenek či přesvědčení. Tyto 

myšlenky nemusejí být neznámé nebo zvláštní. Na druhé straně skupina se 

zvláštními nebo neznámými myšlenkami, se kterými člověk nesouhlasí, není 

bezpodmínečně sektou. Definování sekty není otázkou toho, jak se chovají je j í 

členové. Není to otázka toho, čemu jej í členové věří nebo jaké jsou jejich 

myšlenky. Zda je skupina sektou nebo není, záleží na jej í činnosti a chování, 

není to otázka víry či přesvědčení. 

Často je těžké odlišit sekty od jiných skupin - hranice může být tenká 

a může to být otázka stupňů. Ale existují důležité rozdíly: 

Skupiny, které nejsou sekty: 

• Nejsou záludné; neklamou lidi a říkají lidem, jaký bude život v jej ich 

skupině; sdělují opravdové jméno skupiny a jej ího vedení 

• Nechávají lidem čas, aby si pečlivě rozmysleli své závazky k nim 

• Respektují autonomii a nezávislost jedince 

• Uctivě reagují na kritiky 

• Respektují rodinu a závazky jedince к ní 

• Mají zavedené kontroly nad svými vůdci tak, aby jejich chování a 

případné zneužívání mohlo být sledováno a napraveno 

Sekty jsou skupiny, které: 

• Klamou lidi; neříkají j im, jaký bude život v jejich skupině; někdy neřeknou 

opravdové jméno skupiny a jej ího vedení nebo neodhalí opravdový charakter 

skupiny 

• Vyžadují pevný závazek připojit se před tím, než lidé mají šanci si vše 

pečlivě rozmyslet nebo konzultovat s rodinou a přáteli 

• Nutí lidi podrobit se jej ich požadavkům; nerespektují autonomii 

a nezávislost jedince 
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• Mohou reagovat na kritiku zastrašováním nebo fyzickými či právními 

hrozbami 

• Pohlíží na rodinu jako na nepřítele zvenčí nebo rušivý prvek 

• Pracují tajně, nedovolují žádné veřejné nebo organizační prohlídky, žádný 

způsob kontroly nebo monitorování špatného chování nebo zneužívání 

a žádný způsob jej ich nápravy 

Sekty tvrdí, že nabízejí spokojenost a naplnění. Mohou být působivé pro 

lidi, kteří: 

• Jsou osamělí nebo hledají pozornost 

• Utrpěli nedávnou ztrátu smrtí blízkého člověka nebo ukončením důležitého 

vztahu 

• Hledají význam a smysl v jej ich životě 

• Mají strach z nejistoty v dnešním životě a z toho postavit se těžké 

ekonomice 

• Jsou idealističtí a chtějí zlepšit svět 

• Chtějí absolutní, okamžité odpovědi na složité životní problémy 

a elementární otázky 

• Chtějí najít milující rodinu v době rozpadu tradiční rodinné struktury 

• Jsou rozčarovaní z našeho politického systému a chtějí najít j iný způsob, jak 

změnit svět 

Charakteristika psychické manipulace 

Manipulace je skrytým, zákulisním, podvodným, pletichářským 

jednáním, využitím něčí neznalosti nebo naivity, jehož záměrem je dosáhnout 

pro sebe maximálního prospěchu na úkor někoho jiného. 

Psychická manipulace je pak zneužití převahy (informací, intelektu, 

výřečnosti, momentální situace, různých psychotechnik, apod.) к ovlivnění 

rozhodování a jednání druhého ve vlastní prospěch, či prospěch určité skupiny. 

Vůdci kultů používají silný tlak, aby se lidé přidali ke skupině, a pak 

používají pečlivě vyvinuté metody donucovacího přesvědčování nebo 

psychologické manipulace, aby je ve skupině udrželi. Používají efektivní 
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techniky, které podkopávají identitu, sebedůvěru a individualitu člověka 

a svazujícího ho pod těsnou kontrolu skupiny. Některé z těchto technik 

zahrnují: 

• Odrazování od otázek a kritického myšlení 

• Vzbuzování pocitů extrémní viny a výčitek 

• Používání silného tlaku okolí, sázejíce na touhu členů být milováni 

a akceptováni (technika známá jako love-bombing) 

• Totální kontrola prostředí, odtržení členů od přátel, rodiny, školy 

a dřívějších názorů 

• Učinění členů úplně závislými na skupině 

• Vytvoření strachu z odchodu ze skupiny; např. říkání členům, že vně 

skupiny nebudou nikdy šťastní, onemocní nebo zemřou, pokud odejdou 

• Zavedení chudé diety a špatné zdravotní péče, což může členy fyzicky 

oslabit a špatně ovlivňovat jejich schopnost jasně uvažovat 

• Nucení členů к dlouhé vyčerpávající práci s minimem odpočinku a spánku, 

takže mají málo energie a vzdoru 

• Kontrolování kanálů komunikace, odpojení členů od vnějších zdrojů 

informací 

• Manipulace jazyka, přiřazování speciálních významů slovům, což způsobí, 

že se členové cítí součástí elitní, speciální skupiny 

• Navozování transu podobných stavů mysli, ve kterých může být člověk 

jednoduše ovlivněn 

• Nucení к nepříjemným veřejným přiznáním к špatnému chování, což může 

učinit členy náchylnými к manipulaci 

• Přísné kontrolování času a aktivit, žádné soukromí pro členy, takže nemají 

čas přemýšlet nebo vyhodnotit své závazky ke skupině 

Zde jsou některé návrhy pro odolávání manipulaci, zajištění svobodné 

volby: 

1. Odolejte kontrole mysli, způsobům, kterými skupiny a určité sociální 

situace mohou manipulovat lidmi. 

2. Pamatujte si, že můžete říci ne. Někdy s lidmi souhlasíme, jen abychom byli 
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zdvořilí. 

3. Rozpoznejte chybná dilemata. Zkuste přidat „nic z toho" к výčtu odpovědí, 

než se rozhodnete. 

4. Vyspěte se na to. Rozpoznejte nátlak na rychlé rozhodování. Pokuste se 

nejednat ve stresu. 

5. Hledejte skrytou agendu. Co je opravdu řečeno? Co není řečeno? Komu, 

kým a proč je to řečeno? Trénujte na reklamách a politických projevech. 

6. Měli byste vědět, jakou skupinu nebo víru daná osoba reprezentuje. 

7. Ptejte se. Vznášejte námitky proti tvrzením autorit. 

8. Zachovejte si sebeúctu. Nebojte se být odlišní. 

4) Dramatizace - experti (25 minut) 

Na začátku položte žákům tyto otázky: 

1. Myslíte si, že je váš názor tak dobrý, jako názor „experta"? 

2. Myslíte si, že „experti" mají všechny odpovědi? Proč ano nebo proč ne? Kdo 

jsou to vůbec „experti"? Co dělá člověka „expertem"? 

Vyberte někoho ve třídě jako experta na určité téma. Vyberte někoho 

dalšího, kdo se s tímto expertem bude přít nebo mu odporovat. Zbytek třídy 

může navrhovat další způsoby, kterými lze expertovi oponovat a může hlasovat 

o tom, kdo z diskuse vyjde lépe. Pokud máte čas, vyberte další, aby si tyto role 

zahráli. 

Vyberte někoho ve třídě, aby se pokusil prodat něco někomu dalšímu ve třídě. 

Druhá osoba by se měla pokusit odolat „tvrdě-prodávací" manipulační taktice. 

Zbytek třídy může navrhovat další způsoby, kterými prodávající osobě úkol 

ztížit a může hlasovat o tom, kdo z diskuse vyjde lépe. Pokud máte čas, vyberte 

další, aby si tyto role zahráli. 

5) Ochrana studentů (20 minut) 

• Zvládáte stres? Když nás trápí stres, je mnohem pravděpodobnější, že se 

necháme oklamat někým, kdo „prodává štěstí". Pokud máte problémy, 

hledejte pomoc u uznávaných, důvěryhodných osob. 
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• Nikdy se nebojte ptát. 

• Chraňte svou svobodu a autonomii. 

• Vždycky si dávejte pozor na každého, kdo se snaží Vás odradit nebo Vám 

zabránit v kladení otázek. 

• Naučte se rozpoznávat běžné taktiky a situace náborů do kultů. 

Buďte ostražití na: 

• Lidi, kteří jsou nadměrně či nevhodně přátelští. Opravdová přátelství se 

budují delší dobu. 

• Lidi se zjednodušenými odpověďmi nebo řešeními komplexních světových 

problémů. 

• Lidi zvoucí na bezplatná jídla, lekce, či semináře. 

• Lidi, kteří Vás tlačí do něčeho, co ve skutečnosti nechcete udělat. Nebojte se 

říci NE! 

• Lidi, kteří jsou neurčití a vyhýbaví. Pokud něco skrývají, je to většinou 

proto, že nechtějí abyste to věděli! 

• Lidi, kteří se snaží hrát na Vaši základní lidskou slušnost. Nemusíte vždy 

oplácet laskavost, zejména když to mohla být cesta к Vaší manipulaci. 

• Lidi, kteří tvrdí, že jsou „přesně jako Vy". To je často jen prostředek 

к oslabení Vaší bdělosti. 

