
Abstrakt 

Tato diplomová práce analyzuje rychlý nárůst počtu ateistů, který lze v současné době 

pozorovat ve Spojených státech amerických. Tento základní předpoklad staví na výsledcích 

několika celonárodních průzkumů veřejného mínění, především pak průzkumů společností 

Gallup Poll a Pew Research Center. V práci je detailně rozebrána definice ateismu a je přesně 

vymezeno užití tohoto slova, jakož i jeho různých alternativ. Vzhledem k faktu, že je 

diplomová práce psána rodilým Čechem, je v ní také zahrnuta pasáž popisující rozdíly mezi 

českým a americkým pojetím ateismu. Jelikož je práce spíše sociopolitického a kulturního 

rázu, než aby se zaobírala literární analýzou, jedna podkapitola osvětluje důvod tohoto 

zaměření, a to právě na příkladu literární analýzy románu Moudrá krev od americké 

spisovatelky Flannery O’Connorové. 

Dávné dějiny ateismu v Americe, potažmo v Evropě, se sice nastiňují na počátku třetí 

kapitoly, jelikož však jádro této práce spočívá v současnosti, dohledávají se kořeny současné 

vlny ateismu především v druhé polovině dvacátého století. Nejzávažnější příčiny oslabování 

moci církve a rostoucí sekularizace (respektive tedy zvyšování počtu ateistů v zemi) jsou 

konkrétně identifikovány jako: Soudní spory Madalyn Murray O’Hairové namířené proti 

vlivu církve ve veřejných školách a proti církevnímu využívání peněz ze státního či 

federálního rozpočtu; argument o nevědeckosti náboženství a všeobecně přijímaný protiklad 

vědy a víry; feminismus; skandál z roku 2002 o sexuálním zneužívání dětí kněžími, jehož 

následkem církev pozbyla morální autoritu; a v neposlední řadě vliv médií a celkový dopad 

globalizace. 

Další příčinou, která se rozebírá v samostatné kapitole, je hnutí Nového ateismu, jehož 

počátek se obvykle datuje do začátku nového milénia. V diplomové práci jsou na úvod 

poodhaleny kořeny Nového ateismu, které zasahují do druhé poloviny minulého století, a 

následně jsou rozebrány a analyzovány základní charakteristiky tohoto hnutí. Závěrem se 

zvažuje dopad, který toho hnutí mělo na vývoj ateismu ve Spojených státech. 

Závěrečná kapitola diplomové práce rozjímá nad potenciálními podobami bezbožné 

Ameriky a dopadem, jaký by taková eventualita měla na společnost. Na samotném konci 

práce autor navrhuje, že se Spojené státy velmi pravděpodobně vyvinou stejným směrem jako 

kdysi Spojené království, což se ukazuje na příkladu básně „Chození do kostela“ od Philipa 

Larkina. 


