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Anotace
Každý člověk, který přichází na tento svět, potřebuje pro svůj úspěšný vývoj 
výchovné  působení.  Osobnost  každého  jedince  je  v  průběhu  jeho  dětství 
a dospívání  formována  v  několika  oblastech  –  biologické,  psychologické, 
sociální a spirituální.
Ve  své  bakalářské  práci  se  snažím  postihnout  vývoj  a  výchovu  dítěte  od 
narození  až  po  dospělost.  Zvláštní  důraz  kladu  na  vývoj  a  výchovu  ve 
spirituální  oblasti.  Vycházím  z  odborné  literatury  z  oboru  vývojové 
psychologie,  psychologie  spirituality,  pedagogiky a  filosofie.  Dalšími  zdroji 
jsou  speciální  publikace  zabývající  se  vývojem  víry  u  dětí,  náboženským 
vyučováním a katechezí.
Ani cílené a kvalitní výchovné působení ve spirituální oblasti není zárukou, že 
z  dítěte  vyroste  jedinec  s  živou  a  aktivní  vírou.  Víra není  něco statického, 
snadno uchopitelného a popsatelného. Jde o postoje v srdci člověka, které mají 
jasné  důsledky pro  jeho  chování.  Víra  se  odráží  v  postojích,  hodnotách  a 
názorech  člověka,  ve  vztahu  k  druhým i  k  sobě  samému.  Zrození  víry  v 
lidském srdci je spojeno s určitým tajemstvím. I to je důvod, proč jsem do své 
práce zařadila kapitolu o náboženské konverzi.
Každý věk má své úkoly a je možné v něm najít určité náboženské projevy 
a prožitky. Úkolem vychovatelů je výchova ve víře. Tato výchova by měla být 
založená na partnerství. Každý je svébytnou osobností obdařenou svobodou a 
důstojností.  Vychovatel  může  a  má  být  průvodcem  dítěte  ke  zralé  formě 
spirituality.
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Summary
Educational  process is  necessary for successful development  of each person 
from the very beginning of his or her coming into the world. During childhood 
and adolescence personality of human being is shaped in several parts such as 
biological, psychological, social and spiritual. 
In  my bachelor  thesis  I  am trying  to  record  a  process  of  growing  up  and 
education of children from their birth up to adulthood. I put the special accent 
on process of spiritual education. My bachelor thesis is based on specialized 
literature from field of Developmental Psychology, Psychology of spirituality, 
Pedagogy,  and  Philosophy.  In  addition  to  above-mentioned  sources  I  drew 
information on variety of publications which are concerned with questions of 
the  Christian  faith  at  children,  its  development,  religious  education  and 
catechism. 
Even goal-directed educational process of very high quality in spiritual field 
doesn't provide a guarantee whether this child will become an adult with a real, 
active faith. Belief isn't a mere thing which could be easy described or even 
grasped. The Christian faith has its source in our heart, creates our attitudes and 
has a great impact on behaviour of each individual. Belief in God has huge 
influence on people's opinions, on their attitudes, influences our life priorities 
and is reflected in relations to other people and to a person himself. The birth of 
faith in human heart is connected with a certain mystery and this is another 
reason why a chapter about religious conversion was included in my thesis.
Each age has its own duties and objectives. It is possible to find some religious 
expressions and experiences in this period of life. The task of teachers is to 
educate  in  faith  and  this  education  should  be  based  on  partnership.  Each 
individual is original personality that is endowed with freedom and dignity. An 
educator should guide a child to mature form of spirituality.

Keywords
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1. Úvod
Ti,  kteří  vychovávají  děti,  stojí  před  velkým úkolem –  přirozeně  předat 

dětem to,  co je  v jejich  vlastním životě  podstatné.  Pro každého věřícího  je 
přirozené  sdílet  svou  víru  i  ve  výchově.  Křesťané  jsou  k tomu  ostatně 
motivováni samotným Písmem.

„Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou  
duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.  
Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět  
doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“ (Dt 6,5–7)

Otázkou je, jak tuto výzvu prakticky naplňovat v dnešní době a do jaké míry 
lze při výchově využívat poznatky z různých oborů.

Cílem mé bakalářské práce je pohled na výchovu dítěte v oblasti spirituality 
s  ohledem na  postupný vývoj  jedince.  Východiskem mi  budou  poznatky z 
oblasti  vývojové  psychologie,  psychologie  náboženství,  religionistiky  a 
náboženské pedagogiky. Pokusím se z dostupné literatury a ostatních zdrojů dát 
do  souvislosti  teoretická  východiska  s  možností  praktického  výchovného 
působení.  Budu  postupovat  hlavně  teoreticko-historickou  metodou  vědecké 
práce,  která  spočívá  ve  studiu  pramenů,  literatury,  jejich  analýze,  třídění, 
zobecňování, vyvozování a odhalování zákonitostí.

Nejdříve vymezím základní pojmy, se kterými budu dále pracovat. Jedná se 
především o pojmy spiritualita, náboženství, výchova  a náboženská výchova.  
Stručně  představím  činitele  náboženské  výchovy  a  zamyslím  se  nad 
oprávněností ovlivňování dětí v oblasti spirituality. Dále představím jednotlivé 
teorie  vývojových  stádií  víry,  které  jsou  spolu  s  vývojovou  psychologií 
východiskem pro přehledné nastínění vývoje jedince s důrazem na spirituální 
dimenzi.  Pátá kapitola shrnuje především teoretická východiska pro kapitolu 
šestou, která je zaměřena na praktické výchovné působení. 

Cílem  mé  práce  je  představit  takové  pojetí  náboženské  výchovy,  které 
zohledňuje  jednotlivé  fáze  duševního  vývoje  a  také  vývoj  v  oblasti  lidské 
spirituality. Z toho pak chci vyvodit pro jednotlivá vývojová období přiměřené 
úkoly a formy náboženské výchovy.

Uvědomuji  si,  že  jsem  zvolila  téma  velmi  široké  a  nejsem  schopna  se 
podrobněji věnovat jednotlivým oblastem náboženské výchovy. Budu se snažit 
o vytvoření jakéhosi uceleného obrazu této složky výchovy s hlavním důrazem 
na vývoj  a  zrání  dítěte.  Také si  uvědomuji,  že  pro  představení  praktických 
forem výchovy vycházím ze zkušeností,  které jsou mi  přirozeně dostupné a 
nemusí tak mít obecnou platnost. 
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2. Spiritualita
Spiritualita  je pojem užívaný poměrně hojně, ale jeho význam není vždy 

zcela zřejmý. Nezbývá tedy, než jej pro tuto práci podrobněji objasnit.
V Novém  zákoně  je  užíván  termín  pneumatikos,  který  lze  přeložit  jako 

duchovní.  Právě  toto  slovo  bylo  překládáno  do  latiny  jako  spiritualitas. 
Spiritualita  se  dotýká  lidského  života  a  je  jeho  součástí.  Ač  jde  o  oblast 
v hlubokém nitru člověka, projevuje se ve vztazích,  které má člověk k sobě 
samému, druhým lidem, společnosti, přírodě a také k transcendentnu. Z jiného 
pohledu jde  o hodnoty a  životní  postoje,  které  lidé  uznávají  a  od nichž  se 
většinou  také  odvíjí  jejich  jednání  a  životní  styl.  Spiritualita  hraje  také 
významnou roli v motivaci. 1 

Nabízí se otázka, jaký je vztah mezi náboženstvím a spiritualitou. Ani zde 
nestojíme na pevné půdě. V. Volný říká:  „Termín náboženství se v současné 
době  používá  zejména  k popisu  ustáleného  myšlenkového  systému  nebo  
ideologické příslušnosti. Spiritualita se oproti tomu pojí spíše se subjektivními  
a experimentálními aspekty náboženské zkušenosti.“2

Když mluvíme o náboženství, potom máme většinou na mysli náboženství 
typu  křesťanství,  buddhismu,  islámu  nebo  hinduismu  atd.  Říčan  nazývá 
takováto náboženství  prototypovým náboženstvím.  Upozorňuje však, že vedle 
těchto  prototypových forem existují  i  jiné  formy náboženství.  Jako  příklad 
Říčan uvádí tzv. kryptonáboženství (samo se za náboženství neprohlašuje, např. 
sport, politická hnutí, ale i konzum či fanatický ateismus) a pseudonáboženství 
(instituce, které chtějí vzbudit dojem, že jsou náboženské, např. scientologická 
církev).3

Z praktického  hlediska  se  spiritualita  a  náboženství  v některých  bodech 
dotýkají, mnohdy i prolínají, a nelze je oddělit.

Spiritualitou  se  dnes  zabývá  několik  vědních  oborů:  psychologie 
náboženství,  religionistika,  teologie,  filosofie  náboženství,  sociologie 
náboženství  a  v oblasti  spirituální  výchovy  i  pedagogika.  Každý  z těchto 
jednotlivých oborů přináší  své pohledy a důrazy. To, co by se však nemělo 
vytratit, je účel a smysl. Spiritualita již celá tisíciletí nabízí člověku možnost 
porozumět  světu,  životu  i  sobě sama.  Na jejím formování  se  podílí  rodina, 
společnost, škola, vrstevníci a církevní společenství.

Křesťanská  spiritualita  nabízí  základní  sebeporozumění  a  porozumění 
životu na základě vztahu mezi Bohem a člověkem. Zdrojem jsou především 

1 FIORES, Slovník spirituality, 904
2 VOLNÝ, Problematika teorií spirituálního vývoje a rozvoje víry, 5
3 RÍČAN, Psychologie náboženství a spirituality, 40-41
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biblická  svědectví  a  také  tradice  církve.  Evangelium  přináší  zvěst  o  Ježíši 
Kristu, který je nejen velkým etickým vzorem, ale především vtělením Boha. 
Skrze jeho osobu má člověk naději věčného života a překonání smrti.
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3. Spirituální výchova
Výchovou jako takovou se zabývá pedagogika a její součástí je tedy i její 

spirituální složka.
Pedagogika výchovu definuje jako záměrné působení na osobnost jedince 

s cílem dosáhnout změn v různých složkách jeho osobnosti, pojem má eticko-
normativní nádech, mluví se o výchově mravní, vlastenecké, estetické, citové, 
výchově k rodičovství a manželství, výchově k míru, apod.4

Ač jsem výše zmínila,  že  pojem spiritualita  je  poměrně  široký a  lze  jej 
chápat  v rozšířené  formě  obecně,  u  spirituální  výchovy  tomu  tak  není. 
Domnívám se,  že  výchova musí  mít  konkrétní  formy a cíle  (i  když je  sám 
vychovatel nemusí mít jasně definované). Náboženská výchova probíhá vždy 
v nějaké spirituální tradici, z ní vyrůstá a tu také rozvíjí. Rozhodující význam 
tedy má osoba vychovatele a prostředí, kde dítě vyrůstá (rodina, škola, církevní 
společenství, vrstevníci). 

Otázkou je, zda lze dítě vychovat k tomu, co křesťané považují za cíl, ale 
zároveň i prostředek své víry, totiž ke vztahu k živému trojjedinému Bohu.

 Martin Buber k tomu říká:  „Jestliže víra neznamená pouhé přesvědčování  
nebo jistotu, že něco je, ale znamená vázání se na něco, nasazení vlastní osoby,  
nesmírně závaznou odvahu, pak neexistuje výchova k víře, ale existuje výchova 
k pochopení, co víra je, a co není. Člověk nemůže někoho přivést ke skutečné  
víře, ale může druhému ukázat tvář skutečné víry, ukázat mu zřetelně, že již  
svou víru nemůže změnit.  A může ho naučit,  čím věří,  pokud skutečně věří:  
žitým okamžikem a stále  znovu žitým okamžikem. Tato  výchova pak začíná  
v oblasti  nejhlubšího  sebeuvědomování:  tam,  kde  se  člověk  sám  sebe  táže,  
rozhoduje se a zkouší se.“5

V koncilním dekretu  Římskokatolické  církve Christus  Dominus  se mluví 
o náboženské výchově jako o výchově víry.6 Tento poněkud neobvyklý pojem 
je dále vysvětlován také jako výchova k víře či výchova ve víře. E. Alberich 
a L. Dřímal  v knize  Katechetika zdůrazňují,  že  víra,  ve které je  realizována 
výchova, je svrchovaným darem Boží milosti.7 Takto pojímanou výchovu pak 
nelze  redukovat  na  pouhé  vyučování  nebo  na  určitou  formu  náboženské 
socializace.

Závažné otázky, které je třeba si položit, se týkají oprávněnosti náboženské 
výchovy. Je správné dítě nábožensky ovlivňovat v raném věku, v době určité 

4 PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ, Pedagogický slovník, 257
5 BUBER in: SMAHEL, Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte, 7
6 Christus Dominus, kap. 2, čl. 14
7 ALBERICH, DŘÍMAL, Katechetika, 88
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vývojové zralosti, nebo je třeba se tohoto přístupu radikálně odříci s ohledem 
na  nedotknutelnou  svobodu volby jedince?  Jistě  bychom mohli  nalézt  řadu 
argumentů pro oba naznačené přístupy a přidat ještě několik kompromisních 
postojů.

Do jaké míry tedy připustíme právo dospělého člověka přenášet své osobní 
náboženské přesvědčení na dítě, jež vychovává? Není dítě ovlivňováno už jen 
žitou  zbožností  svých  rodičů,  ač  nejde  o  záměrné  výchovné  působení? 
Domnívám  se,  že  jistě  ano.  Pokud  víra  v rodině  není  pouhým rozumovým 
přesvědčením, ale je žitým vztahem s Bohem, prodchne život celé rodiny. Dítě 
nemůže  být  předem  tázáno,  zda  chce  být  nábožensky  vychováváno.  L. 
Muchová tento prvek výchovy přirovnává k učení se mateřskému jazyku, jež si 
rovněž dítě nemůže zvolit.8

Má  tedy  význam  si  tyto  a  podobné  otázky  klást?  Jejich  smysl  vidím 
v nutnosti  si  uvědomovat  individualitu  a  svobodu  každého  člověka,  děti 
nevyjímaje.  Náboženská  výchova  by měla  být  prosta  manipulace  a  sevření 
člověka  v úzkém  prostoru  určité  konfese  bez  možnosti  volby.  Vychovatelé 
nesou velkou odpovědnost, protože se významně podílejí na formování něčeho 
tak vzácného, jako je nitro člověka.

8 MUCHOVÁ, Úvod do náboženské pedagogiky, 45
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4. Činitelé výchovy
Považuji  za nutné ujasnit  si,  jací  lidé a jaké instituce jsou těmi hlavními 

v náboženské výchově jedince od jeho narození po dospělost. Vývoj člověka 
i jeho  duchovní  zrání  se  děje  uprostřed  lidské  společnosti.  Všichni  jsme 
ovlivněni mnoha činiteli v různých oblastech našeho života. Nechci opominout 
význam společnosti,  kultury,  sdělovacích  prostředků,  vrstevníků,  apod.  Jako 
hlavní  uskutečňovatele  výchovy  však  vidím  rodinu,  církev  a  školu.  Jejich 
působení  má  na  spirituální  vývoj  každého  člověka  největší  vliv  a  jde 
o působení záměrné. 

4.1. Rodina 
Pro  rozvoj  náboženských  postojů  má  rodina  klíčové  postavení.  Dítě  je 

ovlivňováno  rodinnou  atmosférou,  řečí  v rodině,  postoji  jednotlivých  členů 
k otázkám hodnot  a  smyslu.  Tato  výchova není  systematická,  nemá pečlivě 
vypracovanou metodiku, ale má příležitostný charakter. Podstatné je, aby byla 
využita každá příležitost. 

Dítě v rodině získává základ bazální důvěry. Právě tento postoj důvěry je 
důležitým  podkladem  pro  zkušenost  žití  ve  zralé  víře  v Boží  lásku.  Toto 
základní naladění vychází především ze vztahu s matkou (nebo jinou klíčovou 
osobou)  v prvním  roce  života.  Dítě  je  laskavou  péčí  přesvědčováno 
o nepodmíněné  lásce  svých  rodičů.  Na  to  pak  navazuje  pozitivní  vytváření 
vědomí vlastní hodnoty, na které má opět zásadní vliv rodina a je základem pro 
přesvědčení:  Bůh mě přijímá a zajímá se o mě.  Stejně důležitý je pozitivní 
přístup ke světu jako k místu, jež nám je dáno k životu.9

Dítě může být už před svým narozením svědkem náboženského života svých 
rodičů. Oni mu zprostředkovávají první informace o Bohu a také sdílejí své 
osobní zkušenosti z duchovní oblasti. Rodiče přivádějí své děti do církevního 
prostředí, které poskytuje další podněty pro jejich formování.