• Lidi, kteří sebevědomě tvrdí, že Vám mohou pomoci vyřešit Vaše problémy, 

zejména když o Vás moc nevědí. 

• Lidi, kteří dělají veliká tvrzení/prohlášení o „záchraně lidstva", „dosažení 

osvícení", nebo „následování cesty ke štěstí". Pokud se jej ich tvrzení zdají 

příliš dobrá na to, aby byla pravdivá, pravděpodobně jsou falešná! 

• Lidi, kteří se pořád zdají šťastní, i když zdravý rozum přikazuje j inak. 

• Lidé, kteří prohlašují, že jejich skupina je „velmi speciální". 

• Lidi, kteří slibují rychlá řešení složitých životních problémů. 

• Lidi, kteří prohlašují, že „potřebujete zničit mysl abyste našli Boha", nebo že 

„ďábel působí skrze mysl", nebo jinak znevažují kritické myšlení. Vaše 

myšlení je Vaše prvotní obrana proti psychologické manipulaci. Chraňte je j ! 
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6) Zhodnocení výukového modelu (15 minut) 

Rozdejte studentům dva lístky, na první lístek napíší studenti svůj názor, zda 

byl výukový plán pro ně přínosný či nikoliv, na druhý lístek napíší náměty a 

připomínky na vylepšení výukového plánu. 
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4. Závěrečná část 

V této části práce je zhodnocení sledované problematiky a vyhodnocení 

splnění stanovených cílů a vlastního přínosu к danému tématu. Disertační práce 

se zabývá na školách dosud opomíjeným tématem sekt, jejich potencionálním 

nebezpečím pro žáky a studenty a možnostmi školy v rámci ochrany žáků před 

sektami. 

Zkoumaným problémem bylo zmapování nej výraznějších sekt 

a především pak zaměření se na možnosti školy v rámci ochrany žáků 

a studentů. Tento problém je specifický tím, že téma sekt je na školách 

vyučováno jen velmi okrajově, ač jsou některé sekty velmi nebezpečné 

a získávají díky propracovaným manipulačním technikám stále více stoupenců 

z řad žáků a studentů. Aby byl problém ochrany studentů před sektami 

podrobně zmapován, předpokládalo to osobní návštěvy mnoha školských 

zařízení, studium jejich výukových dokumentů, především školních 

vzdělávacích programů, zjišťování skutečného rozsahu výuky o sektách v rámci 

občanské výchovy či základů společenských věd a v neposlední řadě pořízení 

statistických dat formou dotazníkového šetření, které proběhlo na školách 

a jehož objektem zájmu byli žáci základních škol a studenti středních škol i 

samotní pedagogové. 

V teoretické části je podán přehled sekt, jejich charakteristika, hlavní 

znaky, vývoj a klasifikace. Je popsán mechanismus jej ich působení, 

manipulační techniky, nebezpečí vlivu na žáky a přehled sekt působících 

v České republice. Cílem bylo poskytnout teoretický základ, jenž do hloubky 

zkoumá danou problematiku. Samozřejmě by bylo možné v teoretické části ještě 

dopodrobna rozebrat různé typy sekt působících nejen v ČR, ale i v zahraničí, 

avšak to by j iž přesahovalo rozsah a rámec této disertační práce. Daný cíl byl 

v rámci možností a rozsahu disertační práce splněn. 

Ve výzkumné části jsou shrnuty praktické možnosti ochrany před 

sektami ve světě a v České republice, zmapována výuka na českých školách 

a školní dokumenty. Cílem empirické části práce bylo nastínit možnosti školy 

v rámci ochrany žáků a studentů před sektami. Samozřejmě byl daný problém 
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sledován jak ve světě, tak v ČR. Zde jsou přínosem zahraniční zdroje, jež 

podávají obraz o možnostech ochrany ve světě, především pak o projektech 

zaměřených na ochranu lidí zneužívaných sektou. Aby bylo možné dobře 

zmapovat možnosti ochrany žáků a studentů v ČR, bylo nutné zkoumat školská 

zařízení, v nichž byl sledován skutečný rozsah výuky o sektách v rámci OV či 

ZSV vzhledem к ochraně žáků. Prostudovány byly veškeré rámcové vzdělávací 

programy pro základní vzdělávání, pro gymnázia a pro odborné vzdělávání 

a konkrétní školní vzdělávací programy. Uvedeny jsou zde i konkrétní příklady 

škol, v nichž se pedagogové více zaměřují na problematiku sekt a ochranu žáků 

před nimi. Vlastním přínosem je j istě zmapování ochrany studentů na školách, 

dále zjištění a vytipování konkrétních školských zařízení, jež nabízejí žákům 

nejrůznější semináře, ve kterých se mohou žáci dozvědět více informací o 

sektách a jejich praktikách. Objektem zkoumání byly i vlastní materiály učitele 

používané pro výuku a subjektivní hodnocení kvality a kvantity výuky 

pedagogy. Je zde uvedeno, jak by měl pedagog postupovat, když zjistí, že 

nějaký žák je členem sekty. 

Ve výzkumné části disertační práce byl dále uskutečněn pedagogický 

výzkum formou dotazníkového šetření. Dotazník byl zaměřen především na 

znalosti žáků o sektách, informovanost žáků a vlivu sekt na žáky. Dotazníky 

byly rozdány na 9 základních školách a 4 středních školách v Praze. Celkem 

bylo osloveno 533 žáků, z toho bylo 337 žáků ZŠ a 196 studentů SŠ. Výběrový 

soubor škol i žáků byl náhodný. Cílem výzkumné části bylo statistické 

vyhodnocení a interpretace znalostí a informovanosti žáků na základě 

dotazníkového šetření. Byly zde vyhodnoceny konkrétní znalosti žáků o 

sektách, jejich kontakty se sektou, zdroje informací, dostatečnost získaných 

informací a uvědomění si nebezpečnosti sekt. V první části výzkumu byl 

vyhodnocen jednostupňovým tříděním pomocí statistického programu celkový 

soubor všech 533 žáků. Prvotní předpoklady byly potvrzeny zjištěnými rozdíly 

mezi obecnými deklaracemi žáků o znalostech sekt, jež byly značně nadsazené 

a konkrétními znalostmi charakteristik a znaků sekt, jež byly o desítky procent 

nižší. Stejně tak velký byl kontrast mezi obecnými vědomostmi o konkrétní 

sektě a skutečnými znalostmi. Nejvíce respondentů zná sektu Svědkové 

Jehovovi. Překvapivě vysoká je znalost satanistů. Odpověď poloviny 
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respondentů, že nemá ze školy dostatek informací o sektách je alarmující 

a svědčí o laxním přístupu škol к této problematice a potvrzuje základní cíl 

této práce a jej í závěry. Statistické vyhodnocení bylo provedeno 

dvoustupňovým tříděním, v tabulkách jsou výsledky zaokrouhleny na pět 

desetinných míst a tabulky jsou tříděny sestupně podle četnosti výskytu. 

V druhé části byly pro výzkumný záměr zhodnoceny a interpretovány 

rozdíly v odpovědích žáků ZŠ a studentů SŠ. Aby bylo možné sledovat 

vzájemné vztahy mezi dvěma kvalitativními znaky, bylo stanoveno pět 

základních hypotéz. Pomocí dvoustupňového třídění byly sestaveny 

kontingenční tabulky. Hypotézy se zaměřily na rozdíly informovanosti žáků na 

jednotlivých vzdělávacích stupních a rozdíly mezi pohlavími. Výzkumem byly 

dané hypotézy buď potvrzeny, či vyvráceny. Některé potvrzují očekávané 

skutečnosti o menších vědomostech a všeobecné informovanosti věkově 

mladších žáků ZŠ. Hypotéza č . l . potvrzuje očekávání, že středoškoláci mají 

více vědomostí o sektách než žáci ZŠ. Jde o střední závislost. Hypotéza č.2., že 

existuje rozdíl v úrovni vědomostí o sektách mezi pohlavími se potvrdila 

částečně v některých aspektech. Jde o slabou závislost. Výsledek hypotézy, že 

dívky mají více vědomostí o sektách než chlapci, je zřejmě také ovlivněn 

skutečností, že u středoškoláků je významnější zastoupení dívek. Hypotéza č.3. 

podobně jako první hypotéza podporuje vžitou představu, že mladší žáci jsou 

méně informovaní o sektách než starší studenti. Jedná se o středně slabou 

závislost. Hypotéza Č.4., že žáci ZŠ získávají ve škole méně informací než žáci 

SŠ, je první, kterou se nepodařilo prokázat. Ve shodě s detailními podklady se 

neprokázalo, že žáci získávají ve škole méně informací než studenti. Hypotéza 

č.5., že by dívky obecně měly více než chlapci vnímat chování sekt za 

nebezpečné a obtěžující, se stejně jako hypotéza č.4. neprokázala. 

