
Resumé 

 

Téma práce „Náboženství jako součást národní identity“ je vlastní především sociologii, 

historii a politologii, nikoli teologii. Přesto teologie, reflektující křesťanské Zjevení, a ve 

službě církvi sloužící spáse člověka, má k tématu práce čím přispět. Nejde tedy v této práci o 

podstatné zpracování tématu, jaké lze očekávat např. od zmíněné sociologie, ale pouze o 

příspěvek souvisejících teologických témat. To vyjadřuje podtitul práce „Teologický 

příspěvek k tématu“. 

Práce je rozčleněna na tři části. V prvních dvou částech je provedená široká, ale 

víceméně orientační, teoretická příprava k tématu z pozice jiných společenskovědních oborů 

než je teologie. Tato část je součástí práce, neboť uvádí znalosti, které se na teologické fakultě 

nepředpokládají, a museli být téměř od základu nastudovány. 

V první části jsou vymezeny jednotlivé společenskovědní disciplíny, které k tématu 

mají čím přispět, dále je provedeno vymezení pojmů identita, identifikace, náboženství a 

národ. Téma národa je zpracováno nejpodrobněji. Vymezeny jsou pojmi s národem 

související: rod, kmen, klan, stát, lid, civilizace, nacionalismus, vlast, vlastenectví, národní 

identita. Vymezení národa je provedeno přehledem jeho definic, k bližšímu pochopení národa 

se práce zabývá genezí národů a uvádí jednu z kategorizací národů.  

Druhá část představuje výsledky dvou sociologických průzkumů. 

Třetí část je hlavní částí této práce, představuje přínos teologie k tématu této práce. 

Čerpá a uvádí vybraná témata převážně z teologické antropologie a tzv. sociální nauky 

církve. 

Nejdříve je pozornost zaměřena na přítomnost a hodnotu národa v Písmu svatém a 

v učení církve. Poté se práce zaobírá významem náboženství pro identitu člověka. Dále jsou 

zpracována témata: Člověk jako vztahová a společenská bytost a význam společenství pro 

identitu člověka, Víra jako milost a přirozené poznání Boha, Náboženská svoboda, Význam 

náboženství pro společnost. Samostatná podkapitola seznamuje s myšlenkami Jana Pavla II. 

k tématu.  

Uvedená témata jsou zpracována především na základě Písma svatého, biblických 

slovníků, dokumentů Učitelského úřadu církve a další odborné literatury, převážně 

křesťanských autorů. 