Rodina je místem, kde se dítě učí komunikovat. Domnívám se, že právě ze 
schopnosti  rozhovoru  s lidmi  může  vyrůst  schopnost  komunikovat  s Bohem 
formou modlitby jako dialogu.

Velkým úkolem pro rodiče je včas rozpoznat, že dítě potřebuje větší a větší 
prostor pro samostatný rozvoj ve spirituální oblasti.

Kromě  mnoha  pozitivních  prvků,  jež  mohou  blahodárně  ovlivnit  rozvoj 
dítěte v jedince se zralým postojem víry, může být rodina negativním činitelem 
na  této  cestě.  Děti  velmi  citlivě  vnímají  povrchnost  a  přetvářku,  odmítají 
vynucované  postoje  zbožnosti  nebo  žádoucího  chování.  Pokud  víra  není 

9 MUCHOVÁ, Úvod do náboženské pedagogiky, 55, 94
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přirozenou  a  nedílnou  součástí  rodinného  života,  jednotlivé  i  velmi  dobře 
míněné impulsy bývají neúčinné.

 K tomu  říká  L.  Muchová:  „Náboženství  není  žádný  dodatkový  prvek  
a žádná  vnější  přísada  k životu  rodiny,  ale  musí  být  jeho  integrovanou  
součástí.“10

4.2. Církev
Dítě věřících rodičů, kteří uskutečňují svou víru v církvi, se přirozeně ještě 

před svým narozením účastní církevního života. Sám kojenec bývá krátce po 
svém  narození  hlavním  aktérem  důležitého  církevního  obřadu.  V některých 
křesťanských církvích je to křest, a v jiných požehnání. V obou případech jde 
o slavnostní  uvedení  jedince  do  církevního  společenství.  V jednotlivých 
denominacích má značně odlišnou rituální podobu. Společné však je veřejné 
rozhodnutí rodičů vychovávat své dítě v křesťanské zbožnosti a církev se modlí 
za  rodiče  i  dítě  samotné.  Později  se  dítě  účastní  spolu  s rodiči  dalších 
náboženských obřadů a symbolických úkonů. Již v předškolním věku dítě může 
zakoušet cílenou náboženskou výchovu v církvi.

Dítě postupně získává své vlastní náboženské zkušenosti. Církev je místem, 
kde je může sdílet a porovnávat s druhými. Tyto zkušenosti později napomáhají 
při  budování  jeho identity.  Pozitivní  vliv  na  zdárný vývoj  jednotlivce  mají 
církevní společenství, kde mají jednotliví členové osobní vřelé vztahy, kde má 
každý  své  místo  a  pocit  vlastní  hodnoty.  Nejde  tedy  jen  o  společnou 
bohoslužbu, ale o zakoušení sounáležitosti v komunitě věřících.

Církev  je  činitelem,  který  spolu  s rodinou  interpretuje  křesťanské  pojetí 
světa i společnosti. Důležitá je forma, jakou je výchova uskutečňována. Děti 
potřebují  prostor pro vlastní  názory, otázky a postoje. Dospívajícím je třeba 
poskytnout  místo  pro dialog a sebevyjádření.  To souvisí  s možností  jedinců 
všeho věku realizovat svá nadání a obdarování v komunitě věřících. Vytváření 
příležitostí  pro aktivitu a angažovanost mladé generace je pro církev velkou 
výzvou. Takové přístupy jsou pak účinnou cestou k získání mladých lidí pro 
život v církevních společenstvích.

„Plná víra se vyjadřuje společensky – účastí na životě společenství věřících,  
kterým je církev.“11

4.3. Škola
Třetím  hlavním činitelem v oblasti  náboženské  výchovy může  být  škola. 

V České  republice  na  počátku  jednadvacátého  století  není  církevní  školství 

10 MUCHOVÁ, Úvod do náboženské pedagogiky, 95
11 ALBERICH, DŘÍMAL, Katechetika, 91
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nijak zvlášť rozšířené. Tradice byla během totalitního komunistického režimu 
zpřetrhána a česká sekularizovaná společnost je k církevním institucím značně 
nedůvěřivá.

Ve školním roce 2009/2010 bylo registrováno Ministerstvem školství České 
republiky celkem 138  církevních  škol  a  školských zařízení,  99  katolických 
a 39 nekatolických. Z toho římskokatolické církvi patří:  14 mateřských škol, 
21 základních  škol,  2  základní  umělecké  školy,  19 gymnázií,  13 odborných 
škol,  6  vyšších  odborných  škol,  10  školských  zařízení  (mezi  nimi  je 
i křesťanská  pedagogicko-psychologická  poradna)  a  14 center  volného času. 
Českobratrská  církev  evangelická  má  celkem  16  škol  a  zařízení,  počet 
církevních škol a zařízení jiných zřizovatelů je 23. Zřizovateli jsou jednotlivá 
biskupství  katolické  církve,  některé  řády  katolické  církve  a  další  církve, 
např. Českobratrská  církev  evangelická,  Církev  adventistů  sedmého  dne, 
Bratrská jednota baptistů, Židovská obec v Praze atd.12

Z tohoto přehledu je zjevné, že nejvíce církevních škol v České republice 
zřizuje  Římskokatolická  církev.  Ta  po  2.  vatikánském koncilu  považuje  za 
přednostní  místo  katecheze  mimo  veřejnou školu  a  odpovědnost  přenáší  na 
farnosti a rodinu.13 Věřící rodiče však mají  právo na to, aby jejich děti byly 
vychovávány  nábožensky.  Děti  se  v  církevních  školách  setkávají 
s náboženskou výchovou, která je realizována buď v jednotlivých předmětech, 
nebo  v  uceleném  učebním  plánu,  a  prolíná  celým  školním  vzdělávacím 
programem. Požadavek věřících rodičů je limitován právem žáků na svobodu 
náboženského  vyznání  a  nároky  státu  na  zaměření  výchovy  ve  veřejných 
školách. Toto v současnosti upravuje tzv. školský zákon.

Náboženská  výchova  ve  škole  má  za  úkol  být  integračním  prvkem  ve 
skutečném všeobecném vzdělání.

„Když  vyučování  náboženství  udělá  skutečně  předmětem  takové  životní  
zkušenosti, které vycházejí ze situace žáků, v níž jsou tyto opravdu prožívány...,  
potom  se  může  vyučování  náboženství  vyhnout  chybě,  která  je  jinak  škole  
připisována: že totiž vsazuje žáka do umělého učebního světa odděleného od  
života.“14

12 Tiskové středisko ČBK, Prezentační materiál
13 ALBERICH, DŘÍMAL, Katechetika, 153
14 SMAHEL, Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte, 75
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5. Dětská spiritualita z různých pohledů
Víra dětí byla v minulosti zdrojem mnohých teologických diskusí. Postupně 

převážil  přístup,  který  dává  do  jasné  souvislosti  zralost  osobnosti  člověka 
a zralost jeho religiozity. Autoři moderní publikace o katechetice E. Alberich 
a L.  Dřímal  k tomuto  říkají:  „Konkrétní  formy  tvořícího  se  postoje  víry  
souvisejí  s  procházením  jednotlivými  etapami  životního  cyklu  či  s jejich 
dosažením.“15 Po období, kdy se touto oblastí zabývala výhradně teologie, se 
objevily  přístupy  vycházející  z poznatků  vývojové  psychologie.  Jednotlivé 
přístupy se někdy velmi liší, a jindy se doplňují. Celkový přehled těchto teorií 
předkládá I. Ryšavý ve své disertační práci Vývoj dětí a adolescentů z hlediska 
psychologie náboženství  z r.  200616 a V. Volný v publikované přednášce na 
téma  Problematika teorií spirituálního vývoje a rozvoje víry.17 Některé z nich 
se pokusím stručně představit.

5.1. E. Barnes a O. Borning
První výzkumy v oblasti dětské spirituality spadají do konce 19. století. Šlo 

hlavně o výzkum založený na dotazníkovém šetření a osobních rozhovorech, 
které měly ověřit samu existenci dětské spirituality.

5.2. D. Elkind
Americký  psycholog  přistupoval  ke  zkoumání  dětské  víry  z pozice 

Piagetovy teorie kognitivního rozvoje. Předpokládal, že kognitivní schopnosti 
se rozvíjejí za účelem uspokojování potřeb, které jsou v přímé návaznosti na 
jednotlivé  životní  etapy.  Elkindova  teorie  vychází  z předpokladu,  že  víra 
v Boha má přímou souvislost s touhou dítěte nalézt trvalý objekt. Náboženství 
považuje za zvnitřněnou formu adaptace okolního světa, jejíž způsob záleží na 
stupni vývoje dítěte. 

Batole,  které  objevuje  stálost  existence  objektů  navzdory  jejich 
nepřítomnosti,  je  schopno  přijmout  obraz  Boha,  který  také  není  viditelně 
přítomný. V návaznosti na Piagetovu teorii je dokládána schopnost vytvářet si 
symbolické představy v duchovní oblasti.

Dospívající  v návaznosti  na  rozvoj  rozumové  kapacity  a  abstraktního 
myšlení jsou již schopni řešit otázky smyslu své vlastní existence.

Elkind došel k závěru, že dítě je schopno akceptovat náboženství v přímé 
závislosti na stupni své duševní zralosti.

15 ALBERICH, DŘÍMAL, Katechetika, 11
16 RYŠAVÝ in Křivohlavý, Psychologie smysluplnosti existence, 146–148
17 VOLNÝ, Problematika teorií spirituálního vývoje a rozvoje víry, 9–17
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5.3. R. Goldman
Velmi kontroverzní se ukázaly názory tohoto autora v knize  Readiness for  

Religion (1965). V této publikaci psycholog a pedagog R. Goldman v podstatě 
popřel  možnost  spirituality  v raném  dětství,  proto  toto  období  nazval 
přednáboženským. 

Pozdější výzkumy tento názor vyvrátily.

5.4. J. H. Westerhoff
Tento autor publikace  Will Our Children Have Faith? přišel s teorií stylů 

víry.
Víru  přirovnává  ke  kmeni  stromu,  který  sílí  a  roste  spolu  s osobností 

člověka. Víra je lidským vnímáním Božího jednání a lásky. Toto vnímání se 
odehrává  v oblasti  rozumu,  emocí  i  vůle.  V raném  věku  člověk  podle 
Westerhoffa  vnímá  víru  hlavně  prostřednictvím  emocí  (zkušenostní  stupeň 
víry).

Pozdějším  stupněm  je  sdílení  přesvědčení  a  hodnot  s určitou  blízkou 
komunitou (rodina,  církevní společenství).  V tomto období hraje velkou roli 
potřeba sounáležitosti (přátelský styl víry).

Následuje období pochybování.  Tento stupeň je spojen hlavně s obdobím 
adolescence a rané dospělosti. Mladý člověk stojí před rozhodnutím, zda je pro 
něj přijatelný dosavadní způsob zbožnosti spojený s blízkou komunitou, či zda 
půjde svou vlastní cestou (hledající styl víry).

Vrcholným stupněm víry lze nazvat osobním obrácením. Důraz je kladen na 
autenticitu a na soulad víry proklamované a praktikované. Víra je pak čerpána 
z osobního vztahu s Bohem (vlastněná víra).

5.5. A. M. Rizzuto
Autorka  knihy  The  Birth  of  the  living  God  vychází  z psychoanalytické 

tradice.  Pro  vznik  myšlenkové  představy  Boha  u  dítěte  jsou  klíčové  jeho 
zkušenosti  s lidmi,  kterými  jsou  na  prvním  místě  rodiče.  Hlavní  význam 
představy Boha  vidí  A.  M.  Rizzuto  pro  sebepojetí  člověka.  Vnímání  Boha 
i sebe sama je tedy podle autorky v přímé souvislosti a tyto oblasti se tedy také 
společně vyvíjejí.

Dospělým se člověk stává tehdy,  když je  schopen využívat  svou fantazii 
k aktualizaci svých představ o Bohu, a tím překonat dětskou formu víry.
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5.6. Strukturálně genetické pojetí náboženského vývoje 
J. Fowlera

Vývojová psychologie vypracovala velmi podrobný přehled vývoje člověka 
od  narození  po  dospělost  a  dále.  Zřejmě  nejvýznamnější  je  pojetí 
E. H. Eriksona.  V knize  Životní  cyklus  rozšířený  a  dokončený  rozpracoval 
koncepci osmi vývojových období člověka. To později inspirovalo řadu dalších 
psychologů, kteří se zaměřili na definici stupňů náboženského vývoje od útlého 
dětství až po dospělost. Toto pojetí vychází především z empirických výzkumů 
psychologa a teologa J. Fowlera.

Stupně náboženského myšlení:
1. stupeň: Intuitivně-projektivní víra 

V nejranějším věku dítě  vnímá  vše  tak,  jako by to  bylo  řízeno  vnějšími 
zásahy. Do určité míry je dítě „řízeno“ rodiči. Povaha víry je v tomto období 
dána  rozvíjející  se  schopností  imaginace,  která  umožňuje  vytváření  obrazů 
orientujících dítě k nejvyšší realitě.

2. stupeň: Myticko-doslovná víra 
Objevuje se zde idea možnosti  ovlivnit  vlastní  činností  nejvyšší  autoritu, 

a tak  dosáhnout  splnění  vlastních  přání.  To je  možno  provést  např.  určitou 
eticky kladně  hodnocenou  aktivitou,  určitými  úkony,  dary,  modlitbou,  atp. 
Naznačuje strategii typu „něco za něco“.

3. stupeň: Synteticko-konvenční víra 
Do  popředí  vstupuje,  a  to  velmi  výrazně,  vlastní  vůle  jednajícího 

dospívajícího, a to s důrazem na JÁ. Tento postoj nabývá podoby egocentrické 
soběstačnosti.  V ateistické  formě  je  možno  jej  vyjádřit  výrokem:  „Bůh 
neexistuje – existuji jen já.“ Ve formách náboženských pak výrokem: „Vírou 
a vlastním rozumem – např. zvážením situace.“

4. stupeň: Individuačně-reflexivní víra 
Důraz na nutnost vlastního rozhodnutí zůstává, ale daný člověk se již ptá po 

předpokladech dobrého a moudrého života.  Zůstává zdůrazňování  svobodné 
vůle, ale zároveň se objevují i dotazy na to, co je asi obecnějším pravidlem, 
řádem, nutností vyššího stupně, nežli je individuální pohled.

5. stupeň: Spojující víra 
Ve zralé formě víry si člověk uvědomuje existenci určitého řádu ve světě – 

neživém,  živém  i  sociálním.  Na  první  místo  v seznamu  jeho  osobních 
přesvědčení se poté dostává stále silnější potřeba žití v harmonii s tímto řádem. 
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6. Stupeň: Víra směřující k univerzalitě 
Tohoto  stupně  dosáhnou  pouze  výjimeční  jedinci,  kteří  se  odpoutají  od 

svých osobních zájmů a jsou plně oddáni lásce a spravedlnosti (Matka Tereza, 
Martin Luther King).

5.7. Stadia vývoje postoje k životu jako celku podle F. Osera
Podle dalších výzkumů, které s touto problematikou souvisejí, je zřejmé, že 

takto  stupňovitý vývoj  zrání  v oblasti  spirituality má  poměrně  široký záběr. 
Tato  skutečnost  není  nutně  vázána  na  křesťanství,  ale  byla  prokázána 
švýcarským pedagogem a psychologem F. Oserem u hinduistů,  buddhistů či 
u některých příslušníků  kultických  náboženství.  Oser  se  podrobněji  zabýval 
změnami myšlení a náboženských úsudků v průběhu života. Tyto změny podle 
něj skutečně probíhají ve stádiích,  která na sebe navazují.  Tento vývoj však 
neprobíhá plynule, ale skokově. Výzkumy byly prováděny na velkém množství 
dětí  různého  věku  až  po  dospělost.  Těmto  dětem  byla  předkládána  různá 
dilemata a byly tázány, co by v takové situaci dělaly.

0. Přednáboženský úsudek 
1. Deus ex machina („bůh ze stroje“) – předškolní, příp. mladší školní 
věk. Vyšší autorita je aktivní, dítě ne. 
2. Do ut des („dávám, abys dal“) – věk do pubescence. Když já něco 
udělám, vyšší autorita pro mě taky něco udělá.
3. Deismus či  Distance od autority  – mladá  dospělost.  Já  sám jsem 
osobně odpovědný za dobro a zlo ve světě. 
4. Korelace s nejvyšší autoritou. Určitý, ale omezený vztah s nejvyšší 
autoritou. 
5. Autonomie  skrze  bezpodmínečnou  intersubjektivitu.  Autentické 
osobní setkání a setkávání s nejvyšší autoritou.
6. Komunikativní  praxe  s nejvyšší  autoritou. Je  to  nejvyšší  ideální 
stupeň odvozený z předcházejících. 