Pedagogický výzkum se věnoval i rozdílům mezi pohlavími žáků ve 

vztahu к sektám. Detailní výsledky pedagogického výzkumu umožňují daleko 

podrobnější rozbory (rozdíly mezi dívkami a chlapci na jednotlivých typech 

škol, výsledky podle konkrétního věku respondenta.. .) . To však přesahuje 
rámec disertační práce u mohlo by sloužit jako zdroj některého výzkumného 

úkolu v této oblasti. 
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Syntéza teoretických poznatků z druhé kapitoly a zpracování 

pedagogického výzkumu z empirické části vedla autorku práce k návrhu nového 

praktického výukového modelu. Z výsledků empirické části a na základě 

potvrzení některých hypotéz vyplynulo, že žáci základních škol jsou о 

problematice sekt málo informovaní a mají méně znalostí než studenti středních 

škol. Obdobně i převážná většina pedagogů v dotazníkovém šetření uvedla, že к 

dané problematice není dostatek pramenů a odborné literatury. Tyto závěry 

potvrdily absenci uceleného výukového modelu, proto je cílem závěrečné části 

práce navrhnout zcela nový výukový model použitelný na českých školách. 

Navržený výukový model, jež je vlastním přínosem disertační práce, vychází z 

výsledků pedagogického výzkumu, z podnětů a připomínek pedagogů, 

zahraničních výukových modelů a v neposlední řadě vlastní pedagogické praxe. 

Tato disertační práce pokryla ve zkoumané problematice sekt a jejich 

nebezpečnosti zhruba oblast pražských základních a středních škol. Bylo by 

potřebné a zajímavé rozšířit tento časový úsek i na oblast vysokoškolského 

vzdělávání příp.na vzorek mládeže z učebních oborů. Stejně tak by bylo účelné 

rozšířit výzkum teritoriálně a provádět příslušná srovnání nejen dle věkových 

kategorií, ale i pomocí místního šetření v různých oblastech České republiky 

např. srovnání znalostí žáků na venkově, v malých městech či statutárních 

městech. 

Tato práce nabízí bohatý podkladový materiál pro možné rozpracování 

výzkumu do větších detailů. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - dotazník pro studenty 

Dobrý den, 

rádi bychom Vás požádali o spolupráci. Formou odpovědí na několik dotazů 

přispějete к výzkumu všeobecných znalostí o sektách. Dotazník je anonymní. 

Ke každé otázce zaškrtněte jen jednu odpověď (pokud nebude uvedeno jinak). 

1 .Js te : a) muž b) žena 

2. Jste studentem: a) základní školy b) střední školy c) j iné 

3. Jste studentem: 

a) páté třídy ZŠ b) šesté třídy ZŠ c) sedmé třídy ZŠ d) osmé třídy ZŠ 

e) deváté třídy ZŠ f) prvního ročníku SŠ g) druhého ročníku SŠ 

h) třetího ročníku SŠ i) čtvrtého ročníku SŠ 

4.Váš věk je(doplňte): 

5. Mám představu o tom, co je sekta. 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) nevím d) spíše nesouhlasím 

e) nesouhlasím 

6. Který výrok nejlépe vystihuje sektu? 

a) zpravidla náboženská skupina, která má vlastní víru, systém hodnot a norem 

chování, které ostatní společnost nesdílí 

b) tajné společenství lidí, zabývající se podivnými praktikami, které vytváří 

nátlak na svoje členy a negativně je ovlivňuje 

c) náboženská společnost, která přebírá systém hodnot a norem naší společnosti 

d) nevím 
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7. Které 3 základní znaky má sekta? 

a) vlastní víra, tajemné praktiky, boj za svobodu 

b) charismatický vůdce, autoritářská mocenská struktura, neměnné zákony 

c) rovnoprávnost členů, boj proti válce, víra ve své spasitelské poslání 

d) nevím 

8. Jste členem nějaké sekty? 

a) ano b) ne 

9. Setkal/setkala jste se s členem sekty? (V případě kladné odpovědi odpovězte 

prosím na otázky č. 10 a 11.) 

a) ano b) ne c) nevím 

10. Kde jste se nejčastěji setkal/setkala se členem sekty? 

a) na ulici b) ve škole c) doma d) j inde 

11 .Z jaké sekty tento člen byl? 

(V této otázce můžete vypsat i více odpovědí) 

12. O problematice sekt mám dostatek informací: 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) nevím d) spíše nesouhlasím 

e) nesouhlasím 

1 3 . 0 problematice sekt jsem se nejvíce informací dozvěděl/dozvěděla: 

a) ve škole b) v rodině c) od kamarádů d) samostudiem e) j inde 

14. Škola mi poskytla dostatek informací o sektách. 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) nevím d) spíše nesouhlasím 

e) nesouhlasím 

15. Ve kterém předmětu jste se učil/učila o sektách? 

a) občanská výchova b) základy společenských věd c) zeměpis d) dějepis 

e) český jazyk f) j iný předmět 
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16. Víte, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a sektou? 

a) ano b) ne c) nejsem si jistý/á 

17. Označte, které z následujících skupin považujete za sekty. 

(V této otázce můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a) Hare Kršna b) protestanti c) Svědkové Jehovovi d) moonisté e) katolíci 

f) satanisté g) židé h) muslimové i) hinduisté j ) Hnutí grálu k) mormoni 

1) buddhisté 

18. Znáte základní myšlenky příp.vnitřní strukturu některé ze sekt, které jste 

označili v předchozí otázce? 

a) ano b) ne c) nejsem si jistý/á 

19. V případě kladné odpovědi na otázku č . l8 , napište, o kterou sektu se 

jedná: 

(V této otázce můžete vypsat i více odpovědí) 

20. Navštívil/a jste j iž seminář či přednášku nějaké sekty? 

a) ano b) ne c) nejsem si jistý/á 

21. V případě kladné odpovědi na otázku č.20, napište, o kterou sektu se 

jedná: 

22. Považuji chování a náboženské praktiky sekt vůči svému okolí za 

obtěžování. 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) nevím d) spíše nesouhlasím 

e) nesouhlasím 

23. Sekty jsou podle mého názoru nebezpečné. 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) nevím d) spíše nesouhlasím 

e) nesouhlasím 
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Příloha č. 2. - seznam základních a středních škol 

Základní školy 

ZŠ, Praha 1, Truhlářská 22 

ZŠ, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27/1726 

ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 

Praha 4, Filosofská 3/1166 

ZŠ, Praha 5, Plzeňská 117/39 

Z Š a M Š , Praha 5, Radlická 140/115 

ZŠ, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK , Praha 5, Trávníčkova 1744 

ZŠ Dědina, Praha 6, Zukovského 6/580 

ZŠ, Praha 8, Palmovka 8/468 

ZŠ, Praha 9, Chvaletická 918 

Střední školy 

SŠ Copth - centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179 

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 

Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1300/1 

Gymnázium při Jedličkově ústavu, Praha 2, V pevnosti 4 
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Příloha č. 3 - přehled celkových výsledků 

Legenda: 

b - žena 
a - muž 

Tabulka č. 1 

Kategorie Tabulka četností: q 1 - pohlaví Kategorie 
Četnost Relativní četnost 

b 295 55,34709 
a 238 44,65291 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

a - základní školy 
b - střední školy 

Tabulka č. 3 

Legenda: 

d - osmé třídy ZŠ 
с - sedmé třídy ZŠ 
h - třetího ročníku SŠ 
f - prvního ročníku SŠ 
e - deváté třídy ZŠ 
g - druhého ročníku SŠ 
b - šesté třídy ZŠ 
a - páté třídy ZŠ 
i - čtvrtého ročníku SŠ 

Tabulka č. 2 

Kategorie Tabulka četností: q 2 - škola Kategorie 
Četnost Relativní četnost 

a 337 63,22702 
b 196 36,77298 
Celkem 533 100,00000 

Kategorie Tabulka četností: q 3 - ročník Kategorie 
Četnost Relativní četnost 

d 159 29,83115 
с 120 22,51408 
h 86 16,13508 
f 63 11,81989 
e 50 9,38086 
g 46 8,63039 
b 6 1,12570 
a 2 0,37523 
i 1 0,18762 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 4 

Kategorie Tabulka četností: q 4 - věk Kategorie 
Četnost Relativní četnost 

14 147 27,57975 
13 114 21,38837 
18 68 12,75797 
15 66 12,38274 
16 58 10,88180 
17 50 9,38086 
12 13 2,43902 
19 10 1,87617 
20 3 0,56285 
11 2 0,37523 
21 1 0,18762 
22 1 0,18762 

Celkem 533 100,00000 
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Tabulka č. 12 

Kategorie 
Tabulka četností: q 5 - představa 
o sektě Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
a 239 44,84053 
b 198 37,14822 
с 65 12,19512 
e 18 3,37711 
d 13 2,43902 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

a - souhlasím 
b - spíše souhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 
d - spíše nesouhlasím 

Tabulka č. 6 

Kategorie 
Tabulka četností: q 6 - výrok 
vystihující sektu Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
a 314 58,91182 
b 176 33,02064 
d 35 6,56660 
с 8 1,50094 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

a - zpravidla náboženská skupina, která 
má vlastní víru, systém hodnot a norem 
chování, které ostatní společnost nesdílí 

b - tajné společenství lidí, zabývající se 
podivnými praktikami, které vytváří 
nátlak na svoje členy a negativně je 
ovlivňuje 

d - nevím 

с - náboženská společnost, která přebírá 
systém hodnot a norem naší společnosti 

Tabulka č. 7 

Kategorie 
Tabulka četnosti: q 7 - znaky 
sekty Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b 269 50,46905 
a 143 26,82927 
d 75 14,07129 

с 46 8,63039 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

b - charismatický vůdce, autoritářská 
mocenská struktura, neměnné zákony 

a - vlastní víra, tajemné praktiky, boj za 
svobodu 

d - nevím 

с - rovnoprávnost členů, boj proti válce, 
víra ve své spasitelské poslání 
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Tabulka č. 12 
Tabulka četností: q 8 - člen 

Kategorie sekty 
Četnost Relativní četnost 

a 508 95,30957 
b 25 4,69043 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

a - ano 
b - ne 

Tabulka č. 9 
Tabulka četností: g 9 - setkání 

Kategorie se členem sekty Legenda: 
Četnost Relativní četnost 

a 228 42,77674 a - ano 
b 192 36,02251 b - ne 
с 113 21,20075 с - nevím 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 10 
Tabulka četností: q 10 - místo 

Kategorie setkání se členem sekty 
Četnost Relativní četnost 

X 296 55,53471 
a 147 27,57974 
d 43 8,06754 
с 25 4,69043 
b 22 4,12758 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

x - nikdy se nesetkali 
a - na ulici 
d - jinde 
c - doma 
b - ve škole 

Tabulka č. 11 

Kategorie 
Tabulka četností: q 11 - z jaké 
sekty tento člen byl Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
X 299 56,09755 
с 103 19,32457 
N 71 13,32083 
f 15 2,81426 
а 12 2,25141 
ас 12 2,25141 
к 6 1,12570 
cf 5 0,93809 
af 3 0,56285 
j 2 0,37523 
ef 1 0,18762 
b 1 0,18762 
cd 1 0,18762 
ck 1 0,18762 
cfk 1 0,18762 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - svědkové Jehovovi 
N - nevím 
f - satanisté 
a - Haré Kršna 
ac - Haré Kršna, Svědkové Jehovovi 
к - mormoni 
cf - Svědkové Jehovovi, satanisté 
af - Haré Kršna, satanisté 
j - hnutí Grálu 
ef - katolíci, satanisté 
b - protestanti 
cd - Svědkové Jehovovi, moonisté 
ck - Svědkové Jehovovi, mormoni 
cfk - Svědkové Jehovovi, 
satanisté, mormoni 
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Tabulka č. 12 
Tabulka četností: g 12 - dostatek 

Kategorie informací o sektách 
Četnost Relativní četnost 

b 170 31,89494 
с 131 24,57786 
d 97 18,19887 
а 88 16,51032 
e 47 8,81801 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

b - spíše souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
a - souhlasím 
e - nesouhlasím 

Tabulka č. 13 

Kategorie 

Tabulka četností: q 13 - о 
problematice sekt jsem s e 
nejvíce informací dozvěděl 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
a 259 48,59287 
e 155 29,08068 
b 50 9,38086 
d 50 9,38086 
с 19 3,56473 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

a - ve škole 
e - jinde 
b - v rodině 
d - samostudiem 
с - od kamarádů 

Tabulka č. 14 
Tabulka četností: q 14 - škola mi 

Kategorie poskytla dostatek informací 
Četnost Relativní četnost 

b 138 25,89118 
a 120 22,51407 
e 117 21,95122 
d 93 17,44841 
с 65 12,19512 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
e - nesouhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 

Tabulka č. 15a 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - OV Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 310 58,16135 
ano 223 41,83865 
Celkem 533 100,00000 
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Tabulka č. 15b 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - ZSV Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 378 70,91932 
ano 155 29,08068 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 15c 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - ZEM Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 526 98,68668 
ano 7 1,31332 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 15d 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - DĚJ Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 496 93,05816 
ano 37 6,94184 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 15e 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - ČJ Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 526 98,68668 
ano 7 1,31332 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 15f 

Kategorie 

Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - jiný 
předmět Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 429 80,48780 
ne 104 19,51220 
Celkem 533 100,00000 
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Tabulka č. 15b 

Kategorie 
Tabulka četností: q 16 - rozdíl 
mezi náboženstvím a sektou Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
a 293 54,97186 
c 198 37,14822 
b 42 7,87992 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

a - ano 
с - nejsem si jistý/á 
b - ne 

Tabulka č. 17a 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17 - skupiny 
považované za sekty - Hare 
Kršna 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 330 61,91370 
ne 203 38,08630 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 17b 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17 - skupiny 
považované za sekty -
protestanti 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 471 88,36773 
ano 62 11,63227 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 17c 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
Svědkové Jehovovi 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 366 68,66792 
ne 167 31,33208 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 17d 

Kategorie 

I abulka četnosti: q 1 /- skupiny 
považované za sekty -
moonisté Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 269 50,46904 
ano 264 49,53096 
Celkem 533 100,00000 
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Tabulka č. 17e 

Kategorie 
Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty - katolíci 

Četnost Relativní četnost 
ne 508 95,30957 
ano 25 4,69043 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 17f 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
satan isté 

Četnost Relativní četnost 
ano 390 73,17073 
ne 143 26,82927 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 17g 

Kategorie 
Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty - židé 

Četnost Relativní četnost 
ne 494 92,68293 
ano 39 7,31707 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 17h 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
muslimové 

Četnost Relativní četnost 
ne 490 91,93246 
ano 43 8,06754 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 17i 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
hinduisté 

Četnost Relativní četnost 
ne 505 94,74672 
ano 28 5,25328 
Celkem 533 100,00000 
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Tabulka č. 15b 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty - Hnutí 
grálu Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 343 64,35272 
ne 190 35,64728 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 17k 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
mormoni 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 280 52,53283 
ne 253 47,46717 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 171 

Kategorie 

Tabulka četností: q 1 7- skupiny 
považované za sekty -
buddhisté Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 498 93,43340 
ano 35 6,56660 
Celkem 533 100,00000 

Tabulka č. 18 

Kategorie 

Tabulka četností: q 18 - základní 
myšlenky a vnitřní struktura 
sekt 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b 182 34,14635 
a 181 33,95872 
с 170 31,89493 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

b - ne 
a - ano 
с - nejsem si jistý/á 
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Tabulka č. 12 

Kategorie 

Tabulka četností: q 19 - znalost 
základní myšlenky a struktury 
sekt Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
X 353 66,22888 
с 36 6,75422 
f 32 6,00375 

acdfk 23 4,31520 

a 15 2,81426 
cf 10 1,87617 

acdfjk 7 1,31332 

к 6 1,12570 
d 6 1,12570 
af 5 0,93809 
а с 4 0,75047 

acdk 4 0,75047 

N 3 0,56285 
cdk 3 0,56285 
acd 3 0,56285 

cdfk 3 0,56285 

i _ 2 0,37523 
adfk 2 0,37523 
acf 2 0,37523 
ckf 1 0,18762 
g 1 0,18762 

í a _ 1 0,18762 
adjk 1 0,18762 
cfj 1 0,18762 
b 1 0,18762 

acdf 1 0,18762 

acfdk 1 0,18762 

e 1 0,18762 

acdjk 1 0,18762 

afk 1 0,18762 
fk 1 0,18762 

acdefjk 1 0,18762 

df 1 0,18762 
Celkem 533| 100,00000 

Legenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - Svědkové Jehovovi 
f - satanisté 
acdfk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
satanisté, mormoni 
a - Hare Kršna 
çf - Svědkové Jehovovi, satanisté 
acdfjk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
satanisté, Hnutí grálu, mormoni 
к - mormoni 
d - moonisté 
af - Hare Kršna, satanisté 
ac - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi 
acdk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, 
moonisté, mormoni 
N - nevím 
cd к - Svědkové Jehovovi, moonisté, mormoni 
acd - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté 
cdfk - Svědkové Jehovovi, moonisté, 
satanisté, mormoni 
í - hnutí Grálu 
adfk - Hare Kršna, moonisté, satanisté, mormoni 
acf - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi , satanisté 
ckf - Svědkové Jehovovi, mormoni, satanisté 
g - židé 
fg - satanisté, židé 
adjk - Hare Kršna, moonisté, Hnutí grálu, mormoni 
çfi - Svědkové Jehovovi, satanisté, Hnutí grálu 
b - protestanti 
acdf - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
satanisté 
acfdk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, satanisté, 
moonisté, mormoni 
e - katolíci 
acdjk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
Hnutí grálu, mormoni 
afk - Hare Kršna, satanisté, mormoni 
fk - satanisté, mormoni 
acdefjk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
katolíci, satanisté, Hnutí grálu, mormoni 
df - moonisté, satanisté 

- 130 -



Tabulka č. 12 
Tabulka četností: q 20 -

Kategorie návštěva semináře či 
Četnost Relativní četnost 

b 483 90,61914 
a 26 4,87805 
с 24 4,50281 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

b - ne 
a - ano 
с - nejsem si jistý/á 

Tabulka č. 21 

Kategorie 

Tabulka četností: q 21 -
zkušenost z návštěvy semináře 
či přednášky sekty Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
X 501 93,99625 
N 10 1,87617 
с 10 1,87617 
a 4 0,75047 
f 4 0,75047 
к 3 0,56285 
e 1 0,18762 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

x - nikdy se nesetkali 
N - nevím 
с - Svědkové Jehovovi 
a - Hare Kršna 
f - satanisté 
к - mormoni 
e - katolíci 