* * * * *

V našich  českých  podmínkách  se  můžeme  opírat  o  disertační  práci 
I. Ryšavého18.  Ten  prováděl  výzkum  u  dětí  z převážně  ateistických  rodin. 
Překvapivě zjistil i u těchto dětí odstupňovaný vývoj zrání v oblasti nejvyšších 
hodnot a postoje k životu jako celku.

18 RYŠAVÝ in Křivohlavý, Psychologie smysluplnosti existence, 148
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Podle  Ryšavého  platí  jasná  stupňovitost  vývoje  v oblasti  náboženských 
úsudků.  Každý  stupeň  má  odlišnou  kvalitu,  ale  pořadí  je  zachováno  vždy 
stejně.  V tomto  vývoji  nedochází  ke  zvratům  nebo  k přeskočení  nějakého 
stupně.  Každý stupeň má  svou strukturu  a  vnitřní  rovnováhu.  Vyšší  stupeň 
vychází  z předcházejícího.  Přechod  do  dalšího  stupně  se  děje  tehdy,  když 
stávající  možnosti  vyrovnání  se  s životními  problémy  jsou  pro  člověka 
neuspokojivé. Výsledkem této krize je přechod do dalšího stadia.

Jako doplnění je možné poznamenat, že moderní výzkumy posledních let se 
poněkud odvracejí  od  těchto  přístupů  zaměřených na  stadia  či  stupně  víry. 
Vycházejí z toho, jaké mají děti představy o Bohu, jak se to odráží ve slovních 
výpovědích a kresbách. 
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6. Vývoj jedince zaměřený na spirituální dimenzi 
V následujících podkapitolách použiji k vykreslení stadií duchovního růstu 

Eriksonovy vývojové  úkoly,  protože  se  týkají  nejen  psychického  zrání,  ale 
i duchovního  vývoje.  V jednotlivých  stadiích  budu  vycházet  i  z  konceptu 
vývoje víry J.  Fowlera.  Nelze také nepřihlédnout  k vývoji  morálky podle L. 
Kohlberga a k výzkumům J. Piageta.

6.1. Před narozením
Život  člověka  začíná  početím.  Ať  už  považujeme  oplodněné  vajíčko  za 

člověka,  nebo mu lidskou identitu  přiznáme až  o několik  týdnů později,  je 
zřejmé,  že  v okamžiku  početí  začíná  něco  mimořádného,  co  nás  lidi  stále 
udivuje.

Prenatální  psychologie  se  zabývá  prožíváním  plodu,  jeho  reakcemi  na 
psychický stav  matky,  komunikací  s ní  a  dokonce  možností  existence  pra-
vědomí.  I dosud nenarozené dítě  má stále  více se  rozvíjející  schopnosti:  je 
schopné  pohybu,  slyší,  cítí  rozdílné  chutě,  je  citlivé  na  změny teploty.  Na 
moderních ultrazvukových přístrojích můžeme dokonce pozorovat obličejovou 
mimiku.  Všechny  tyto  schopnosti  jasně  dokladují,  že  dítě  již  před  svým 
narozením je schopné se učit (na základní, rudimentární úrovni).19

Těhotenství je pro rodiče velmi důležité období, kdy se mohou připravit na 
vstup  někoho  dalšího  do  jejich  života.  Jsou  známé  psychologické  studie 
ovlivněné hlavně psychoanalytickou školou, které dokladují vliv na psychiku 
dítěte,  bylo-li  neplánované či  dokonce nechtěné.20 To,  co dítě  vnímá  a cítí, 
začíná formovat jeho postoje a očekávání k sobě samému. Jestli v budoucím 
životě bude samo sebe vnímat  jako šťastné,  či smutné a jednat jako člověk 
šťastný, anebo smutný, agresivní, anebo povolný, sebejistý, anebo plný úzkosti, 
to závisí zčásti na tom, co se o sobě dozvídá už v těle své matky. Důvěra, která 
je  klíčová pro další  vývojové období,  se  začíná  utvářet  ještě  v období  před 
narozením.

Optimální je jistě situace, kdy je dítě očekávané jako dar z Božích rukou. To 
je také dobrý předpoklad pro vřelý, láskyplný a bezpodmínečný vztah rodičů 
k dítěti.  Velmi  důležité  je  to  ve  chvíli,  kdy se  narodí  miminko  s nějakým 
zdravotním handicapem.

Pokud matka před narozením svého dítěte prožívá klid a radostné očekávání 
za podpory lidí kolem ní, je to ten nejlepší předpoklad pro budoucí zdárnou 
výchovu jejího dítěte.

19 MATĚJČEK, Co, kdy a jak ve výchově dětí, 15
20 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie, 38
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J. A. Komenský v Informatoriu školy mateřské říká, že by nastávající matky 
„nad jiné časy pobožněji měly počínat, ...aby něčím plodu neuškodily. Matce  
těhotné je třeba hnutí mysli své na pozoru míti.“21

6.2. Kojenecký věk (0–1 rok)
Narozením  člověk  přichází  do  úplně  nového  prostředí.  Samotná  událost 

porodu  je  něco  mimořádného.  Můžeme  citovat  známého  českého  pediatra 
J. Švejcara:  „Porod je  nejtěžší,  nejdramatičtější  a  nejnebezpečnější  krok  
v lidském životě.“  22 I proto se v posledních desetiletích stále více dbá na to, 
aby byl novorozenec uvítán co nešetrněji a nejlaskavěji. Průkopníkem něžného 
porodu byl francouzský gynekolog a porodník F. Leboyer. S tímto přístupem je 
spojena i praxe ihned po porodu položit dítě na matčino břicho, kdy se ponechá 
volná aktivita matce i dítěti. Pro rozvoj dobrého vztahu mezi matkou a dítětem 
jsou tyto okamžiky velmi důležité.

Hned po narození  začíná  pro dítě  rok velmi  rychlého vývoje,  a to  nejen 
v oblasti tělesné a duševní. Toto období bylo v minulosti velmi podceňováno. 
Až do šedesátých let minulého století převládal pohled na děti v kojeneckém 
věku  jako  na  učení  neschopné,  pasivní,  nevnímající  a  nevědomá  stvoření. 
Moderní věda z oboru teorie učení,  výzkumu chování a psychoanalýzy však 
zdůrazňuje jeho význam.23

To, co hraje velmi podstatnou roli, je naprostá závislost narozeného dítěte. 
Bez péče by novorozenec se svým omezeným instinktem nebyl schopen života. 
V pouhém holém přežití i zdárném vývoji je kojenec závislý na lidech ve svém 
okolí, na tom, co mu je poskytnuto, či odepřeno. Tento fakt je velmi podstatný, 
protože právě naprostá závislost kojence na matce (nebo jiné primární blízké 
osobě)  zajišťuje  nutnost  navázání  pevného  pouta,  které  je  pro  další  zdárný 
vývoj dítěte nezbytné. P. Říčan vysvětluje význam specifického pouta k matce 
jako  „prototyp  všech  dalších  silných  citových  vztahů“.24 Trvalá  láskyplná 
mateřská  péče  je  základem  pro  zdárný  intelektuální,  emoční  i náboženský 
vývoj.  Pokud  kojenec  zakouší  deprivační  situace,  kdy  postrádá  péči  a 
náklonnost,  může  dojít  k trvalému  narušení  vývoje osobnosti,  protože  tento 
jedinec  trvale  vynakládá  veškeré  úsilí  k dosažení  odepíraného  uspokojení, 
bezpečí  a  jistoty.  V dospělosti  se  podle  názoru  mnohých  psychologů 
a psychoterapeutů projevují důsledky této deprivace jako neschopnost prožívat 
city,  nízké  sebehodnocení,  selhávání  v partnerských  vztazích  a  v mnohých 

21 KOMENSKÝ, Informatorium školy mateřské, 28
22 ŠVEJCAR in ŘÍČAN, Cesta životem, 82
23 SMAHEL, Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte, 13
24 ŘÍČAN, Cesta životem, 94
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dalších  nesnázích.25 Domnívám  se,  že  se  z  toho  dá  vyvodit  také  vliv  na 
prožívání spirituality.

Podle E. Eriksona je hlavním úkolem tohoto období vybudovat si  základní 
důvěru.26 Týká se to  důvěry v lidi  (ve své opatrovníky),  a z té  pak vyplývá 
i důvěra  v sebe.  Pokud  se  to  nepodaří,  výsledkem  je  základní  nedůvěra. 
V každém stádiu lidského vývoje lze nalézt konflikt. Převládne-li v něm kladná 
strana, vyvine se to, co Erikson nazývá silou. Formování těchto sil je klíčové 
pro zdravý vývoj. Pokud se v tomto období vyvine u dítěte důvěra, je základem 
pro naději. Není snadné věřit Bohu, kterého nevidíme, když se nenaučíme věřit 
lidem,  které  vidíme.  E.  Erikson  sám  říká:  „Základní  důvěra  je  nejhlubší  
vrstvou v lidské osobnosti – a také nejhlubší vrstvou v každém náboženství.“27

Pro  náboženskou  výchovu  je  důvěra  velmi  důležitá,  protože  schopnost 
důvěry je pro tuto oblast života klíčová. Již v tomto raném věku jsou pokládány 
základy pro pozdější víru v Boha proti všem odporujícím zkušenostem. Obraz 
otce a matky velmi silně působí na konstrukci dětské představy o Bohu. Bez 
zkušenosti základní důvěry v život a sebe sama prostřednictvím rodičů dítěti 
takový obraz nic neřekne. Nedůvěra založená v tomto věku může být základem 
pro pocity opuštění Bohem i celým světem a je zcela neúrodnou půdou pro 
pozdější křesťanskou víru. R. Smahel ve své knize  Duševní vývoj a duchovní  
zrání  dítěte uvádí,  že  v duchovních rozhovorech se  často  spojuje  odmítnutí 
Boha se silným odmítáním otce nebo matky.28 

Podle J.  Fowlera v tomto stadiu  nerozlišené víry dítě nezakouší oddělené 
vjemy důvěry, naděje a lásky, ale tyto jsou smíšeny v jediném pocitu: pocitu 
dobra.  Kojenec tak začíná vnímat  nejzákladnější  smysl  dobrého a špatného, 
bolesti a uspokojení. Platí, že síla důvěry, autonomie, naděje a odvahy, které se 
vyvíjejí v této fázi, je základem všeho, co má ve vývoji víry nastat později.29

6.3. Batolecí věk (1–3 roky)
Děti ve věku od jednoho do tří let projdou obdobím dynamického rozvoje. 

To se týká oblasti tělesné – batolata za dva roky vyrostou průměrně o dvacet 
centimetrů, od prvních nejistých kroků dospějí k chůzi po schodech, ruka umí 
všechny základní pohyby včetně používání tužky a lžíce.30

Nemenší  je  vývoj  v oblasti  psychické.  Úkolem  tohoto  období  je  určité 
odpoutání od matky, které podle vývojových psychologů vrcholí kolem třetího 

25 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie, 45
26 ERIKSON, Osm věků člověka, 5
27 ERIKSON in ŘÍČAN, Psychologie náboženství a spirituality, 240
28 SMAHEL, Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte, 25
29 HENLEYOVÁ, Citlivé vyučování, 32
30 ŘÍČAN, Cesta životem, 113
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roku života. Dítě prožívá zároveň dvě opačné tendence – na jedné straně chce 
zůstat u matky, a na druhé od ní chce utéct. Dalo by se říci, že v prvním roce 
života je třeba vytvořit tak pevné a bezpečné pouto, aby v dalším vývojovém 
stadiu  mohlo  být  zdravě  rozvolňováno.  Tento  proces  je  třeba  přirozeně 
přijmout,  protože  dítě  nemůže  vlastnit  matku  stále  jako  zdroj  věčného 
bezpečí.31 Rozvázání  fixace  na  matku  již  ve  věku  malého  dítěte  je 
předpokladem  k volnému  rozvoji  rozmanitých  nových  vztahů.32 To  umožní 
dítěti stát se autonomní a individuální bytostí, která je schopna vytvářet zdravé 
vztahy nejen s dalšími lidmi, ale i s Bohem. Proto je třeba vyvarovat se přílišné 
ochrany dítěte, jež nevytváří dobrý základ pro pozdější zralou religiozitu.

Přichází období prvního vzdoru a konfliktů s rodiči, které vyvolají v dítěti 
pocit  zahanbení  a  jsou  v příkrém  protikladu  ke  slastné  autonomii.  Podle 
Eriksona se v tomto věku u dětí vyvine buď autonomie, nebo stud.33 Zkušenost 
zahanbení,  která  souvisí  s pocity bezmoci,  není  sama o sobě  negativní  a  je 
vývojově nezbytná. Nesmí však v dítěti zcela převážit.  Řešením této krize je 
přijetí  řádu.  Ten  přinášejí  rodiče  a  je  ochranou  jak  před  nebezpečím 
přicházejícím  z vnějšího  okolí,  tak  před  nespoutaností  vlastního  nitra  dítěte 
samotného.  Řád  mu  dává  hranice  a  pocit  bezpečí  i  před  někdy  nutným 
zahanbením.  Právě  řád  také  zajišťuje  správnou  míru  autonomie.  Dospělí 
pomáhají dětem budovat pocit autonomie, pomáhají-li jim najít věci, o které se 
děti  mohou  postarat  samy.  Nezávislost,  kterou  děti  naleznou,  je  motivuje 
k dalšímu učení.  Důležité  je dávat najevo svou důvěru ve schopnosti  dítěte. 
Spirituální  a  náboženský  smysl  autonomie  v řádu  je  nejvíce  zřetelný 
v judaismu.34

Podle  J.  Piageta  dítě  prožívá  předoperační  fázi (2–7  let).  Dítě  ještě 
nepoužívá logického usuzování a nepřemýšlí tedy jako dospělý. Velký význam 
má rozvoj řeči, kterou dítě objevuje jako základní způsob komunikace.35

Morální vývoj podle L. Kohlberga je v prekonvenční fázi vnější morálky, 
kdy  je  chování  dítěte  orientováno  na  odměnu  a  trest. Dobro  a  zlo  jsou 
rozsuzovány podle vnějších důsledků, ne podle věrnosti etickému kodexu. To 
má své důsledky i pro oblast spirituální výchovy.

Podle Fowlera je povaha víry v tomto období dána rozvíjející se schopností 
imaginace a napodobování.  Na tomto základě  jsou pak vytvářeny představy 
o tom, jaký Bůh je. Dětské představy Boha pak obsahují mnohé lidské znaky. 
Odlišit představy a fantazii od skutečnosti v tomto věku není snadné. To platí i 
31 SMAHEL, Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte, 39
32 ŘÍČAN, Cesta životem, 94
33 ERIKSON, Osm věků člověka, 9
34 ŘÍČAN, Psychologie náboženství a spirituality, 241
35 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie, 78
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v oblasti  spirituální  výchovy,  a  proto  by  nás  nemělo  překvapit  například 
směšování  biblických  příběhů  s pohádkami.  Dětem  je  dobré  rozdíly 
vysvětlovat,  ale  nelze  očekávat  velký  úspěch.  Fowler  zdůrazňuje  velkou 
odpovědnost  vychovatelů:  „imaginace  a  svět  dětských  představ  mohou  být  
úmyslně  či  neúmyslně  využity  dospělými“.36 Náboženské  příběhy,  představy 
a symboly, které dětem předkládáme, se mohou stát výchozím bodem pro život 
a  podporu  lásky,  víry  a  odvahy,  nebo  také  mohou  být  příčinou  strachu, 
strnulosti a zhrubnutí  duše. Velký prostor má v životě dítěte nápodoba. Děti 
nemohou zcela vstoupit  mezi  dospělé, ale mohou je napodobovat, a to platí 
i pro spirituální  oblast.  Týká se to jakýchkoli  projevů zbožnosti  – modliteb, 
duchovních písní, všech druhů obřadů, apod.