Tabulka č. 22 
Tabulka četností: q 22 -

Kategorie obtěžující chování sekt 
Četnost Relativní četnost 

b 163 30,58162 
с 137 25,70356 
а 136 25,51595 
d 69 12,94559 
e 28 5,25328 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

b - spíše souhlasím 
с - nevím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

Tabulka č. 23 
Tabulka četností: q 23 -

Kategorie nebezpečnost sekt 
Četnost Relativní četnost 

a 188 35,27204 
b 166 31,14447 
с 108 20,26266 
d 55 10,31895 
e 16 3,00188 
Celkem 533 100,00000 

Legenda: 

a - souhlasím 
b - spíše souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 
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Příloha č. 4 - vyhodnocení rozdílů mezi žáky 
ZŠ a studenty SŠ 

Tabulka č. 24 

Kategorie Tabulka četností: q 1 - pohlaví Kategorie 
Četnost Relativní četnost 

b 173 51,33531 
a 164 48,66469 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

b - žena 
a - muž 

Tabulka č. 25 

Kategorie Tabulka četností: q 2 - škola Leqenda: Kategorie Četnost Relativní četnost 
a - základní školy a 337 100,00000 a - základní školy 

Celkem 337 100,00000 
a - základní školy 

Tabulka č. 26 

Kategorie Tabulka četností: q 3 - ročník Kategorie Četnost Relativní četnost 
d 161 47,77447 
с 120 35,60831 
e 50 14,83680 
b 6 1,78042 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

d - osmá třída ZŠ 
с - sedmá třída ZŠ 
e - devátá třída ZŠ 
b - šestá třída ZŠ 

Tabulka č. 27 

Kategorie Tabulka četností: q 4 - věk Kategorie Četnost Relativní četnost 
14 147 43,62017 
13 114 33,82789 
15 56 16,61721 
12 13 3,85757 
16 4 1,18694 
11 1 0,29674 
17 1 0,29674 
21 1 0,29674 

Celkem 337 100,00000 
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Tabulka č. 12 

Kategorie 
Tabulka četností: q 5 - představa 
o sektě Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b 142 42,13650 
a 117 34,71810 
с 57 16,91395 
e 14 4,15430 
d 7 2,07715 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 
d - spíše nesouhlasím 

Tabulka č. 29 

Kategorie 
Tabulka četností: q 6 - výrok 
vystihující sektu 

Četnost Relativní četnost 

a 158 46,88428 
b 139 41,24629 
d 33 9,79228 
с 7 2,07715 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

a - zpravidla náboženská skupina, která 
má vlastní víru, systém hodnot a norem 
chování, které ostatní společnost nesdílí 

b - tajné společenství lidí, zabývající se 
podivnými praktikami, které vytváří 
nátlak na svoje členy a negativně je 
ovlivňuje 

d - nevím 

с - náboženská společnost, která přebírá 
systém hodnot a norem naší společnosti 

Tabulka č. 30 

Kategorie 
Tabulka četností: q 7 - znaky 
sekty Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
a 120 35,60831 
b 110 32,64095 
d 68 20,17804 
с 39 11,57270 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

a - vlastní víra, tajemné praktik] 
svobodu 

b - charismatický vůdce, autorit 
mocenská struktura, neměnné z 
d - nevím 

с - rovnoprávnost členů, boj pr< 
víra ve své spasitelské poslání 
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Tabulka č. 12 

Kategorie 
Tabulka četností: q 8 - člen 
sekty Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b 326 96,73591 
a 11 3,26409 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

b - ne 
a - ano 

Tabulka č. 32 

Kategorie 
Tabulka četností: q 9 - setkání 
se členem sekty Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b 150 44,51039 
a 107 31,75074 
с 80 23,73887 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

b - ne 
a - ano 
c - nevím 

Tabulka č. 33 
Tabulka četností: q 10 - místo 

Kategorie setkání se členem sekty 
Četnost Relativní četnost 

X 2 2 2 6 5 , 8 7 5 3 7 
a 6 3 1 8 , 6 9 4 3 6 
d 2 5 7 , 4 1 8 4 0 
с 17 5 , 0 4 4 5 1 
b 10 2 , 9 6 7 3 6 

Celkem 3 3 7 1 0 0 , 0 0 0 0 0 

Legenda: 

x - nikdy se nesetkali 
a - na ulici 
d - jinde 
c - doma 
b - ve škole 

Tabulka č. 34 
Tabulka četností: q 11 - z jaké 

Kategorie sekty tento člen byl 
Četnost Relativní četnost 

X 224 66,46883 
N 55 16,32047 
с 37 10,97923 
f 11 3,26409 
а 1,18694 
cf 1 0,29674 
ef 1 0,29674 
b 1 0,29674 
af 1 0,29674 
j 1 0,29674 
ас 1 0,29674 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

x - nikdy se nesetkali 
N - nevím 
с - svědkové Jehovovi 
f - satanisté 
a - Haré Kršna 
cf - Svědkové Jehovovi, satanisté 
ef - katolíci, satanisté 
b - protestanti 
af - Haré Kršna, satanisté 
j - hnutí Grálu 
ac - Haré Kršna, Svědkové Jehovovi 
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Tabulka č. 12 
Tabulka četností: g 12 - dostatek 

Kategorie informací o sektách 
Četnost Relativní četnost 

b 104 30,86054 
с 99 29,37685 
d 57 16,91395 
e 39 11,57270 
а 38 11,27596 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

b - spíše souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 
a - souhlasím 

Tabulka č. 36 

Kategorie 

Tabulka četnosti: q 13 - o 
problematice sekt jsem se 
nejvíce informací dozvěděl Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
e 157 46,58753 
a 106 31,45401 
b 35 10,38576 
d 28 8,30861 
с 11 3,26409 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

e - jinde 
a - ve škole 
b - v rodině 
d - samostudiem 
с - od kamarádů 

Tabulka č. 37 

Kategorie 
Tabulka četností: q 14 - škola mi 
poskytla dostatek informací Kategorie 

četnost Relativní četnost 
b 84 24,92581 
a 72 21,36499 
e 70 20,77151 
d 59 17,50742 
с 52 15,43027 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
e - nesouhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 

Tabulka t . 38a 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - OV Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 190 56,37982 
ne 147 43,62018 
Celkem 337 100,00000 
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Tabulka č. 38b 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - ZSV 

Četnost Relativní četnost 
ne 322 95,54896 
ano 15 4,45104 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 38c 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - ZEM 

Četnost Relativní četnost 
ne 333 98,81306 
ano 4 1,18694 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 38d 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - DĚJ 

Četnost Relativní četnost 
ne 302 89,61424 
ano 35 10,38576 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 38e 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - ČJ 

Četnost Relativní četnost 
ne 331 98,21958 
ano 6 1,78042 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 38f 

Kategorie 

Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - jiný 
předmět 

Četnost Relativní četnost 
ne 243 72,10682 
ano 94 27,89318 
Celkem 337 100,00000 
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Tabulka č. 12 
Tabulka četností: q 16 - rozdíl 

Kategorie mezi náboženstvím a sektou 
Četnost Relativní četnost 

c 153 45,40059 
a 147 43,62018 
b 37 10,97923 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

с - nejsem si jistý/á 
a - ano 
b - ne 

Tabulka č. 40a 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17 - skupiny 
považované za sekty - Haré 
Kršna 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 177 52,52226 
ne 160 47,47774 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 40b 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17 - skupiny 
považované za sekty -
protestanti 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 282 83,67953 
ano 55 16,32047 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 40c 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
Svědkové Jehovovi 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 193 57,27003 
ne 144 42,72997 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č.40d 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
moonisté Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 220 65,28190 
ano 117 34,71810 
Celkem 337 100,00000 
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Tabulka č. 15b 

Kategorie 
Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty - katolíci Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 318 94,36202 
ano 19 5,63798 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 40f 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
satanisté Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 215 63,79822 
ne 122 36,20178 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 40g 

Kategorie 
Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty - židé Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 301 89,31751 
ano 36 10,68249 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 40h 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
muslimové Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 299 88,72404 
ano 38 11,27596 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 40i 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
hinduisté Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 312 92,58160 
ano 25 7,41840 
Celkem 337 100,00000 
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Tabulka č. 15b 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty - Hnutí 
grálu 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 177 52,52226 
ne 160 47,47774 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 40k 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
mormoni 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 210 62,31454 
ano 127 37,68546 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 401 

Kategorie 

Tabulka četností: q 11- skupiny 
považované za sekty -
buddhisté Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 306 90,80119 
ano 31 9,19881 
Celkem 337 100,00000 

Tabulka č. 41 

Kategorie 

Tabulka četností: q "i 8 - základní 
myšlenky a vnitřní struktura 
sekt Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b 151 44,80712 
с 114 33,82789 
а 72 21,36499 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

b - ne 
с - nejsem si jistý/á 
a - ano 
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Tabulka č. 12 

Kategorie 

Tabulka četností: q 19 - znalost 
základní myšlenky a struktury 
sekt Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
X 267 79,22847 
f 24 7,12166 
с 16 4,74777 
а 9 2,67062 
c f 6 1,78042 
N 3 0,89021 
ас 2 0,59347 
af 2 0,59347 
i _ 2 0,59347 
ckf 1 0,29674 
g 1 0,29674 
fg 1 0,29674 
cfj 1 0,29674 

acdk 1 0,29674 

b 1 0,29674 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

x - nikdy se nesetkali 
f - satanisté 
ç - Svědkové Jehovovi 
a - Hare Kršna 
çf - Svědkové Jehovovi, satanisté 
N - nevím 
aç - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi 
af - Hare Kršna, satanisté 
Í - Hnutí grálu 
ckf - Svědkové Jehovovi, mormoni, satanisté 
g - židé 
fg - satanisté, židé 
çf j - Svědkové Jehovovi, satanisté, Hnutí grálu 
acdk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
mormoni 
b - protestanti 

Tabulka č. 43 

Kategorie 

Tabulka četností: q 20 -
návštěva semináře či 
přednášky sekty Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b 301 89,31751 
с 21 6,23145 
а 15 4,45104 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

b - ne 
с - nejsem si jistý/á 
a - ano 

Tabulka č. 44 

Kategorie 

Tabulka četností: q 21 -
zkušenost z návštěvy semináře 
či přednášky sekty Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
X 317 94,06527 
N 9 2,67062 
с 6 1,78042 
к 3 0,89021 
а 1 0,29674 
f 1 0,29674 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

x - nikdy se nesetkali 
N - nevím 
с - Svědkové Jehovovi 
к - mormoni 
a - Hare Kršna 
f - satanisté 
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Tabulka č. 15b 
Tabulka četností: q 22 -

Kategorie obtěžující chování sekt 
Četnost Relativní četnost 

с 104 30,86053 
b 94 27,89318 
а 88 26,11276 
d 35 10,38576 
e 16 4,74777 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

с - nevím 
b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

Tabulka č. 46 
Tabulka četností: q 23 -

Kategorie nebezpečnost sekt 
Četnost Relativní četnost 

с 104 30,86053 
b 94 27,89318 
а 88 26,11276 
d 35 10,38576 
e 16 4,74777 
Celkem 337 100,00000 

Legenda: 

с - nevím 
b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 
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Příloha č. 5 - vyhodnocení rozdílů mezi žáky ZŠ 
a studenty SS 

Tabulka č. 47 

Kategorie Tabulka četností: q 1 - pohlaví Kategorie Četnost Relativní četnost 
b 131 66,83673 
a 65 33,16327 
Celkem 196 100,00000 

Legenda: 

a - muž 
b - žena 

Tabulka č. 48 

Kategorie Tabulka četností: q 2 - škola Leqenda: Kategorie 
Četnost Relativní četnost 

b - střední školy b 196 100,00000 b - střední školy 
Celkem 196 100,00000 

b - střední školy 

Tabulka č. 49 

Kategorie 
Tabulka četností: q 3 - ročník 

Kategorie Četnost Relativní četnost 
h 86 43,87755 
f 63 32,14286 
g 46 23,46939 
i 1 0,51020 
Celkem 196 100,00000 

Legenda: 

h - třetí ročník SŠ 
f - první ročník SŠ 
g - druhý ročník SŠ 
i - čtvrtý ročník SŠ 

Tabulka č. 50 

Kategorie Tabulka četností: q 4 - věk Kategorie Četnost Relativní četnost 
18 69 35,20409 
16 54 27,55102 
17 49 25,00000 
15 10 5,10204 
19 10 5,10204 
20 3 1,53061 
22 1 0,51020 

Celkem 196 100,00000 
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Tabulka č. 12 

Kategorie 
Tabulka četností: q 5 - představa 
o sektě Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
a 122 62,24490 
b 56 28,57143 
с 8 4,08163 
d 6 3,06122 
e 4 2,04082 
Celkem 196 100,00000 

Legenda: 

a - souhlasím 
b - spíše souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

Tabulka č. 52 
Tabulka četností: q 6 - výrok 

Kategorie vystihujíc sektu 
Četnost Relativní četnost 

a 156 79,59184 
b 37 18,87755 
d 2 1,02041 
с 1 0,51020 
Celkem 196 100,00000 

Legenda: 

a - zpravidla náboženská skupina, která 
má vlastní víru, systém hodnot a norem 
chování, které ostatní společnost nesdílí 

b - tajné společenství Udí, zabývající se 
podivnými praktikami, které vytváří 
nátlak na svoje členy a negativně je 
ovlivňuje 
d - nevím 

с - náboženská společnost, která přebírá 
systém hodnot a norem naší společnosti 

Tabulka č. 53 

Kategorie 
Tabulka četností: q 7 - znaky 
sekty Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b 159 81,12245 
a 23 11,73469 

с 7 3,57143 
d 7 3,57143 
Celkem 196 100,00000 

Legenda: 

b - charismatický vůdce, autoritářská 
mocenská struktura, neměnné zákony 
a - vlastní víra, tajemné praktiky, boj za 
svobodu 
с - rovnoprávnost členů, boj proti válce, 
víra ve své spasitelské poslání 
d - nevím 

Tabulka č. 54 

Kategorie 
Tabulka četností: q 8 - člen sekty 

Kategorie Četnost Relativní četnost 
b 182 92,85714 
a 14 7,14286 
Celkem 196 100,00000 

Legenda: 

b - ne 
a - ano 
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Tabulka č. 15b 
Tabulka četností: q 9 - setkání se 

Kategorie členem sekty Legenda: 
Četnost Relativní četnost 

a 121 61,73470 a - ano 
b 42 21,42857 b - ne 
с 33 16,83673 с - nevím 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 56 

Kategorie 

Tabulka četností: q 10 - místo 
setkání se členem sekty Kategorie 

Četnost Relativní četnost 

a 84 42,85715 
X 74 37,75510 
d 18 9,18367 
b 12 6,12245 
с 8 4,08163 
Celkem 196 100,00000 

Legenda: 

a - na ulici 
x - nikdy se nesetkali 
d - jinde 
b - ve škole 
с - doma 

Tabulka č. 57 

Kategorie 
Tabulka četností: q 11 - z jaké 
sekty tento člen byl Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
X 75 38,26532 
с 66 33,67347 
N 16 8,16327 
ас 11 5,61224 
а 8 4,08163 
к 6 3,06122 
f 4 2,04082 
cf 4 2,04082 
af 2 1,02041 
cd 1 0,51020 
i 1 0,51020 
ck 1 0,51020 
cfk 1 0,51020 
Celkem 196 100,00000 

Legenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - svědkové Jehovovi 
N - nevím 
ac - Haré Kršna, Svědkové Jehovovi 
a - Haré Kršna 
к - mormoni 
f - satanisté 
cf - Svědkové Jehovovi, satanisté 
af - Haré Kršna, satanisté 
cd - Svědkové Jehovovi, moonisté 
j - hnutí Grálu 
ck - Svědkové Jehovovi, mormoni 
cfk - Svědkové Jehovovi, satanisté, mormoni 
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Tabulka č. 15b 

Kategorie 
Tabulka četností: q 12 - dostatek 
informací o sektách Leqenda: 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

Kategorie 
Četnost Relativní četnost 

Leqenda: 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

b 66 33,67348 

Leqenda: 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

a 50 25,51020 

Leqenda: 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

d 40 20,40816 

Leqenda: 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

с 32 16,32653 

Leqenda: 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím e 8 4,08163 

Leqenda: 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

Celkem 196 100,00000 

Leqenda: 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

Tabulka č. 59 

Kategorie 

Tabulka četností: q 13 - o 
problematice sekt jsem se 
nejvíce informací dozvěděl Leqenda: 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
a - ve škole 
e - jinde 
d - samostudiem 
b - v rodině 
с - od kamarádů 

Leqenda: 

a 102 52,04082 a - ve škole 
e - jinde 
d - samostudiem 
b - v rodině 
с - od kamarádů 

Leqenda: 

e 49 25,00000 
a - ve škole 
e - jinde 
d - samostudiem 
b - v rodině 
с - od kamarádů 

Leqenda: 

d 22 11,22449 

a - ve škole 
e - jinde 
d - samostudiem 
b - v rodině 
с - od kamarádů 

Leqenda: 

b 15 7,65306 

a - ve škole 
e - jinde 
d - samostudiem 
b - v rodině 
с - od kamarádů 

Leqenda: 

с 8 4,08163 

a - ve škole 
e - jinde 
d - samostudiem 
b - v rodině 
с - od kamarádů 

Leqenda: 

Celkem 196 100,00000 

a - ve škole 
e - jinde 
d - samostudiem 
b - v rodině 
с - od kamarádů 

Leqenda: 

Tabulka č. 60 

a - ve škole 
e - jinde 
d - samostudiem 
b - v rodině 
с - od kamarádů 

Leqenda: Kategorie 
Tabulka četností: q 14 - škola mi 
poskytla dostatek informací 

a - ve škole 
e - jinde 
d - samostudiem 
b - v rodině 
с - od kamarádů 

Leqenda: Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
e - nesouhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 

b 54 27,55102 b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
e - nesouhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 

а 48 24,48980 
b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
e - nesouhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 

e 47 23,97959 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
e - nesouhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 

d 34 17,34694 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
e - nesouhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím с 13 6,63265 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
e - nesouhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 

Celkem 196 100,00000 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
e - nesouhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 

Tabulka č. 61a 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - OV Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 163 83,16327 
ano 33 16,83673 
Celkem 196 100,00000 
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Tabulka č. 15b 