6.4. Předškolní věk (3–6 let)
Toto období zahrnuje věk 3 až 6 let, kdy se tělesný i duševní vývoj trochu 

zpomaluje.  Dále  se  zlepšuje  pohyblivost,  dítě  je  rychlejší,  pohotovější 
a obratnější.  To  také  souvisí  se  značnou  úrovní  samostatnosti  a  schopnosti 
sebeobsluhy.Velký pokrok je v oblasti jemné motoriky, což je podmínkou pro 
používání tužky k psaní. Rozvíjí  se logické uvažování a významný posun je 
zřetelný v oblasti řeči. 

P.  Říčan  i  Z.  Matějček  spojují  toto  období  s názvem  „kouzelný  svět  
předškoláka“, protože fantazie dítěte není zatím spoutaná racionalitou.37 To se 
projevuje zejména při hře, která je pro toto období velmi důležitá. Hrou dítě 
pracuje, tvoří a také se vyrovnává se svými strachy, obavami, konflikty. To má 
přirozeně léčebný účinek. Charakteristické pro dětskou hru je hluboké zaujetí, 
s nímž  se  této  činnosti  věnuje.  Podobně  blahodárný  účinek  má  vyprávění 
příběhů, ať už pohádkových, či těch biblických, které jsou neméně dramatické. 
Nelze  také  opomenout  rodící  se  smysl  pro  humor,  který je  nejen  kořením 
života, ale také často účinnou obranou proti nesnázím a těžkostem, jež život 
přináší.

Děti  si  začínají  klást  otázky  po  vzniku  světa  i  jich  samotných.  Otázky 
„Proč?“  a  „Jak?“  kladou  neustále  a  je  dobré  toto  zvídavé  období  využít. 
Myšlení předškoláků je egocentrické, ale ne ve smyslu sobectví. Dítě vývojově 
není zralé k tomu, aby počítalo s odlišným názorem druhého a také s odlišnými 
pravidly.38 Velké změny se odehrávají ve vztazích s vrstevníky, se kterými si již 
dítě  dokáže  složitě  a  zajímavě  hrát  a  spolupracovat.  V budoucnu bude hrát 
vrstevnická skupina ještě důležitější roli. Dítě, jemuž je přebývání v dětském 

36 HENLEYOVÁ, Citlivé vyučování, 38
37 MATĚJČEK, Rodiče a děti, 123
38 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie, 102
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kolektivu z různých důvodů odepřeno, je ve svém vývoji vystaveno značnému 
riziku,  protože  je  omezeno  v učení  se  mnohým  praktikám  společenských 
vztahů.  Výše  zmíněný  kognitivní  egocentrismus  není  překážkou  rodící  se 
schopnosti vcítit se do druhého. Toto vcítění se týká druhých lidí, ale nemenší 
měrou i zvířat či věcí. Dětem je vhodné pomoci vyjadřovat city slovně, a to i ze 
strany dospělých. Takto je vzájemně podporována schopnost vcítění ve spojení 
s myšlením. 

Podle  H.  Gardnera  je  nyní  jednou  z důležitých  dovedností  schopnost 
rozumět symbolům a pracovat s nimi.  Dítě vyspívá od doslovné interpretace 
k pochopení  symboliky.39 Kolem pátého roku života začíná dítě  vidět  rozdíl 
mezi fantazií a realitou.

Morální  uvažování  je  formováno  systémem  odměn  a  trestů,  i  když  se 
v tomto čase také pomalu  rodí svědomí a prožívání  pocitu  viny.  Děti  zatím 
mají  svědomí  negativní,  které  vychází  z rozličných  zákazů.40 To  je  ostatně 
společné  i  nejstarším  mravním  kodexům,  včetně  Mojžíšova  Desatera,  kde 
převažují  zákazy.  Někdy  se  svědomí  dětí  v tomto  věku  projevuje  značně 
„zákonicky“ a na místě je citlivý přístup dospělých. To je podstatné i proto, že 
dítě  se  velmi  silně  s rodiči  (nebo  jinými  klíčovými  osobami)  identifikuje. 
Přijímá jejich názory i hodnoty a normy, a tak je dětem velmi silně vštípeno to 
dobré, ale i zlé z osobnosti rodičů. 

V ideálním případě pak zralé lidské svědomí odráží Boží charakter, zjevený 
v osobě  Ježíše  Krista,  v pravdě  a  spravedlnosti  na  straně  jedné,  a  v lásce 
a milosti na straně druhé. Bible nemluví o svědomí, ale spíše o srdci člověka či 
jeho  nitru,  ze  kterého  vychází  rozhodnutí  pro  dobré,  nebo  zlé.  Křesťanská 
tradice hovoří o svědomí jako o Božím hlasu v člověku.

Víra předškoláků zůstává v období fantazie a napodobování víry klíčových 
osob jejich života. 

E.  Erikson  k tomuto  období  připsal  pojem  iniciativa.41 Děti  jsou  smělé, 
průbojné, plné energie a mají velké potěšení z pohybu v prostoru. Vyhledávají 
divoký a  nespoutaný pohyb  a  rády riskují.  Idolem je  v tuto  dobu  voják  či 
závodník,  tedy  především  pro  chlapce,  ale  i  děvčata  jsou  v dnešní  době 
podobně „akční“ a podnikavá. Tuto iniciativu již vyvažuje úzkost a pocit viny. 
Rovnováha je to křehká a pokud pocit viny převládne, není to dobré. Iniciativa 
má převážit pokaždé v trochu zralejší formě. 

39 HENLEYOVÁ, Citlivé vyučování, 45
40 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie, 121
41 ERIKSON, Osm věků člověka, 10

25



6.5. Mladší školní věk (6–11 let)
Děti obojího pohlaví jsou větší a silnější, což má vliv i na jejich výkonnost, 

která je v tomto věku obdivuhodná. Ne vždy jsou však schopny odhadnout své 
síly a snadno se unaví. Nové síly načerpají překvapivě rychle. Tělesná síla je 
velmi důležitá hlavně u chlapců, protože je určující pro postavení v kolektivu.42

Počátek školní docházky je pro všechny děti významným zlomem. Od hry 
a volnosti minulých let dítě přechází ke školní práci a povinnostem. To klade 
mnohem větší  nároky na kázeň,  výkon a také schopnost  odložit  uspokojení 
okamžitých potřeb. Vývojoví psychologové většinou označují toto období jako 
poměrně  klidné,  nebouřlivé  a  také  šťastné.  Ve  většině  schopností  se  dítě 
zdokonaluje. Rozšiřuje se slovní zásoba a slovní projev je mnohdy velmi zralý. 
Další  vývoj je v oblasti  logického uvažování a paměti.  Svět pohádek školák 
postupně vymění  za  dobrodružnou  četbu  a  encyklopedie  různého  zaměření. 
Přicházejí pochybnosti o Ježíškovi a Mikuláši i o jiných mýtech. Děti uvažují 
velmi prakticky a jsou dychtivé po reálných informacích, které si chtějí samy 
ověřit. 

Škola je v dnešní moderní civilizaci základní formou přípravy dětí na reálný 
život  v dospělosti.  Je  to  ale  cesta,  která  není  tak  přímá,  jako  tomu  bylo 
v minulosti,  kdy se  děti  učily  od  rodičů  přímo  během praktických činností 
v zemědělství apod. Ve škole se děti musí zabývat věcmi, jejichž smysl plně 
nechápou, a cíl  je pro ně vzdálený.43 Funkce školy ale není pouze v oblasti 
vzdělávání,  je  také  nástrojem  socializace.  Třída  jako  kolektiv  se  postupně 
strukturuje a projevuje se i kamarádská solidarita.

Volný čas děti tohoto věku tráví velmi pestrými aktivitami. Pro chlapce je 
příznačná fascinace technikou v jakékoli  formě.  Do dětského světa  s velkou 
razancí  vstupují  multimédia.  Důležitým úkolem pro rodiče je pečlivě střežit 
míru času, jakou dítě stráví u počítače, a také čím se zde zabývá. Ve volném 
čase  by  děti  měly  mít  dost  pohybu  při  sportu,  ale  také  prostoru  pro 
„nicnedělání“. To je pro některé aktivní rodiče obtížné respektovat. 

Postupně se probouzí zájem o sexualitu. Tato oblast je velmi individuální 
a důležitý je  citlivý přístup  dospělých, být k dispozici  k otevřenému hovoru. 
Touto otevřenou komunikací se dítě učí orientovat se ve svých pocitech. 

Rodinu dítě v tomto věku potřebuje jako bezpečný a klidný přístav. Zde by 
mělo mít pocit bezpodmínečného přijetí a svobody v prostoru jasně vytyčených 
hranic. Vztahy v rodině a vzájemnost zde prožívaná jsou klíčové a určující do 
budoucna.  Je  dobře,  když  se  rodina  může  alespoň  jednou  denně  sejít 

42 ŘÍČAN, Cesta životem, 158
43 ŘÍČAN, Cesta životem, 162
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u rodinného stolu.44 To přináší podněty k citovému dozrávání a je možné tyto 
společné chvíle využít pro různé formy sdílení víry.

Oblast morálky je ve stadiu „něco za něco“, a toto se může za nepříznivých 
okolností  vyvinout  v pokrytecké  zákonictví,  anebo  v pocit  hříšnosti 
a bezcennosti. Funkční je  autonomní morálka. Děti většinou jasně rozpoznají, 
co je pravda, a co lež, co je správné, a co špatné. Stále se však neobejdou bez 
jasných a obecně platných pravidel chování. Na spravedlnost jsou velmi citlivé. 
Obvyklá stížnost je: „To není fér!“. Jejich etika se řídí starozákonním „oko za 
oko, zub za zub“.45

To neblahé, co se může v tomto věku utvářet, je pocit méněcennosti, který 
vyrůstá z nenaplněné potřeby být uznáván a přijímán druhými lidmi.46 Děti, 
které  se  jakkoli  odlišují,  jsou  vystaveny riziku  negativního  posouzení  sebe 
sama. Odlišnost může mít různé formy včetně náboženské orientace rodiny.

Základní napětí vidí Erikson mezi snaživostí a právě pocity méněcennosti.47 
Děti chtějí využít svých rozvíjejících se dovedností, tvořit, fyzicky se namáhat, 
být užitečné. V jejich úsilí by je mělo okolí podporovat a tím posilovat pocit 
přičinlivosti.  Dobrým ovocem  je  vědomí  kompetence a  způsobilosti.  Je  to 
mocná síla, která je základem pro mnohé výkony v budoucnosti.  Tak, jak se 
dítě  vyvíjí  v oblasti  duchovní,  dochází  k poznání,  že  dárcem jeho mnohých 
schopností  a  síly  je  Bůh  (2Kor  3,5).  Opakované  nezdary  dítě  překonává 
zvyšujícím  se  úsilím.  Problémy  vznikají,  když  dítě  cítí,  že  přijetí  a  láska 
druhých  jsou  podmíněny  či  založeny  na  jeho  výkonech,  ve  kterých  je 
nedostatečné. Pak pocity méněcennosti převáží. Totéž se děje, když dítě nemá 
dostatečný  prostor  pro  svou  aktivitu  a  dospělý  raději  vše  vykoná  sám  – 
„rychleji  a  lépe“.  Děti  potřebují  své  schopnosti  zdokonalovat  a  také  dělat 
chyby.  Nezdravá  soutěživost  a  přílišný  tlak  na  děti  v dnešní  době  jsou 
rizikovým faktorem.

Ve spirituální oblasti vývoj dospívá do stupně myticko – doslovné víry, což 
je  vázáno  na  schopnost  konkrétních  logických  operací.48 Dítě  si  postupně 
osvojuje tradice své komunity a ochotně přijímá předkládanou nauku. Velkou 
roli hraje příběh. Děti začínají přijímat za vlastní ty příběhy, víru, či obyčeje, 
které  symbolizují  jejich  sounáležitost  s komunitou.  Často  jsou  to  příběhy 
biblické  nebo  příběhy významných  křesťanských  osobností.  Děti  jsou  také 
schopny sdělovat  své  vlastní  duchovní  zkušenosti,  i  když  většinou  odrážejí 

44 MATĚJČEK, Rodiče a děti, 110
45 HENLEYOVÁ, Citlivé vyučování, 53
46 MATĚJČEK, Co, kdy a jak ve výchově dětí, 74
47 ERIKSON, Osm věků člověka, 12
48 ŘÍČAN, Psychologie náboženství a spirituality, 253
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zkušenosti přejaté.49 Mnohé děti si osobně uvědomují svou potřebu Boha. Už 
poznaly, že jsou problémy, s nimiž si nevědí rady ani dospělí, a hledají někoho, 
kdo  je  větší,  moudřejší  a  mocnější.  To  je  cesta  hledání  důvěrného  vztahu 
s Bohem.

P. Říčan říká, že spirituální život dětí v tomto věku bývá nekomplikovaný, 
upřímný a povětšinou šťastný. To je platné pro každé dítě individuálně. Dítě 
vyrůstající  v české  společnosti  počátku  21.  století  má  situaci  poněkud 
komplikovanější.  Náboženské  skupiny  jsou  zde  ve  výrazné  menšině.  Dítě 
vyrůstající  ve  věřící  rodině  je  většinu  času  mimo  svou  rodinu  v prostředí 
sekulárním. To přináší zajímavé vnější i vnitřní konflikty. Dítě, které přijalo 
mytologický obraz  světa,  je  konfrontováno  s vědeckými  poznatky,  evoluční 
teorií,  apod.  Tento  psychologický konflikt  v kognitivní  oblasti  většinou  dítě 
vyřeší tím, že si samo pro sebe vytvoří dva izolované světy. Jeden svět vychází 
z náboženské nauky a druhý je světem „vědeckým“. V oblasti jednání se děti 
projevují  podobně.  Mezi  vrstevníky  ve  škole  jednají  nenábožensky 
a v církevním  společenství  „přehodí  výhybku“.  Podle  P.  Říčana  jde 
o provizorium, ve kterém děti  mohou několik let  bez úhony žít,  aniž by šlo 
o pokrytectví.50

6.6. Starší školní věk (11–15 let)
Toto  životní  období,  které  vývojová  psychologie  obvykle  nazývá 

pubescencí,  je  dramatické  po  všech  stránkách.  V oblasti  tělesné  je 
nejpodstatnější rychlý růst a pohlavní dospívání. Dívky jsou v obou oblastech 
trochu napřed. V průběhu tohoto období většina dětí již dosáhne své dospělé 
výšky.  To  má  i svůj  dopad  do  oblasti  vztahů  –  dospívající  už  nevzhlíží 
k dospělým vzhůru, ale je s nimi na stejné úrovni.51 Pohlavní dozrávání je u 
dnešní populace většinou ukončeno kolem patnáctého roku, jeho průběh v čase 
je ale značně individuální. 

V kognitivní  oblasti  jsou  děti  v období  formálních  operací,  jsou  tedy 
schopny  myslet  nezávisle  na  obsahu  a  je  jim  otevřena  cesta  k abstrakci. 
Schopnost „myšlení o myšlení“ člověku otvírá možnost samostatného úsudku 
a kladení myšlenek do nejrůznějších souvislostí. 

Dospívající si velmi vážně kladou otázky po vzniku vesmíru, smyslu lidské 
existence včetně té vlastní  a také o smrti.  Pochybnosti  přicházejí  k dětem o 
obsahu víry, kterou jim zprostředkovává náboženská výchova. Tak, jak se mění 
mentalita  dítěte,  má  kritický  přístup  i  k vlastnímu  myšlení  a  nespokojí  se 

49 HENLEYOVÁ, Citlivé vyučování, 51
50 ŘÍČAN, Psychologie náboženství a spirituality, 244
51 ŘÍČAN, Cesta životem, 188
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s jednoduchým vysvětlením čehokoli. Dospívající také pochybují o jakémkoli 
světovém názoru.

Většinu  času  v tomto  období  zabírá  škola,  ale  značnou  roli  hrají 
i volnočasové aktivity.  Z těch  individuálních  dominantní  roli  četby (fantasy, 
sci-fi,  romány)  v posledních  letech  výrazně  nahrazují  multimédia  (PC  hry, 
sociální  sítě  apod.).  Tak,  jak  někteří  dospívající  vášnivě  sportují,  druzí  se 
sportu  důsledně  vyhýbají.  Někteří  jsou  ve  svých zájmech  na  velmi  vysoké 
úrovni. Týká se to nejen sportu, ale také hudby a dalších aktivit. 