Kategorie 

Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - ZSV 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 

ano 140 71,42857 
ne 56 28,57143 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 61c 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - ZEM Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 193 98,46939 
ano 3 1,53061 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 61 d 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - DĚJ Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 194 98,97959 
ano 2 1,02041 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 61 e 

Kategorie 
Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - ČJ Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 195 99,48980 
ano 1 0,51020 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 61f 

Kategorie 

Tabulka četností: q 15 - předmět 
vyučující o sektách - jiný 
předmět Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 186 94,89796 
ano 10 5,10204 
Celkem 196 100,00000 
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Tabulka č. 12 

Kategorie 

Tabulka četností: q 16 - rozdíl 
mezi náboženstvím a sektou Kategorie 

Četnost Relativní četnost 

a 146 74,48980 
c 45 22,95918 
b 5 2,55102 
Celkem 196 100,00000 

Legenda: 

a - ano 
с - nejsem si jistý/á 
b - ne 

Tabulka č. 63a 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17 - skupiny 
považované za sekty - Haré 
Kršna 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 153 78,06122 
ne 43 21,93878 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 63b 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17 - skupiny 
považované za sekty -
protestanti 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 189 96,42857 
ano 7 3,57143 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 63c 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
Svědkové Jehovovi Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 173 88,26531 
ne 23 11,73469 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 63d 

Kategorie 
Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 147 75,00000 
ne 49 25,00000 
Celkem 196 100,00000 
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Tabulka č. 15b 

Kategorie 
Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty - katolíci Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 190 96,93878 
ano 6 3,06122 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 63f 

Kategorie 
Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 175 89,28571 
ne 21 10,71429 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 63g 

Kategorie 
Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty - židé Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 193 98,46939 
ano 3 1,53061 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 63h 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
muslimové Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 191 97,44898 
ano 5 2,55102 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 63i 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
hinduisté Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 193 98,46939 
ano 3 1,53061 
Celkem 196 100,00000 
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Tabulka č. 15b 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty - Hnutí 
grálu 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 166 84,69388 
ne 30 15,30612 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 63k 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
mormoni Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ano 153 78,06122 
ne 43 21,93878 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 631 

Kategorie 

Tabulka četností: q 17- skupiny 
považované za sekty -
buddhisté Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
ne 192 97,95918 
ano 4 2,04082 
Celkem 196 100,00000 

Tabulka č. 64 

Kategorie 

Tabulka četností: q 18 - základní 
myšlenky a vnitřní struktura 
sekt Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
a 109 55,61224 
с 56 28,57143 
b 31 15,81633 
Celkem 196 100,00000 

Legenda: 

a - ano 
с - nejsem si jistý/á 
b - ne 
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Tabulka č. 65 

Kategorie 

Tabulka četnosti: q 1У - znalost 
základní myšlenky a struktury 
sekt Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
X 86 43,87757 

acdfk 23 11,73471 

с 20 10,20409 
f 8 4,08164 

acdfjk 7 3,57143 

a 6 3,06122 
к 6 3,06122 
d 6 3,06122 
cf 4 2,04082 
af 3 1,53061 
cd к 3 1,53061 
acd 3 1,53061 

acdk 3 1,53061 

cdfk 3 1,53061 

adfk 2 1,02041 
acf 2 1,02041 
ac 2 1,02041 
adjk 1 0,51020 

acdf 1 0,51020 

acfdk 1 0,51020 

e 1 0,51020 

acdjk 1 0,51020 

afk 1 0,51020 
fk 1 0,51020 

acdefjk 1 0,51020 

df 1 0,51020 
Celkem 196 100,00000 

Leqenda: 

x_- nikdy se nesetkali 
acdfk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
satanisté, mormoni 
ç - Svědkové Jehovovi 
f - satanisté 
acdfjk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
satanisté, Hnutí grálu, mormoni 
a - Hare Kršna 
к - mormoni 
d - moonisté 
çf - Svědkové Jehovovi, satanisté 
af - Hare Kršna, satanisté 
cd к - Svědkové Jehovovi, moonisté, mormoni 
acd - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté 
acdk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
mormoni 
cdfk - Svědkové Jehovovi, moonisté, satanisté, 
mormoni 
adfk - Hare Kršna, moonisté, satanisté, mormoni 
acf - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, satanisté 
ac - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi 
adjk - Hare Kršna, moonisté, Hnutí grálu, mormoni 
acdf - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
satanisté 
acfdk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, satanisté, 
moonisté, mormoni 
e_- katolíci 
acdjk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
Hnutí grálu, mormoni 
afk - Hare Kršna, satanisté, mormoni 
fk - satanisté, mormoni 
acdefjk - Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, moonisté, 
katolíci, satanisté, Hnutí grálu, mormoni 
df - moonisté, satanisté 

Tabulka č. 66 

Kategorie 

Tabulka če 
návštěva < 
přednáškv 

tnosti: q 20 -
semináře či 
sekty 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b 182 92,85715 
a 11 5,61224 
с 3 1,53061 
Celkem 196 100,00000 

Leqenda: 

b - ne 
a - ano 
с - nejsem si jistý/á 
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Tabulka č. 15b 

Kategorie 

Tabulka četností: q 21 -
zkušenost z návštěvy semináře 
či přednášky sekty Leqenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - Svědkové Jehovov 
f - satanisté 
a - Hare Kršna 
N - nevím 
e - katolíci 

Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
Leqenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - Svědkové Jehovov 
f - satanisté 
a - Hare Kršna 
N - nevím 
e - katolíci 

X 184 93,87756 

Leqenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - Svědkové Jehovov 
f - satanisté 
a - Hare Kršna 
N - nevím 
e - katolíci 

с 4 2,04082 

Leqenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - Svědkové Jehovov 
f - satanisté 
a - Hare Kršna 
N - nevím 
e - katolíci 

f 3 1,53061 

Leqenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - Svědkové Jehovov 
f - satanisté 
a - Hare Kršna 
N - nevím 
e - katolíci 

а 3 1,53061 

Leqenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - Svědkové Jehovov 
f - satanisté 
a - Hare Kršna 
N - nevím 
e - katolíci 

N 1 0,51020 

Leqenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - Svědkové Jehovov 
f - satanisté 
a - Hare Kršna 
N - nevím 
e - katolíci e 1 0,51020 

Leqenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - Svědkové Jehovov 
f - satanisté 
a - Hare Kršna 
N - nevím 
e - katolíci 

Celkem 196 100,00000 

Leqenda: 

x - nikdy se nesetkali 
с - Svědkové Jehovov 
f - satanisté 
a - Hare Kršna 
N - nevím 
e - katolíci 

Tabulka č. 68 

Kategorie 
Tabulka četností: q 22 -
obtěžující chování sekt Leqenda: Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

b 69 35,20408 b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

а 48 24,48980 
b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

d 34 17,34694 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

с 33 16,83673 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím e 12 6,12245 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

Celkem 196 100,00000 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
d - spíše nesouhlasím 
с - nevím 
e - nesouhlasím 

Tabulka č. 69 

Kategorie 
Tabulka četností: q 23 -
nebezpečnost sekt Leqenda: Kategorie 

Četnost Relativní četnost 
b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

b 70 35,71428 b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

а 61 31,12245 
b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

с 31 15,81633 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

d 27 13,77551 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím e 7 3,57143 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

Celkem 196 100,00000 

b - spíše souhlasím 
a - souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

- 151 -



Příloha č. 6 - stanovení hypotéz 

w v 
Hypotéza č . l : Studenti SS mají více vědomostí o sektách než žáci ZS. 

Tabulka č. 70a 
Kontingenční tabulka - škola x představa o sektě 
Četnost označených buněk > 10 

q2 - škola 
q5 

с 

q5 

b 

q5 

a 

q5 

d 

q5 

e 

Řádky -
součty 

základní 
škola 57 142 117 7 14 337 

střední 
škola 8 56 122 6 4 196 

Všechny 
skupiny 65 198 239 13 18 533 

Legenda: 

a - souhlasím 
b - spíše souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

Tabulka č. 70b 

Statistika 
Statistika: q2 - škola x q5 - představa 
o sektě Statistika 
Chí-kvadrát sv P 

Pearsonův chí-kvadrát 45,94413 df=4 p=0,00000 
Kontingenční 
koeficient 0,2817064 
Cramérův koeficient 0,2935969 
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Tabulka č. 15b 
Kontingenční tabulka - škola x výrok vystihující sektu 
Četnost označených buněk > 10 

q2 - škola 
q6 

d 

q6 

a 

q6 

b 

q6 

с 

Řádky -
součty 

základní 
škola 

33 158 139 7 337 

střední 
škola 2 156 37 1 196 

Všechny 
skupiny 35 314 176 8 533 

Legenda: 

a - zpravidla náboženská skupina, která má vlastní víru, systém hodnot a norem chování, které 
ostatní společnost nesdílí 
b - tajné společenství Udí, zabývající se podivnými praktikami, které vytváří nátlak na svoje 
členy a negativně je ovlivňuje 
с - náboženská společnost, která přebírá systém hodnot a norem naší společnosti 
d - nevím 