V oblasti emocí je toto období patrně nejdramatičtější. Nálada dospívajících 
se  velmi  rychle  mění,  převládá  však  ta  negativní.  V souvislosti  s  tím  je 
přítomná  rozmrzelost,  neklid,  vysoká  aktivita  střídaná  útlumem  a  únavou, 
zhoršený  může  být  i  spánek.  Občas  se  dítě  může  projevovat  výbuchem 
nečekané agrese, která překvapí i je samotné. Ač stoupá sebekontrola vlivem 
nastupující schopnosti sebereflexe, citová labilita často převládne.52 

Pro pubescenta je velmi důležitý fyzický vzhled, ovlivňuje jeho postavení 
v kolektivu,  obraz  před  opačným  pohlavím  a  také  vztah  k sobě  samému. 
Objektivní  kritéria  neexistují,  a  tak  se  se  svým  zevnějškem  mohou  trápit 
jedinci,  u  nichž  by to  nikdo neočekával.  Je  to  velký úkol  tohoto  období  – 
přijmout sám sebe. Týká se to nejen zevnějšku, ale i toho, jaký jsem uvnitř. Zde 
může  být  velkou  pomocí  vědomí  existence  osobního  Boha,  který  miluje 
člověka bez jakýchkoli podmínek (1S 16,7).

Pro oblast vztahů je klíčové odpoutávání se od rodičů, což neznamená, že 
pubescent rodiče nepotřebuje, ale stále větší roli v jeho životě hrají vrstevníci. 
Někteří  vývojoví  psychologové  mluví  o  pubescentním  negativismu.53 
Dospívající  rodiče  i  ostatní  dospělé  pozorují,  kritizují  a  často  vyžadují 
nekonečné  diskuse.  Do  tohoto  procesu  se  promítá  vzpoura  proti  autoritám, 
která  má  svůj  vývojový  smysl  a  pomáhá  k vymanění  se  z dětské  citové 
závislosti. Pokud byly vztahy mezi dítětem a rodiči vybudovány zdravě, jsou 
pevné a bezpečné, je to dobrý základ pro pozdější zralejší formu těchto vazeb. 

Nelze pominout pubescentní sexualitu, která se projevuje na prvním místě 
zvídavostí, týkající se všech souvisejících témat. Většina jedinců prožívá své 
platonické lásky, v nichž je místo i pro erotické představy. 

V oblasti morálky dospívající přihlíží k motivům a okolnostem jednání. Čin 
není již dobrý nebo špatný sám o sobě. Správné je tedy takové jednání, které 
lidem prospívá a také je v souladu se svědomím jedince.  Silně se projevuje 
přání  dospívajícího  být  akceptován.  Jeho  morálka  má  tedy  tendenci  se 
přizpůsobovat. V rozhodování o tom, co je dobré, a co je špatné, hrají velkou 

52 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie, 214
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roli postoje lidí, kteří mají pro pubescenta význam. Tato skupina lidí ovlivňuje 
jeho morální soudy.

Podle E. Eriksona začíná období vytváření identity, které je někdy ukončeno 
až v rané dospělosti.54 Jedinec pociťuje velmi  silně potřebu nalézt  sám sebe 
a vědět, kým je mezi lidmi, ve vesmíru, ve svém těle a také jako muž, či žena. 
Následují  otázky:  „Jaký je  smysl  mého  života?“  a  „V co  opravdu věřím?“. 
Prožívání zmatku v této oblasti je nezbytnou součástí procesu, jehož cílem je 
mít vytyčený jasný směr, kterým člověk vykročí. Dalo by se tak shrnout, že toto 
období je obdobím bytostného a mnohdy velmi chaotického hledání. Identita 
roste krok za krokem a klíčovou roli hraje prostředí, ve kterém dospívající žije. 
Pubescent potřebuje pozitivní zpětné ohlasy od blízkých lidí a také podpůrné, 
ale ne příliš spoutávající vztahy.

J. Fowler toto stadium nazývá synteticko – konvenční vírou. Dospívající od 
své víry očekává kvalitativně novou orientaci v jeho světě, tak se víra stává 
osobnější.  Dosavadní  náboženské  zkušenosti  jedinec  podrobuje  kritice 
a vytváří si „osobní mýtus“ a „osobní ideologii“.55 

To, co je dále charakteristické pro toto období, je schopnost identifikovat se 
s nějakou  silnou  vůdčí  osobností.  Postihne-li  dospívajícího  silné  zklamání 
v tomto  vztahu,  důsledkem může  být  buď  nihilistické  zoufalství  ve  vztahu 
k Nejvyšší bytosti, nebo kompenzační intimita ve vztahu k Bohu, jež ho bude 
izolovat od lidí.56 

6.7. Dospívání (15–20 let)
Adolescence je  období  mezi  dětstvím a dospělostí.  Dospívající  dozrávají 

v muže  a  ženy.  Je  třeba  přebrat  odpovědnost  za  svůj  život,  vyznat  se  sám 
v sobě i ve světě. Jsou nuceni dělat rozhodnutí, která mají stále vyšší stupeň 
konečné platnosti.57

Většina  dívek  už  růst  přestala  a  chlapcům ještě  pár  centimetrů  přibývá. 
Dívčí postava se zformovala do typicky ženských tvarů a chlapci zesílí a řeší 
problémy s prvními vousy.

Dospívající  ještě  více  řeší  otázky svého  vzhledu,  se  kterým jsou  zřídka 
spokojeni.  Dochází  k plné  pohlavní  zralosti,  chlapci  jsou  hormonálně  na 
vrcholu své sexuální aktivity. Sexualita je velkým tématem těchto let, i když 
milostný život je individuálně velmi rozdílný. V posledních desetiletích došlo 
k významné  změně  sexuálního  chování  dospívajících  směrem  k menší 
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zdrženlivosti. Většina adolescentů prožívá své první milostné vztahy zahrnující 
různou  intenzitu  sexuálního  kontaktu.  V  oblasti  citů  ještě  většinou  nejde 
o hlubší vazby, které by měly dlouhé trvání.58 

V kognitivní  oblasti  se  zdokonalují  schopnosti  získané  v předchozích 
obdobích – myšlení  je  zkušenější,  rychlejší  a  komplexnější.  Dále se  rozvíjí 
abstraktní myšlení a inteligence adolescenta míří ke svému vrcholu.

Stále významnou roli hraje škola. Jedinec si většinou již uvědomuje svou 
odpovědnost  za  své  budoucí  uplatnění  a  dělá  důležitá  rozhodnutí  v tomto 
směru.

Dospívající  se  hojně  účastní  života  uvnitř  své  vrstevnické  skupiny.  Čas 
nekonečných zaujatých hovorů, kde tříbí svou schopnost konverzace a hledá 
své místo ve skupině, vyvažuje potřeba samoty. Ta hraje svou nezastupitelnou 
roli pro řešení existenciálních otázek dotýkajících se smyslu vlastní existence 
a smrti. Hojně se dospívající věnují četbě a ve vzrůstající míře multimédií jako 
zdrojům komunikace a zábavy. Vliv tohoto fenoménu posledního desetiletí je 
nesporný,  ale  ještě  nemáme  dostatečný  odstup,  abychom  objektivně  mohli 
zhodnotit  jeho  dopad  na  vývoj  osobnosti.  Adolescenti  mají  často  velmi 
vyhraněné zájmy,  většinou  ty,  které  objevili  již  v předcházejících  obdobích, 
a nyní v nich mohou být opravdovými přeborníky. To se týká hlavně sportu, 
turistiky, hudby či jiné oblasti umění.

V oblasti morálky adolescent uplatňuje absolutní normy, podle nichž soudí 
své  okolí,  zejména  autority.  Vysokým morálním  požadavkům zůstává  však 
mnohé  dlužen  i  mladý člověk  sám.  Dovede  se  trápit  tím,  že  podle  takové 
absolutní normy není schopen žít ani den, ani hodinu.59 Etická dilemata jsou 
v tomto  období  častá,  plná  nejistot  a  zmatků,  a  to  je  právě  cesta  k mravní 
vyspělosti,  které  však  nedosáhne  každý.  Pokud  se  totiž  adolescent  zdravě 
nevyrovná s nedostatečností žít podle absolutních norem, je zde nebezpečí, že 
přejde až k bezohlednému egoismu. 

Na vztahové rovině mezi dospívajícími a rodiči dochází k emancipačnímu 
procesu. Tento proces se týká osamostatnění praktického, ale i emočního, což 
se mnohdy neobejde bez problémů.

Na  vrcholu  je  také  zápas  o  identitu a  to  ve  všech  různých  složkách 
osobnosti.  Jde  o  nalezení  odpovědí  na  mnohé  otázky  typu:  „Kdo  jsem, 
odložím-li všechny role?“, „Jsem to skutečně já, kdo se rozhoduje a jedná?“, 
„Jaké jsou mé schopnosti a možnosti?“, „Které hodnoty a normy jsou pro mě 
závazné?“. Nelze také pominout otázky týkající se sexuální identity.

58 ŘÍČAN, Cesta životem, 220-224
59 ŘÍČAN, Cesta životem, 226
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Z. Helus říká:  „Mít identitu znamená znát odpověď na otázku, kdo jsem,  
znát  sám sebe,  rozumět  svým citům,  vědět,  kam patřím, kam směřuji,  čemu  
doopravdy  věřím,  v čem  je  smysl  mého  života.  Znamená  to  jistotu  sebou  
samým,  zodpovědnost  za  své  činy,  realistické  sebevědomí,  znalost  svých  
možností a mezí. Znamená to být pevně zakotven v tradici a podílet se aktivně  
na  tvorbě  budoucnosti,  osobní  i  společenské.  Znamená  to  vědět  o  své  
jedinečnosti,  znát  své  nezaměnitelné  místo,  svou  nenahraditelnost  –  a  to  
všechno nejen intelektem, nýbrž celou hloubkou své bytosti.  Znamená to mít  
větší podíl na vlastním životě.“60

Budování  identity v těchto oblastech je složitý a dlouhodobý proces,  kdy 
jedinec často tápe a je v mnohých zmatcích. Dospívající proto experimentují, 
riskují  a  často  odmítají  jistoty,  které  byly  v předcházejících  obdobích 
neotřesitelné.  Důležité  je  toto  období  využít  a  najít  odpovědi  na  důležité 
otázky, jinak jedinci hrozí chaos mnohých rolí, z nichž není schopen žádnou 
odpovědně přijmout.  K tomu svádí  zvláště  dnes  konzumní  způsob života  v 
nenáboženské společnosti. Výsledkem je pak věčně nedospělý člověk.

Adolescentní  hledání  identity  mívá  náboženskou  povahu.  V psychologii 
a sociologii náboženství se v podobném smyslu mluví o  konverzi.  Vytváří se 
také  prostor  pro  nové  prožitky.  Adolescent  velmi  ochotně  přijímá  jasnou 
ideologii,  pokud je  mu  přesvědčivě  nabídnuta.  Hledá  absolutní  pravdy,  pro 
které se bude moci zcela nasadit.61 

Významnou roli  hrají  rituály.  O jejich potřebě bylo již  mnohé v poslední 
době napsáno. Moderní společnost jejich význam ocenila až v době, kdy lidé 
zpozorovali  důsledky jejich  absence.62 Jedinečné  rituály známé  z historie  či 
z jiných kultur nabízely intenzivní prožitky s bohatou symbolikou. Dospívající, 
který nalezl  svou životní  cestu,  odpovídající  program a také instituci,  která 
tento  program  reprezentuje,  je  připraven  se  tomuto  zcela  oddat  a  toto 
rozhodnutí také ztvrdit příslušným rituálem. 

J. Fowler k tomuto období přiřadil označení individuačně – reflexivní víra. 
Jde o relativizaci  dříve přijatého náboženského přesvědčení,  což má přímou 
souvislost  s odmítáním autorit.  Jedinec  hledá většinou přísně  individuálně  a 
spoléhá  se  téměř  výhradně  na  svůj  úsudek.  Tento  fakt  však  kontrastuje 
s potřebou určitého jasného schématu,  který nabízejí  instituce.63 To je  dáno 
i tím,  že  mladý  člověk  se  zapojuje  do  mnoha  oblastí  života  a  je  jimi 
ovlivňován. Těmito okruhy jsou rodina, škola, vrstevníci, sdělovací prostředky, 

60 HELUS, Dítě v osobnostním pojetí, 121
61 ŘÍČAN, Psychologie náboženství a spirituality, 247
62 MUCHOVÁ, Úvod do náboženské pedagogiky, 100-103
63 VOLNÝ, Problematika teorií spirituálního vývoje a rozvoje víry, 16
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církevní společenství a také osobní záliby. Mladý člověk musí pochopit, jak se 
jeho  víra  vztahuje  k těmto  ostatním  aktivitám.  Jeho  víra  musí  být  osobní. 
Dospívající člověk chce znát Boha jako někoho, kdo zná jej, a kdo ho přijímá. 
Pak mu jeho víra poskytuje základ pro identitu a rozhled. 

6.8. Dospělost
V mnohých  odborných  publikacích  o  vývojové  psychologii  období 

dospělosti  již  není  zahrnuto.  V práci  zabývající  se  spirituální  výchovou  ale 
dosažení  dospělosti  nelze pominout.  Právě na prahu dospělosti  totiž  jedinec 
přestává být vychováván druhými. To však neznamená, že se zastavuje jeho 
vývoj.  V duševní  a  také  duchovní  oblasti  se  po  dvacátém  roce  věku  ještě 
mnohé mění a tento vývoj ostatně pokračuje celý běh života.

Mladý člověk přemýšlí o světě i sobě zralejším způsobem než adolescent. 
Svět pro něj není již tak ostře černobílý. Většinou věří ve své schopnosti a svou 
budoucnost nahlíží  optimisticky. Problémy má snahu řešit  racionálně a je si 
jist, že při dobré vůli řešení vždy najde. Mladý člověk je pragmaticky střízlivý. 
Stojí  před  řadou  úkolů  týkajících  se  pracovního  a  společenského  uplatnění 
a také vstupuje do zralejších forem partnerských vztahů.64 

Mělo  by  být  ukončeno  citové  odpoutání  od  rodičů,  což  je  nezbytná 
podmínka pro vytvoření zralého láskyplného partnerského vztahu. 

Dvacátá léta  jsou senzitivním obdobím pro vytvoření  milostné  intimity.65 
Tato schopnost sblížení se vytváří podmínky pro prožívání nejen tělesné, ale 
i duševní  něhy.  Člověk je  pak schopen odložit  přehnaný ostych a strach ze 
zesměšnění. Je si vědom, kým je, má svou identitu a je schopen se druhému 
otevřít,  být  vůči  němu  zranitelný.  Právě  pevná  identita  je  podmínkou  pro 
prožívání  hluboké  vzájemnosti.  V  hledání  a  vytváření  takovéto  intimity  se 
málokdy lze vyhnout problémům, konfliktům a zklamáním. To je napětí tohoto 
stadia.  Velké  zklamání  v této  oblasti  může  vyústit  ve  vážnou  krizi,  jejímž 
důsledkem je trvalá  uzavřenost  nebo návrat  vývojově zpět  k boji  o základní 
důvěru. 

Říčan  popisuje  toto  stadium  intimity  ve  spirituální  oblasti  v  souvislosti 
s biblickou Písní písní. Duchovní paralelu spatřuje ve vztahu věřícího křesťana 
– představitele nevěsty Kristovy a samotného Krista – ženicha.66 

Fowler další  stupeň víry nazývá obdobím  spojující  víry.  Jedinec si  je již 
vědom  mnohých  protikladů  a  paradoxů  a  je  dokonce  schopen  za  nimi 

64 ŘÍČAN, Cesta životem, 247-251
65 ERIKSON, Osm věků člověka, 15
66 ŘÍČAN, Psychologie náboženství a spirituality, 249
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zahlédnout záblesk jednoty.67 Také nedává poslední slovo rozumu a nechává 
promlouvat i symboly a hlas z hloubi nitra. Člověk v tomto stupni zralejší víry 
funguje zároveň jako individuum, ale také jako člen skupiny. Uvědomuje si též, 
že jeho poznání transcendentna je jen částečné. Nebezpečím tohoto pak může 
být  přechod  do  pasivity  v jeho  duchovním  životě.  Podstatné  je  také 
poznamenat, že zdaleka ne všichni lidé tohoto stadia dosáhnou.

67 VOLNÝ, Problematika teorií spirituálního vývoje a rozvoje víry, 16
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7. Náboženská výchova v průběhu dětství a 
dospívání

V této  kapitole  se  pokusím  nastínit  praktické  kroky  v oblasti  spirituální 
výchovy.  Východiskem jsou poznatky vycházející  z vývojové psychologie  a 
teorie  týkající  se  stupňů  zrání  víry.  Zdrojem  je  náboženská  pedagogika, 
katechetika, ale i konkrétní učební materiály a osobní zkušenosti.  Nebudu se 
snažit  oddělovat  prostředky,  které  je  vhodné  využívat  v rodině,  škole  či 
církevním společenství. To především z důvodu, že je vhodné, aby tyto spolu 
spolupracovaly. Tak je výchovné působení nejúčinnější. 

Je třeba zdůraznit  fakt, že zvláště v období před narozením nelze hovořit 
o náboženské  výchově  jako  takové.  V počátečních  stadiích  života  jde 
o vytváření podmínek pro pozdější  zdravý vývoj člověka v celé jeho plnosti 
včetně spirituální složky. V pozdějších obdobích se budu zabývat konkrétními 
formami náboženské výchovy až na práh dospělosti,  kde výchovné působení 
zvnějšku končí a přirozeným způsobem nastupuje jakási forma sebevýchovy. 
V žádném  případě  to  neznamená,  že  nástupem  dospělosti  rozvoj  člověka 
v duchovní oblasti končí.

7.1. Před narozením
Jaké praktické kroky lze učinit v oblasti spirituální výchovy v období před 

narozením dítěte? Tato otázka může znít nejdříve poněkud nepatřičně. Podle 
moderních poznatků vývojové psychologie, tak jak jsou shrnuty v předcházející 
kapitole, lze výchovně působit na jedince ještě předtím, než se narodí. V tomto 
období můžou být totiž položeny základy toho, co je klíčové pro další zdravý 
vývoj  dítěte.  Na prvním místě  je  to  vztah  s rodiči,  hlavně  s matkou.  Ti  již 
v době  těhotenství  vytvářejí  pevné  předivo  vztahů,  ve  kterých  má 
nezastupitelné místo bezpodmínečná láska a přijetí. Ač dnešní moderní člověk 
ví mnohé o biologických aspektech zplození jedince, může přijímat své dítě 
jako dar z Božích rukou. 

„Hle,  synové  jsou  dědictví  od  Hospodina,  mzdou  od  něho  plod  lůna.“ 
(Ž 127,3)

Čas před narozením lze využít pro formulaci cílů výchovy. Je prokázáno, že 
největší  vliv  na to,  jak lidé vychovávají  své děti,  má jejich původní rodina. 
Mnohé  výchovné  prostředky,  které  člověk  sám  zakusil  jako  dítě,  později 
používá.  Je  jistě  prospěšné,  pokud rodiče,  kteří  jsou  někdy z rodin  s  velmi 
odlišnými  výchovnými prostředky,  nacházejí  společnou cestu  pro  jednotnou 
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výchovu svých dětí.  Je třeba o tom komunikovat přímo a věřící lidé mohou 
využít také cestu společných modliteb. 

Klinické  výzkumy potvrzují  schopnost  dítěte  v těle  matky slyšet,  rozlišit 
chuťové  vjemy,  cítit  a  učit  se.  Zkušenosti  z tohoto  období  začínají  tvořit 
očekávání  a  postoje  dítěte  k sobě  samému.68 Pokud  rodiče  svůj  osobní 
duchovní život propojí s životem jejich dosud nenarozeného dítěte, je to dobrý 
začátek  nejen  pro  jejich  vzájemný  vztah,  ale  i  pro  náboženskou  složku 
výchovy. 

To se týká již zmiňovaných modliteb, ale i promlouvání rodičů na jejich dítě 
či zpívání písní. Hudba hraje v lidské spiritualitě svou nezastupitelnou roli.69 
Mnohé matky uvádějí tuto složku prožívané zbožnosti jako nejpřirozenější pro 
komunikaci s dítětem od počátku jeho života. Mnohé výzkumy, které se týkají 
reakce na hudbu a zvuky v prenatálním stadiu života, potvrzují tyto praktické 
zkušenosti. Například jedna píseň zpívaná matkou pravidelně dítěti před jeho 
narozením má výrazně zklidňující  účinek pro kojence v pozdějších měsících 
jeho života. Dává mu pocit bezpečí a jistoty.

Nelze také opomenout, že mateřství hraje velký význam ve všech běžných 
náboženstvích.  Žena – budoucí  matka je hodna ochrany a úcty.  Mít  děti  je 
vnímáno jako dobré a je to „naplněním Boží vůle“. Pro věřící je důležité si to 
připomínat zvláště v dnešní postmoderní společnosti, kde jsou mnohé tradiční 
postoje zpochybňovány.

7.2. Kojenecký věk (0–1 rok)
Toto  rané stádium života  člověka je  třeba nasměrovat  k získání  základní 

důvěry. Důvěra je duchovní pojem. 
„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co  

nevidíme.“ (Žd 11,1) 
 Pokud rodiče dbají  o  naplňování  potřeb dítěte,  tím nejlepším způsobem 

napomáhají k vytvoření důvěry. Svou péčí a chováním mu dávají najevo, že 
jim  může  důvěřovat  a  spolehnout  se  na  ně.  Kojenci  jsou  závislí  ve  všech 
oblastech. Matka přirozeně nakrmí hladové dítě, pečuje o jeho čistotu i tepelný 
komfort a také poskytne citovou podporu svou blízkostí. Tak se dítě přirozeně 
učí,  že  může  důvěřovat.  Absolutní  závislost  kojence  na  matce  je  dílem 
moudrého  Stvořitele,  protože  ve  spojení  této  závislosti  a  přirozeného 
mateřského instinktu se vytváří zdravý základ pro vývoj ve vztahové oblasti.

68 ŘÍČAN, Cesta životem, 80
69 MUCHOVÁ, Úvod do náboženské pedagogiky, 102
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K významu důvěry píše L. Muchová: „V osvojení  bazální  důvěry je pro  
náboženskou  víru,  která  je  ve  své  primární  formě  aktem  důvěry  v Boha, 
vytvořen důležitý, i když ne přímo bezpodmínečně nutný předpoklad.“ 70

Důležité sociální prožitky zprostředkovává matka svou osobní emocionální 
náklonností,  když  je  spokojená  se sebou i  se  svým kojencem.71 To se děje 
v běžném  kontaktu  v něžném  objetí  během  kojení,  uspávání  v náručí  či 
v postýlce, při koupání a mnohých hrách, které děti  radostně přijímají.  Tyto 
projevy náklonnosti  vyjadřují  vřelý mateřský cit,  hrdost a uspokojení  matky 
z narození jejího dítěte a zároveň jsou nezbytné pro jeho zdravý intelektuální, 
citový i náboženský vývoj. 

Kojence  přirozeně  seznamujeme  s okolním  světem.  Ve  všem,  co  nás 
obklopuje, mu lze ukazovat na Boží stvoření. Kojenec sice zprvu nezná slovo 
Bůh, ale vidí, cítí, chutná, slyší a dotýká se světa, který Bůh stvořil. Rodiče mu 
pomáhají  vytvořit  toto spojení.  Rodičovská péče a láska k dítěti  je obrazem 
Boží péče a lásky k člověku. Rodiče mohou vyjadřovat vědomí, že i oni jsou 
předmětem Boží lásky.

Pro náboženskou výchovu lze  využít  písničky a říkadla.  Děti  mají  velmi 
rády lidský hlas a rozpoznávají  rytmus a rým. Některé písničky mají  i svou 
pohybovou složku a lze je tedy velmi dobře propojit s pohybovými aktivitami.

Mnozí křesťanští rodiče se již v tomto věku s dětmi modlí, ať před jídlem, či 
před  spaním.  Děti  tak  mohou  rozeznávat  atmosféru  ztišení,  to,  že  rodiče 
nemluví spolu navzájem, ale k „Někomu“. Nezřídka pak jedno z prvních slov 
v dětském slovníku je Amen k rodičovské modlitbě. Tím se dostáváme k účasti 
kojence na duchovním životě rodičů.  Kojenci jsou již  účastni na církevních 
shromážděních spolu se svými rodiči. Většina církevních obcí se snaží vytvořit 
vhodné prostředí pro rodiče s malými dětmi.

Pokud  shrneme  zásady  toho,  co  v oblasti  náboženské  výchovy můžeme 
dětem v kojeneckém věku zprostředkovat, je to:

• bezpodmínečná rodičovská pečující láska, která je základem důvěry
• pocit bezpečí a jistoty v rodině 
• spojitost okolního světa s Bohem 

Pokud se podaří v tomto období vytvořit základní důvěru – prvotní víru, ta 
se může dále rozvíjet s pozdějším křesťanským výkladem světa a života.

7.3. Batolecí věk (1–3 roky)
Většina dětí  na počátku tohoto období  podniká první samostatné krůčky. 

Nejprve nejisté,  ale  velmi  rychle  se  schopnost  samostatného  pohybu vyvíjí. 

70 MUCHOVÁ, Úvod do náboženské pedagogiky, 55
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Tentýž rychlý rozvoj platí  o řeči a mnohých dalších dovednostech. Dvou až 
tříleté dítě chce všechno dělat  samo. Pro vytváření autonomie lze tento fakt 
výborně využít a vyhledávat činnosti, které dítě může vykonávat samo. Mohou 
se  týkat  sebeobsluhy –  oblékání,  jídla,  čištění  zubů,  apod.  Vhodné  je  také 
využít  iniciativy batolete a vést ho k pomoci druhým. I takto malé děti jsou 
schopny prokázat  až neuvěřitelnou vytrvalost  v pracovních činnostech,  které 
pojímají  jako  velkou  zábavu.  Mohou  s matkou  věšet  prádlo, otci  podávat 
nářadí  (opatrně)  nebo s babičkou pracovat  na zahrádce.  Pokud se  tak  naučí 
samostatně vykonávat i malé činnosti, je posilováno vědomí autonomie. Nelze 
samozřejmě očekávat, že batole bude dané činnosti zvládat bezchybně a stejně 
rychle jako dospělý. Potřebuje podporu, trpělivost a povzbuzení, nikoli kritiku 
a  odmítnutí.  Při  negativním  přístupu  zvítězí  nad  autonomií  stud,  který 
E. Erikson popisuje jako pocit nechráněnosti.72 

Dítě  potřebuje  prožívat  bezpodmínečné  přijetí,  to,  že  je  milováno,  ať  je 
hodné,  či  zlobí.  Tak  rodiče  mohou  odrážet  Boží  lásku  k člověku,  která 
„nenávidí hřích a miluje hříšníka“. Je na rodičích, aby svému dítěti prokázali 
důvěru v jeho schopnosti a také vyjádřili,  jak jsou na ně hrdí a že časem to 
všechno zvládne samo. Z vědomí autonomie se vyvíjí síla vůle. Ta se v tomto 
věku projevuje mimo jiné také prvním vzdorem.73 Mnozí rodiče jsou jeho často 
velmi dramatickými projevy zaskočeni.  Je  třeba zdůraznit,  že  je to  pro toto 
období  zcela  typické  a  vývojově  opodstatněné.  O  tom,  jak  se  výchovně 
vypořádat s projevy vzdoru, byla napsána řada knih. Shrneme-li hlavní zásady, 
je třeba zachovat klid a předvídatelným způsobem na batole výchovně působit. 
Dobré je mít na mysli, že mnohým konfliktním situacím lze předcházet. Právě 
zachování klidu je však pro rodiče někdy velmi těžký úkol. Řešení takovýchto 
výchovných situací  souvisí  s vývojem morálky.  Batolata  jsou v rozhodování 
mezi dobrým a špatným odkázána na vnější náznaky. Očekávají, zda po jejich 
chování  bude  následovat  odměna,  či  trest.  Pozitivní  rodičovství  by  mělo 
upřednostňovat cestu odměny a pochvaly, ale bylo by naivní očekávat, že se 
bez přiměřené formy trestu lze obejít. Mnozí rodiče, zvláště ti vzdělanější, ve 
svých výchovných postupech uplatňují důkladná a mnohoslovná vysvětlování 
toho, co je vhodné, a co nikoli. U dětí v tomto věku se takový přístup většinou 
míjí  účinkem.  Batolata  potřebují  jasné  signály.  Důsledně  vyžadované 
dodržování pravidel jim pomáhá cvičit se v rozpoznávání dobrého a špatného 
a také  jim to  dodává potřebný pocit  bezpečí  a  jistoty.  Dítě  pomalu  opouští 
naprosto  soběstředné  postoje  a  v polovině  druhého  roku  věku  se  objevují 
záblesky porozumění, že i jiní lidé mají své pocity a potřeby.

72 HENLEYOVÁ, Citlivé vyučování, 37
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Postupně dochází k rozvolňování vztahu k matce. Nastupující autonomie je 
pro budoucí  rozvoj  osobnosti  velmi  důležitá.  Tento proces  by měl  probíhat 
přirozeně a velmi pozvolna. Na scénu stále více vstupují další osoby, hlavně 
otec.74 Druhá blízká osoba vedle matky může rozšířit malý svět matka – dítě ve 
větší prostor důvěryhodného, spolehlivého a láskyplného prostředí.

Hlavním zaměstnáním batolete  je hra,  která je  vždy spojená s učením se 
a poznáváním  nového.  Všechny tyto  aktivity  lze  velmi  účinně  propojit  jak 
s náboženskou,  tak  citovou  výchovou.  Objevování  světa  předmětů,  zvuků 
a barev  je  nekončící  možností,  jak  děti  seznamovat  s rozmanitostí  světa 
a Božího stvořitelského díla. Mnozí rodiče hovoří o blahodárném vlivu svých 
malých  dětí  na  jejich  vnímání  krásy stvoření,  které  se  jim  v každodenním 
uspěchaném světě  dospělých  vytratilo.  To,  že  rodič  prožije  spolu  se  svým 
dítětem úžas a nadšení z pobíhání v letním dešti, je pozitivní pro jejich vztah 
a vytváří  to  pevné  pouto  mezi  nimi.  Rodiče  mohou  s dětmi  hrát  množství 
pohybových her zaměřených na motoriku a objevování vlastního těla. Je možné 
je spojit s písněmi i s říkadly, které mluví o Bohu. 

V posledních letech mnohá církevní společenství zakládají mateřská centra, 
která jsou otevřena nejen pro jejich členy, ale i pro širokou veřejnost. Zde je 
možné  se  účastnit  četných  programů  pro  matky  s batolaty.  Jde  o  různá 
pohybová  cvičení,  hudební  programy  či  výtvarné  dílny.  V prostředí  velmi 
vhodně přizpůsobeném tomuto věku se děti i jejich matky setkávají a přirozeně 
navazují vztahy s ostatními. Batolata ke hře druhé děti ještě příliš nepotřebují, 
hrají si vedle sebe. Blahodárné je toto prostředí pro maminky, které nezůstávají 
v izolaci a mají výbornou možnost přebírat zkušenosti ostatních matek a také 
se  vzdělávat  v oblasti  rodičovství.  Nastupujícím  a  jistě  dobrým trendem je 
snaha do různých programů zapojit také tatínky.

Aktivity  zaměřené  na  batolata  jsou  realizovány  v mnohých  církvích 
a zpravidla probíhají paralelně s nedělními bohoslužbami. Program je naplněn 
písničkami  s pohybem a  rytmickými  doplňky,  využívá  se  loutkové  divadlo, 
jednoduché výtvarné techniky a také se začíná pracovat s Biblí. V posledních 
dvaceti  letech je dostupné zpracování biblické zvěsti  pro děti různého věku. 
Pro tuto věkovou kategorii je možné používat biblické příběhy zpracované jako 
leporelo.  Děti  dvou  až  tříleté  většinou  knížky  obecně  velmi  vyhledávají  a 
opakovaně  tu  svou  oblíbenou  knížku  prohlíží,  buď  samy  nebo  vyžadují 
společné „čtení“ s dospělým. Pro batolata jsou již také vypracovány a vydávány 
učební materiály, například od misijní organizace Tim 2,2 materiál Objevujeme 
Boží stvoření, kde je zpracováno 89 témat pro tuto věkovou kategorii. Program 
pro batolata by měl mít svou pravidelnost a rytmus, písničky se mohou často 
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opakovat a prostor by mělo mít i volné hraní. Nelze očekávat, že děti zůstanou 
soustředěné déle než 5 – 10 minut a tomu je třeba se přizpůsobit.