Tabulka č. 71b 

Statistika 
Statistika: q2 - škola x q6 - výrok 
vystihující sektu Statistika 

Chí-kvadrát sv P 
Pearsonův chí-kvadrát 57,83039 df=3 p=0,00000 
Kontingenční 
koeficient 0,3128576 
Cramérův koeficient 0,3293931 
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Tabulka č. 15b 
Kontingenční tabulka - škola x znaky sekty 
Četnost označených buněk > 10 

q2 - škola 
q7 

d 

q7 

a 

q7 

b 

q7 

с 

Řádky -
součty 

základní 
škola 68 120 110 39 337 

střední 
škola 

7 23 159 7 196 

Všechny 
skupiny 

75 143 269 46 533 

Leqenda: 

a - vlastní víra, tajemné praktiky, boj za svobodu 
b - charismatický vůdce, autoritářská mocenská struktura, neměnné zákony 
d - nevím 
с - rovnoprávnost členů, boj proti válce, víra ve své spasitelské poslání 

Tabulka č. 72b 

Statistika 
Statistika: q2 - škola x q7 - znaky 
sekty Statistika 
Chí-kvadrát sv P 

Pearsonův chí-kvadrát 117,52121 df=3 p=0,00000 
Kontingenční 
koeficient 0,4250376 
Cramérův koeficient 0,4695637 
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Hypotéza č.2: Dívky mají více vědomostí o sektách než chlapci 

Tabulka č. 73a 
Kontingenční tabulka - pohlaví x představa o sektě 
Četnost označených buněk >10 

q1 -
pohlaví 

q5 

с 

q5 

b 

q5 

a 

q5 

d 

q5 

e 

Řádky -
součty 

muž 40 79 105 5 9 238 
žena 25 119 134 8 9 295 

Všechny 
skupiny 65 198 239 13 18 533 

Leqenda: 

a - souhlasím 
b - spíše souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

Tabulka č. 73b 

Statistika 
Statistika: q1 - pohlaví x q5 -
představa o sektě Statistika 
Chí-kvadrát sv P 

Pearsonův chí-kvadrát 9,769527 df=4 p=0,04450 
Kontingenční 
koeficient 0,1341619 
Cramérův koeficient 0,1353858 
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Tabulka č. 15b 
Kontingenční tabulka - pohlaví x výrok vystihující sektu 
Četnost označených buněk >10 

q1 -
pohlaví 

q6 

d 

q6 

a 

q6 

b 

q6 

С 

Řádky -
součty 

muž 26 120 86 6 238 
žena 9 194 90 2 295 

Všechny 
skupiny 35 314 176 8 533 

Leqenda: 

a - zpravidla náboženská skupina, která má vlastní víru, systém hodnot a norem chování, které 
ostatní společnost nesdílí 
b - tajné společenství lidí, zabývající se podivnými praktikami, které vytváří nátlak na svoje 
с - náboženská společnost, která přebírá systém hodnot a norem naší společnosti 
d - nevím 

Tabulka č. 74b 

Statistika 
Statistika: q1 - pohlaví x q6 - výrok 
vystihující sektu Statistika 
Chí-kvadrát sv P 

Pearsonův chí-kvadrát 21,94281 df=3 p=0,00007 
Kontingenční 
koeficient 0,1988484 
Cramérův koeficient 0,2029002 

Tabulka č. 75a 
Kontingenční tabulka - pohlaví x znaky sekty 
Četnost označených buněk >10 

q1 - pohlaví 
q7 

d 

q7 

a 

q7 

b 

q7 

с 

Řádky-
součty 

muž 43 61 113 21 238 
žena 32 82 156 25 295 

Všechny 
skupiny 75 143 269 46 533 

Leqenda: 

a - vlastní víra, tajemné praktiky, boj za svobodu 
b - charismatický vůdce, autoritářská mocenská struktura, neměnné zákony 
с - rovnoprávnost členů, boj proti válce, víra ve své spasitelské poslání 
d - nevím 
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Tabulka č. 15b 

Statistika 
Statistika: q1 - pohlaví x q7 - znaky 
sekty Statistika 
Chí-kvadrát sv P 

Pearsonův chí-kvadrát 5,890362 df=3 p=0,11708 
Kontingenční 
koeficient 0,1045492 
Cramérův koeficient 0,1051253 

v v v 
Hypotéza č.3: Záci ZS jsou méně informovaní o sektách než studenti SS 

Tabulka č. 76a 
Kontingenční tabulka - škola x dostatek informací o sektách 
Četnost označených buněk >10 

q2 - škola 
q12 

с 

q12 

d 

q12 

b 

q12 

a 

q12 

e 

Řádky -
součty 

základní 
škola 99 57 104 38 39 337 

střední 
škola 

32 40 66 50 8 196 

Všechny 
skupiny 131 97 170 88 47 533 

Leqenda: 

a - souhlasím 
b - spíše souhlasím 
с - nevím 

d - spíše nesouhlasím 

Tabulka č. 76b 
Statistika 

Statistika: q2 - škola x q12 - dostatek 
informací o sektách Statistika 

Chí-kvadrát sv P 
Pearsonův chí-kvadrát 32,82049 df=4 p=0,00000 
Kontingenční 
koeficient 0,2408425 
Cramérův koeficient 0,2481469 

- 157 -



V V v v v š f 

Hypotéza č.4: Záci ZS získávají ve škole méně informací než studenti SS 

Tabulka č. 77a 
Kontingenční tabulka - škola x o problematice sekt jsem se nejvíce informací dozvěděl 
Četnost označených buněk >10 

q2 - škola 
q13 

e 

q13 

a 

q13 

b 

q13 

d 

q13 

с 

Řádky -
součty 

základní 
škola 106 157 35 28 11 337 

střední 
škola 49 102 15 22 8 196 

Všechny 
skupiny 155 259 50 50 19 533 

Leqenda: 

a - ve škole 
b - v rodině 
с - od kamarádů 
d - samostudiem 
e - jinde 

Tabulka č. 77b 

Statistika 

Statistika: q2 - škola x q13 -
o problematice sekt jsem se nejvíce 
informací dozvěděl Statistika 

Chí-kvadrát sv P 
Pearsonův chí-kvadrát 4,87552 df=4 p=0,30032 
Kontingenční 
koeficient 0,0952072 
Cramérův koeficient 0,0956416 
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Tabulka č. 15b 
Kontingenční tabulka - škola x škola mi poskytla dostatek informací 
Četnost označených buněk >10 

q2 - škola 
q14 

e 

q14 

a 

q14 

d 

q14 

с 

q14 

b 

Řádky -
součty 

základní 
škola 70 72 59 52 84 337 

střední 
škola 47 48 34 13 54 196 

Všechny 
skupiny 117 120 93 65 138 533 

Leqenda: 

a - souhlasím 
b - spíše souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

Tabulka č. 78b 

Statistika 
Statistika: q2 - škola x q14 - škola mi 
poskytla dostatek informací Statistika 
Chí-kvadrát sv P 

Pearsonův chí-kvadrát 9,315245 df=4 p=0,05369 
Kontingenční 
koeficient 0,1310603 
Cramérův koeficient 0,1322006 
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Hypotéza č.5: Dívky vnímají více než chlapci chování sekt za nebezpečné 

a obtěžující 

Tabulka č. 79a 
Kontingenční tabulka - pohlaví x obtěžující chování sekt 
Četnost označených buněk >10 

q1-
pohlaví 

q22 

с 

q22 

a 

q22 

b 

q22 

d 

q22 

e 

Řádky -
součty 

muž 65 69 69 22 13 238 
žena 72 67 94 47 15 295 
Všechny 
skupiny 137 136 163 69 28 533 

Leqenda: 

a - souhlasím 
b - spíše souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

Tabulka č. 79b 

Statistika 
Statistika: q1 - pohlaví x q22 -
obtěžující chování sekt Statistika 
Chí-kvadrát sv P 

Pearsonův chí-kvadrát 7,411335 df=4 p=0,11569 
Kontingenční 
koeficient 0,1171079 
Cramérův koeficient 0,1179192 
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Tabulka č. 15b 
Kontingenční tabulka - pohlaví x nebezpečnost sekt 
Četnost označených buněk >10 

q1 -
pohlaví 

q23 

с 

q23 

a 

q23 

d 

q23 

e 

q23 

b 

Řádky -
součty 

muž 52 87 21 6 72 238 
žena 56 101 34 10 94 295 

Všechny 
skupiny 108 188 55 16 166 533 

Leqenda: 

a - souhlasím 
b - spíše souhlasím 
с - nevím 
d - spíše nesouhlasím 
e - nesouhlasím 

Tabulka č. 80b 

Statistika 
Statistika: q1 - pohlaví x q23 -
nebezpečnost sekt Statistika 
Chí-kvadrát sv P 

Pearsonův chí-kvadrát 2,107509 df=4 p=0,71599 
Kontingenční 
koeficient 0,0627573 
Cramérův koeficient 0,0628812 
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7) Z jakých pramenů či zdrojů při výuce tohoto tématu čerpáte? 

(prosím uveďte jej ich názvy) 

8) Domníváte se, že je к výuce tématu sekt dostatek pramenů? 

9) Domníváte se, že je pro žáky přínosné seznámit se s problematikou sekt? 

10) Domníváte se, že jsou žáci na základě získaných informací z výuky 

dostatečně ochráněny před vlivem sekt? 
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