Děti kolem třetího roku podle vzoru dospělých mohou být velmi horlivými 
modlitebníky.  Zvláště  modlitby  v obvyklém  čase  denního  rytmu,  jako  je 
modlitba  před  jídlem  či  spánkem,  děti  přijímají  s naprostou  samozřejmostí 
a vyžadují je. To souvisí s potřebou rituálů pro lidský život.75 Do modliteb za 
maminku, tatínka a mnohé další blízké lidi děti zahrnou přímluvy za plyšová 
zvířata  či  Maxipsa  Fíka.  Batolata  si  také  často  hrají  hry  s náboženskou 
tematikou. Tříletý chlapec vyrůstající ve farářské rodině si s oblibou z kostek 
stavebnice Lego vystavěl kostel včetně lavic, dalšího vybavení a také kazatelny. 
Jednotlivé figurky se pak střídaly v „kázání“. Jeho nejoblíbenějším kazatelem 
byla postavička trestance v černobílém proužkovaném vězeňském obleku, který 
mu pravděpodobně nejvíce připomínal talár. Dítě totiž prochází fází „fantazie a 
napodobování“. J. Fowler k tomu říká: „Dítě v tomto období může být mocně a  
permanentně ovlivněno příklady, náladami, jednáním a příběhy klíčových osob 
svého života.“ 76 

Náboženská výchova batolat má následující úkoly:
• navodit přirozenou souvislost mezi všedním životem dítěte a Bohem 
Stvořitelem 
• dítě  postupně  zapojit  do  skupiny a  nechat  je  prožívat  křesťanské 
společenství jako něco pozitivního a přitažlivého. 

7.4. Předškolní věk (3–6 let)
Jsme  v období  rychlého  rozvoje  všech  schopností  a  dovedností.  Mnozí 

popisují toto životní období jako to nejšťastnější. Děti si uvědomují svůj růst 
a jsou na množství prstů, které ukazují, aby vyjádřily svůj věk, náležitě pyšné. 

Předškoláci jsou plní energie, běhají, skáčou, stále mluví a také kladou velké 
množství  otázek.  Mnohé tázání  směřuje  k vytvoření  vlastního  obrazu  světa, 
jeho původu a smyslu. V nekonečném přívalu otázek se běžně střídá hluboká 
filosofie i teologie s problematikou vyměšování plazů. Děti vidí větší a větší 
část  okolního světa. Vydaly se na průzkum, aby probádaly a objevily úplně 
všechno.  Chtějí  se  učit  a  vědět.  Opravdové  požehnání  pro  zvídavé  dítě  je 
přítomnost  a  ochota  dospělého  odpovídat,  naslouchat  a  opět  odpovídat. 
Zásadou je, že žádná otázka není hloupá a nepatřičná. Když dospělý odpověď 
nezná, může nastoupit s dítětem dobrodružnou cestu hledání správné odpovědi 
pomocí encyklopedií  nebo dnes téměř vševědoucího internetu. Tento přístup 
také dítě  naučí  se  učit.  Ve zkoumání  smyslu  okolního  světa  je  však  lidská 
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moudrost a životní zkušenost nenahraditelná. Pokud unaveného rodiče vystřídá 
třeba  trpělivý  prarodič,  je  vyhráno.  U  dítěte,  které  je  ve  své  zvídavosti 
podpořeno, se rozvíjí pocit iniciativy. Pochopitelně existují hranice pro to, co 
dokáže pětileté dítě. Jsou věci, které mu není dovoleno zkoumat. Pokud však 
není  bráno  vážně,  je  zesměšňováno  či  neustále  omezováno,  slyší,  že  je 
neschopné, pak začne cítit vinu. Je tedy třeba dítě podporovat v jeho zvídavosti 
a pouze v případě, že ohrožuje zdraví či majetek, je usměrnit.

Když se u dítěte v této etapě vytvoří pocit iniciativy, objeví se síla smyslu. 
Dítě si je vědomo: „Moje zvědavost má smysl. Mám smysl já i mé otázky. To, 
že žiji v Božím světě, má smysl.“ 77

V mnohých  situacích  se  ještě  projevuje  kognitivní  egocentrismus.78 Dítě 
přepokládá, že všichni vidí svět stejně jako ono. S hledisky a názory druhých 
příliš nepočítá, stejně jako s pevnými pravidly ve hře. To je i příčina množství 
konfliktů  s  vrstevníky,  které  lze  mnohdy  řešit  velmi  obtížně.  Mezi  dětmi 
převládá  asociativní  hra.  Jde  o  hru  „na  něco“  –  obchod,  nádraží,  policii, 
maminku  a tatínka,  apod.  Tuto  formu  hry  lze  také  s úspěchem  využít  při 
náboženském vyučování. 

Pro oblast morálky jsou stále klíčová pravidla přijímána z vnějšku. Děti je 
většinou velmi dobře znají a mnohdy zákonicky lpí na jejich dodržování, ale 
také je samy často porušují. Potřebují jasné a pevné hranice, které jim dodávají 
pocit  jistoty.  Začíná  se  také  vyvíjet  svědomí,  které  spolu  s vnější  pomocí 
potvrzuje, že jsou na správné či špatné cestě. Dítě je již schopné prožívat pocit 
viny. Na zdravém formování svědomí se vychovatelé podílejí nemalou měrou. 
Při  výchovných  postupech  a  praktikování  odměn  a  trestů  je  třeba  dbát 
o vyváženost. Trest by měl být předvídatelný, přiměřený a jasně ohraničený. Po 
jeho vykonání by dítě mělo jistě vědět, že trest pominul a vina byla odpuštěna. 
Další  připomínání  přestupku  a  výčitky  jsou  zbytečné  a  mnohdy  dokonce 
škodlivé.  P.  Říčan  ve  své  knize  Psychologie náboženství  a  spirituality 
upozorňuje  na  neblahé  důsledky  příliš  citlivého  svědomí,  které  pak  trvale 
podlamuje a nadměrně inhibuje iniciativu. K tomuto může dojít při příliš přísné 
náboženské výchově:  „Člověk se pak úzkostně trápí obavami, že udělá něco  
špatného,  někomu  ublíží,  že  poruší  normu,  kterou  stanovila  autorita  –  ať  
lidská, nebo božská … Ideálem ovšem není vychovat z dítěte člověka, který by  
nikdy neměl  pocit  viny,  který by nikdy netrpěl.  Jde o to,  aby vnitřní  hlídač  
dovedl  také  chválit  a  odpouštět.“  79 Ve  spirituální  oblasti  se  tak  formuje 
schopnost  jedince  odpouštět  druhým  i  sobě.  Křesťanští  rodiče  mají  v této 
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oblasti  dobrá  východiska,  pokud  před  dítětem  neskrývají  své  chyby 
a prohřešky. Ke zdravému vývoji napomáhá, když dítě vidí, že stejně jako ono 
se ze svého jednání zodpovídá rodičům, i oni se zodpovídají vyšší autoritě – 
Bohu. S tím souvisí i nutnost se dětem omluvit, když nesplní slib daný dítěti  
nebo nějak jinak selžou a dítě zklamou.

To, co spoluvytváří svět předškoláka, je magičnost a fantazie. Děti prožívají 
to, co si představují, a napodobují také viditelné projevy víry blízkých osob. 
Nebezpečím může být vznik děsivých až destruktivních obrazů nebo představ, 
vnucujících  dítěti  poddanost  vůči  autoritám  předkládajícím  určitou  nauku 
a morálku. 

Oblast emocionálního rozvoje je možné podpořit  hrou, když inscenujeme 
fiktivní situace, při kterých se dítě učí vciťovat do množství vztahových pocitů 
a učí se tak s nimi zacházet.80

Praktická náboženská výchova v tomto období může probíhat paralelně již 
ve třech institucích – rodině, církvi a nově i v mateřské škole. Rodiče mohou 
využít  toto  období  svého  dítěte  jako  období  příběhů.  Děti  milují  příběhy 
pohádkové a v nemenší míře příběhy biblické. Fowler zmiňuje své přesvědčení, 
že většina toho, co je dítě schopno o Bohu pochopit, je mu odhaleno pomocí 
příběhu.81 Mnohé chtějí opakovat známé příběhy znovu a znovu a znají je do 
nejmenších detailů. Ve velké oblibě jsou zvláště příběhy, které mají dostatečně 
dramatický děj (David a Goliáš, Noemova archa, exodus z Egypta, apod.). Míra 
fantazie charakteristická pro toto období se promítá do neschopnosti bezpečně 
rozlišit  fantazii  a  realitu.  Předškoláci  velmi  ochotně  přijímají  to,  co  se  jim 
k věření  předkládá.  Bůh je  často  do velké míry ztotožňován s rodiči.  Jejich 
praktikovaná zbožnost je pro děti určující jak v rodině, tak v církvi. V domácím 
prostředí se dítě účastní rodinných bohoslužeb, které se mohou skládat z písní, 
společného čtení a modliteb. Je to společný čas rodiny s blahodárným vlivem 
nejen  ve  spirituální  oblasti,  ale  také  v oblasti  vztahů  v rodině.  V dnešním 
rychlém  životním  tempu  a  množství  aktivit  jednotlivých  členů  rodiny  se 
většinou  nedaří  se  takto  scházet  každý  den.  Důležitá  je  forma  domácích 
pobožností,  která  by  měla  být  spojena  velmi  úzce  s praktickým  životem 
jednotlivých členů.  Toto  rodinné  setkání  je  možné  spojit  i  s rozhovorem o 
životě rodiny, společných plánech, apod. Tato setkání by měla být pro všechny 
členy  rodiny  příjemná  a  obohacující.  Pro  rodiny  s větším  množstvím  dětí 
různého věku tak plánování  rodinných pobožností  může být obtížné.  Každá 
rodina si hledá formu, která jí vyhovuje, a s věkem dětí je třeba tuto formu 
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měnit. Platí také známé, že méně je někdy více, a není třeba, aby toto rodinné 
setkání bylo příliš dlouhé.

Nelze pominout význam slavení svátků a slavností, které neoddělitelně patří 
k duchovnímu  životu  jak  v rodině,  tak  v církvi.  Děti  se  přirozeně  účastní 
a vnímají rituální charakter takovýchto okamžiků a mají pro ně význam, který 
dnešní moderní společnost teprve objevuje. Svátky a s nimi spojené události 
jako  zapalování  svíček  na  adventním  věnci,  zpívání  koled  na  Vánoce  či 
příprava tradičních pokrmů a mnohé další  mají  symbolický význam.  U dětí 
podněcují tyto rituály fantazii, kreativitu a dávají pevný řád prožívanému času a 
tím  i  pocit  bezpečí  a  jistoty.  Prožívání  je  podporováno  různými  typy 
smyslového vnímání, které pak jedince provází často po celý život. To platí pro 
vánoční vůně, zvláštní chutě pokrmů i melodie slavnostních písní.82

V církvi je na děti v předškolním věku pamatováno. Většina křesťanských 
obcí  má  propracovanou  metodiku  vyučování  a  programů  pro  tuto  věkovou 
kategorii.  Většinou  se  děti  věřících  rodičů  účastní  tzv.  nedělní  školy  či 
dětského shromáždění během bohoslužeb. Program je přizpůsobený potřebám a 
schopnostem  předškoláků.  Skládá  se  většinou  z písniček,  pohybových  her, 
výtvarných  činností,  vyprávění  biblických  příběhů,  které  mohou  být 
zdramatizované,  a  součástí  jsou  i  modlitby.  Využívat  lze  s úspěchem  také 
příběhy  z běžného  života,  na  kterých  je  možné  vysvětlit  některé  duchovní 
skutečnosti. Hlavním principem vyučování je pestrost a fantazie. Předškoláci 
ocení příjemné prostředí,  pomůcky, výzdobu, na které se velmi rádi aktivně 
podílí.  Děti  v tomto  věku  většinou  vnímají  církev  jako  svou  přirozenou 
komunitu a ochotně sem s rodiči dochází.

Děti v některých hlavně větších městech mají možnost navštěvovat církevní 
mateřskou  školu.  Zřizovatelem  většiny  z nich  je  Římskokatolická  církev. 
Součástí vzdělávacího programu je zde i určitá forma katecheze či náboženské 
výchovy. Prostředky a formy jsou dost různé, ale většinou se celkový program 
pro děti příliš neliší od běžných mateřských škol.

Náboženská výchova dětí v předškolním věku:
• využívá zvídavosti dítěte a vhodnou formou mu představuje Bohem 
stvořený  svět  a  jeho  principy  a  hodnoty  na  základě  biblického 
vyučování 
• podporuje schopnost dítěte vcítit se a rozvíjet se na rovině vztahů 
• napomáhá dítěti být součástí církevního společenství 

82 MUCHOVÁ, Úvod do náboženské pedagogiky, 106
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7.5. Mladší školní věk (6–11 let)
Nástup do školy je pro děti významným zlomem, protože definitivně udělají 

krok  do  společnosti  a  do  velkého  světa.  Škola  děti  ovlivňuje  v různých 
směrech. Napomáhá rozumovému rozvoji, podporuje logické uvažování, klade 
nové nároky na kázeň a schopnost odložit naplnění svých okamžitých potřeb. 
Školák se dostává do řady pro něj nových situací,  jež na něj kladou značné 
nároky.  Dítě  je  však  na  tyto  nároky většinou  připraveno  v oblasti  tělesné  i 
duševní a nové úkoly přijímá s větším či menším nadšením. 

V průběhu tohoto období se významným způsobem mění vztah k autoritám. 
Šestileté  dítě  plně  důvěřuje  rodičům,  paní  učitelce  a  dalším  dospělým. 
O pravdivosti jejich slov není pochyb a vše, co bylo vyřčeno, dítě bere naprosto 
vážně.  Tímto  způsobem školák  doslova nasává informace o světě,  který ho 
fascinuje.  Postupně  je  schopen  informace  více  promýšlet,  porovnávat 
s vlastními  zkušenostmi  a samostatně  se rozhodovat.  Roste  vliv  vrstevnické 
skupiny, jež má koncem tohoto období podstatný vliv na tvorbu názorů. 

Pocit  přičinlivosti  je  rozvíjen  aktivitou  ve  všech  oblastech.  Školák  chce 
vidět,  jak rychle dokáže běžet  a jak vysoko vyskočí.  Chce vyrábět a stavět. 
Chce  být  užitečný.  Pokud  je  dítě  podporováno  ve  svém  úsilí  o  pilnost 
a výkonnost, stává se přičinlivou osobou. V protikladu k tomu zde může vyrůst 
pocit  méněcennosti.83 K tomu dochází,  pokud jsou nároky okolí  příliš  velké 
a dítě jim nestačí. Láska a vřelé přijetí se musí dítěti dostávat bezpodmínečně, 
ne na základě jeho výkonu a naplnění očekávání rodičů. K potlačení aktivity 
a přičinlivosti může dojít i v situaci, kdy jsou rodiče příliš ochranitelští nebo 
dělají věci místo dítěte. Dospělí jsou si vědomi, že dokáží uskutečňovat plány 
rychleji a lépe. Převezmou-li řízení, dítě má pocit, že ho dospělí považují za 
neschopné,  a  že  jeho  práce  není  dost  dobrá.  Proto  je  důležité  dávat  dítěti 
dostatek  prostoru  pro  nácvik  jeho  dovedností  a  také  možnost  dělat  chyby. 
Odměnou  bude  nejen  daná  praktická  dovednost,  ale  hlavně  pozitivní  pocit 
přičinlivosti,  síla  kompetence  a  způsobilosti.  To  je  základ  pro  zdravé 
sebevědomí a sebepřijetí. Časem spolu s duchovním zráním dítě pozná, že to je 
Bůh, kdo mu dodává sílu, aby dokázalo tak mnoho.84 

Spirituální výchova dětí tohoto věku musí navazovat úzce na jejich život, 
zkušenosti a situaci. Jde o určitý přechod od poučování k dialogu. Dítě se stává 
partnerem  na  duchovní  cestě  směřující  k samostatnému  životu  víry.  Větší 
prostor je třeba dát samostatnosti, komunikaci, kreativitě a učení ve vztazích. 
Úlohou  vychovatele  je  podněcovat  děti  k vlastnímu  hledání  odpovědí  i  na 

83 ŘÍČAN, Psychologie náboženství a spirituality, 243
84 HENLEYOVÁ, Citlivé vyučování, 50
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velmi  složité  otázky po smyslu  světa  kolem nás,  života  samotného i  smrti. 
Nejde o to, mít vždy připravenou dokonalou odpověď vycházející z konkrétní 
věrouky,  ač  takové  vysvětlení  děti  mladšího  věku  většinou  ještě  ochotně 
přijímají. V tomto období však můžeme děti přivést k hlubšímu hledání. Je to 
cesta delší a složitější, ale v budoucnu se zúročí.

Toto stadium víry je stále zaměřeno na příběh. Podle Fowlera dítě přijímá za 
vlastní  ty  příběhy,  víru  či  rituály,  které  symbolizují  jeho  sounáležitost 
s komunitou. Rozvíjí se také schopnost vyprávět o své vlastní víře.85 Hlavní roli 
zde hrají  biblické příběhy, které dítě nejenom slyší,  ale už i  samo čte. Děti 
bývají zvlášť zaujaty akčními příběhy nabitými dějem. Důležité je tyto příběhy 
dávat do souvislosti s dnešním praktickým životem. Další druh příběhů vychází 
z každodenního  života  věřících  lidí.  Děti  stále  naslouchají  a  také  pozorují. 
Svědectví života v okolí dítěte je velmi účinné. To platí nejen u situací, kdy 
dospělí lidé svým životem potvrzují deklarovanou víru, ale neméně v případech 
opačných. Děti si v tomto věku také začínají uvědomovat svou potřebu Boha. 
V minulých  obdobích  vnímaly  hlavně  rodiče  jako  schopné  vyřešit  všechny 
jejich problémy. Teď děti poznávají,  že jsou problémy, se kterými si nevědí 
rady ani dospělí. Hledají tedy další důvěryhodnou jistotu svého života.

Dítě vyrůstající v křesťanské rodině objevuje v tomto období skutečnost, že 
to, co je tak samozřejmé v jeho rodině a církevním společenství, je pro většinu 
vrstevníků  zcela  cizí.  Počet  praktikujících  věřících  je  v České  republice 
dlouhodobě nízký a věřící lidé jsou ve výrazné menšině. Děti svou odlišnost 
v kolektivu  většinou  nevnímají  nijak  bolestně,  pokud  se  jejich  životní  styl 
nějak výrazně neodlišuje od ostatních. Pro rodiče je důležité rozumně zvažovat, 
která forma odlišnosti  vycházející  z oblasti  náboženství  je pro zdravý vývoj 
dítěte vhodná. Odlišnosti, které jsou pro dospělé naprosto zanedbatelné, mohou 
děti  vnímat  jako nepřekonatelné.  To se může týkat například oblečení  nebo 
hudby. Rodina je pro děti v tomto období bezpečným přístavem, kde mohou 
prožívat bezpečí. Úlohou rodičů je dávat jim jasná pravidla pro jejich chování. 
To napomáhá vývoji  schopnosti  rozeznávat,  co je správné,  a co špatné.  Na 
porušování  pravidel  jsou  děti  velmi  citlivé.  Důležitou  úlohu  hrají  rodiče 
v dohledu  na  způsob  trávení  volného  času  jejich  školáka.  Ten  potřebuje 
dostatek  pohybu  a  další  aktivity  podle  jeho  zájmu.  Je  třeba  jasně  stanovit 
pravidla týkající se trávení času u počítače a s mobilním telefonem. Děti nové 
technologie přirozeně lákají a to samo o sobě je přirozené. Úlohou rodičů je 
regulovat nejen čas strávený dětmi u počítače i televize, ale také mít přehled, 
čím se jejich dítě zabývá. Nebezpečné jsou nejen programy plné násilí, ale také 
ty, kde se stírá rozdíl mezi dobrem a zlem.

85 HENLEYOVÁ, Citlivé vyučování, 51
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Další  zodpovědností  rodičů je sexuální  výchova, se kterou je třeba začít, 
když se dítě ptá. Často tomu tak je již v předškolních letech. Důležité je odložit 
stud a mluvit  dostatečně otevřeně o sexualitě jako o krásném Božím daru.86 
Pokud děti mají otázky, mají právo na pravdivé vysvětlení odpovídající jejich 
věku. Odpovědi typu „Na to máš ještě spoustu času“ nejsou na místě. Važme si 
důvěry,  kterou  děti  svými  otázkami  vůči  nám  projevují,  je  základem  pro 
otevřenost v budoucnosti.

V církevních obcích je práce s touto věkovou kategorií velmi rozšířená. Pro 
náboženskou výchovu školáků lze  využít  nejrůznějších  prostředků a aktivit, 
které děti  většinou  ochotně  přijímají.  K dispozici  je  také  literatura  i  učební 
materiály z několika nakladatelství. Programy mohou být již delší a v mnohých 
církvích se neomezují  pouze na setkání  paralelní  s nedělními  bohoslužbami. 
Rozšířené jsou také aktivity během týdne typu různých biblických klubů, apod. 
To  odráží  naplňování  potřeby  vhodného  trávení  volného  času  dětí  a  také 
navazování vztahů s věřícími vrstevníky. Při programu pro školáky se využívá 
hudební složka, při které se mohou děti (mnohdy již zdatní hudebníci) aktivně 
zapojit.  Styl  hudby  je  vhodné  přizpůsobit  vkusu  této  věkové  skupiny.  Při 
vyprávění  biblických příběhů je třeba být kreativní  a vždy něčím překvapit, 
používat  četné pomůcky, ilustrace,  dramatizaci  či  moderní  technologie.  Děti 
rády  soutěží  a  to  je  možné  využívat  s ohledem  na  skupinovou  dynamiku. 
Propojení dětské soutěživosti  a velmi dobré paměti  dětí  využívá i  celostátní 
soutěž ve znalostech Bible  Stezka písmáků,  kterou každoročně spolupořádají 
Junák  a  Klub  Pathfinder.  Stolní  hry  mohou  v  dětském  kolektivu  dobře 
konkurovat  PC hrám.  Společné  sportování,  táboření  a  mnohé  další  aktivity 
využívají pracovníci v církvi nejen při pravidelných setkáváních, ale také při 
prázdninových táborech.

Zaměření  dětí  na  příběh  využili  také  tvůrci  sedmnáctidílného  cyklu 
„Biblická pátrání“, který vysílala v roce 2009 Česká televize. V sérii pátracích 
výletů prostřednictvím dvou dětských moderátorů děti hledají stopy některých 
biblických příběhů a současně odpovědi na otázky etického charakteru z nich 
vyplývající.  Děti zde měly možnost setkat se s řadou zajímavých lidí  včetně 
odborníků.

Pokud se rodiče rozhodnou pro vzdělávání svých dětí  v církevní základní 
škole, i zde se dítě setkává s křesťanskou výchovou, která je realizována buď 
v jednotlivých předmětech, nebo v uceleném učebním plánu, a prolíná celým 
školním vzdělávacím programem.

86 SMAHEL, Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte, 112
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Úlohou spirituální výchovy dětí mladšího školního věku je:
• využít  aktivity  a  přičinlivosti  dětí  k vytvoření  síly  kompetence, 
jejímž zdrojem je Bůh 
• předkládat  dětem  biblické  příběhy  a  praktické  zkušenosti,  které 
formují jejich víru 
• dávat dětem zakoušet příjemné zážitky z církevního společenství 

7.6. Starší školní věk (11–15 let)
Děti v tomto věku tělesně dospívají a koncem tohoto období dosáhnou často 

výšky dospělého člověka. Z dětí se stávají dospívající a tato změna přináší řadu 
úskalí pro všechny zúčastněné. 

Pubescent si uvědomuje svoji individualitu a proměňují se i jeho vztahy jak 
s rodiči, tak s vrstevníky. Nároky na jeho výkony ve škole se zvyšují, ale školní 
povinnosti většinou nejsou pro děti tohoto věku příliš lákavé. Mají mnohem 
důležitější úkoly – výzvy dospívání. Jde zde o počínající tvorbu identity, kdy si 
jedinec ujasňuje, kým je, kam směřuje a také čemu věří. Prozkoumává všechny 
rozdílné role, které se mu nabízejí, a vybírá si svou cestu. Důležitým úkolem 
pro rodiče a ostatní vychovatele při pomoci dětem v budování osobní identity 
je naslouchat jim. Nechat je se ptát. Pubescenti jsou mnohdy velmi radikální, 
testují své nápady a vyhraněné názory. Dalším úkolem pro rodiče je nechat své 
děti dělat stále víc vlastních rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. Mohou dělat 
chyby, dokud jsou v bezpečí a pomoc dospělých je na dosah. To se samozřejmě 
netýká  tak  nebezpečných  věcí,  jako  jsou  drogy  a  alkohol.  Zde  by 
experimentování  mohlo  mít  fatální  následky.  I  v této  oblasti  je  však  třeba 
otevřenosti pro rozhovor. Právě v tomto věku se podle průzkumů děti poprvé 
setkávají  s návykovými  látkami,  většinou  v kolektivu  vrstevníků.  Bylo  by 
velmi naivní se domnívat, že mému dítěti (např. v církevní škole) se to nestane. 
Stejný přístup je dobré zvolit k otázkám kolem sexuality. V obojím platí zásady 
co největší  otevřenosti,  budování  důvěry a prevence.  K rozhovorům na tato 
témata je  možné využít  mnohé moderní  publikace,  ale  hlavně běžné životní 
situace nebo navázat na děj společně sledovaného filmu. Pubescent je nerad 
poučován,  ale  ochotně  přijímá  dialog.  Právě  to  je  nejúčinnější  forma,  kdy 
vychovatel  může  nejlépe  zjistit  postoje  a  názory  dítěte.  Pokud  se  podaří 
vytvořit  příjemnou a přátelskou atmosféru,  může se rozvíjet  další  výchovné 
působení v této oblasti. 

Vychovatelé se potýkají se značnou emoční labilitou pubescentů. Ta je pro 
toto  životní  období  charakteristická  a  souvisí  s citovým  zráním.  Veselá  a 
bezproblémová  povaha  je  pak  vystřídána  neklidem  a  uzavřeností.  Jak  tedy 
nejlépe  reagovat  na  rychlé  změny  nálad  a  náhlé  výbuchy  emocí?  Zřejmě 
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nejlepší  reakce  vychází  z pochopení  nevyhnutelnosti  této  vývojové  fáze.  Je 
třeba  zachovat  klid,  zasahovat  pouze  v případě,  že  jednání  dítěte  má 
destruktivní charakter. Časem se totiž zvyšuje sebekontrola dospívajícího jako 
přirozený důsledek sebereflexe.87

K pubertě patří také potřeba postupného osamostatnění od pevných vztahů 
dětských let.  Proto by rodiče neměla překvapit  uzavřenost a časté odmítavé 
chování  jejich  do  této  doby velmi  otevřených  potomků.  Je  to  příprava  na 
samostatnost osobnosti  a opět to souvisí  se získáváním identity. Děti tohoto 
věku jsou pod dvojím tlakem. Část jejich osobnosti chce stále zůstat malým 
dítětem a  druhá  část  má  jasně  nakročeno k  samostatné  dospělosti.  Úkolem 
rodičů je být k dispozici  a nabízet  jak přiměřenou ochranu, tak dostatečnou 
dávku svobody a samostatnosti. Pubescent vyhledává osobu důvěrníka a přítele 
stejného pohlaví,  kterého si sám zvolil  a nachází u něj porozumění.  Takový 
člověk usnadňuje jedinci citové odpoutání se od rodičů a vývoj v samostatnou 
osobnost.

Vnější  vzhled  pubescentů  je  velké  téma  a  je  blízce  propojeno  s vlivem 
vrstevnické skupiny. Většina jedinců se svým vzhledem není spokojena a žádná 
objektivní  kritéria  zde  neexistují.  Těmi  posledními,  kdo tomu  rozumí,  jsou 
rodiče. Důležité je obstát v kolektivu vrstevníků a nelišit se. Důvodem je dosud 
nevytvořená  osobní  identita,  jedinec  se  ve  skupině  skrývá.  Rodiče  by měli 
podstupovat boj o oblečení a účes pubescenta jen v míře bezpodmínečně nutné. 
Dospívající často svým vzezřením také chtějí něco oznámit světu. Může to být 
pohrdání  povrchním materialismem  či  vnější  vyjádření  vnitřní  rozervanosti. 
Osobně se domnívám, že tolerance a svoboda v této oblasti je pro dospívající 
potřebná a mělo by se jí jim dostávat v dostatečné míře.

Kromě školních aktivit je dobré děti podpořit v jejich zálibách a koníčcích. 
Ty jsou v tomto věku již  velmi  diferencované a je možné v nich dosáhnout 
skutečného mistrovství. Tím pozitivním, co volnočasové aktivity přinášejí, je 
pocit kompetence a aktivní trávení volného času. Mnohdy se již v tomto věku 
projeví zájem, který jedince provází celým životem nebo dokonce ovlivní jeho 
budoucí profesní zaměření. Proto je dobré, pokud mají děti podporu své rodiny 
ve svých zálibách.  Není  výjimkou,  když otec začne rybařit  se  svým školou 
povinným  synem  či  celá  rodina  nasedne  na  kola.  Pro  rodinný  život  jsou 
podobné  aktivity  blahodárné.  Zvláště  důležité  jsou  v tomto  věku  koníčky 
a záliby pro  děti,  které  nejsou  příliš  úspěšné  ve  školních  výkonech.  Pokud 
takové dítě vyniká v nějakém sportu nebo ve hře na hudební nástroj, výrazně to 
zvyšuje jeho šance na vybudování zdravého sebevědomí, které je v tomto věku 
ohroženo.  Naopak  nepříznivě  působí  přehnané  ambice  rodičů  dětí,  které 
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například  závodně sportují.  Platí  tedy zásada  –  podpořit  aktivitu  dítěte,  ale 
nenutit je a nepodmiňovat lásku a přijetí dobrými výkony. Dítě potřebuje vědět, 
že  je  přijímáno  a  milováno  bez  podmínek.  Tak  rodiče  zjevují  Boží  přijetí 
každého člověka, který je nositelem důstojnosti jako součást Božího stvoření. 
K volnému času pubescenta v poslední době patří stále více internet. Na toto 
téma by bylo možné napsat samostatnou kapitolu. Jednoznačně platí zásada, že 
rodiče mají  ochránit  své dítě  před škodlivým obsahem, nebezpečnými lidmi 
a přílišnou závislostí, kterou s sebou používání internetu přináší. 

Rodinné prostředí  je pro děti  stále  velmi  důležité.  Měly by zde nacházet 
bezpečí a jistotu, ale i dostatek svobody a respektu. Nově nabytá svoboda by 
měla  být  úměrná  odpovědnosti.  K úspěšnému  soužití  všech  členů  rodiny 
mohou  napomáhat  každotýdenní  rodinná  setkávání  či  rodinná  konference.88 
Tato sejití  by měla být naplněna přátelskou a uvolněnou atmosférou. Mohou 
být časem zhodnocení společného žití a plánování do budoucna. Přirozeným 
způsobem  je  možné  do  setkání  zařadit  i  duchovní  zamyšlení  a  společnou 
modlitbu.

Ve spirituální výchově přestává být těžištěm rodina a větší  vliv mají  lidé 
zvnějšku. Pubescent odkládá svou „dětskou víru“ a hledá cestu dál. Je schopen 
abstraktního myšlení, a tak uvažuje nad závažnými tématy a zabývá se tím, jak 
ho vidí Bůh, jaký smysl má život a kam směřuje. Tyto otázky mohou dovést 
jedince  do  různých  kritických  okamžiků.  Jedním  z nich  je  úplný  obrat  od 
dosavadní  víry.  Většinou  zasáhne  dospívající,  kteří  prožili  nějaké  závažné 
zklamání  v této  oblasti,  například  s lidmi  v církevním  společenství,  nebo 
odhalili formalismus a pokrytectví u svých věřících rodičů. Takový jedinec má 
tendenci udělat jakousi tlustou čáru za svým dosavadním duchovním životem. 
Tlak ze strany rodiny nebo církve působí většinou velmi negativně a nelze jej 
tedy nijak  doporučit.  Jiný  vývoj  může  dospívajícího  dovést  k  lhostejnosti. 
Ponechal svou víru v dětství a do jeho současného života nijak nepromlouvá. 
Zachovává  zvyky,  jako  je  modlitba  či  návštěva  bohoslužeb,  ale  jde 
o náboženské projevy bez osobního nasazení.

Přáním a také možným cílem náboženské výchovy je konverze (věnuji  jí 
samostatnou kapitolu).  Jde o vědomé rozhodnutí  pro osobní vztah s Bohem. 
Výsledkem je zůstávání v tomto rozhodnutí a prožívání svého života v souladu 
s vírou.

Těžištěm  náboženské  výchovy  dospívajících  je  církevní  společenství  se 
zvláštním zaměřením na tuto věkovou kategorii.  Jde o společenství dorostu, 
mládeže nebo různé kluby, kde děti tráví čas se svými vrstevníky a programy 
jsou přizpůsobeny jejich zájmům a zálibám.  Biblické programy založené na 
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příběhu  lze  nahradit  tématickým  vyučováním  a  doplnit  je  o  pestrou  škálu 
aktivit,  jako  jsou:  diskusní  večery,  hudební  produkce,  výlety,  táboření,  hry 
v přírodě,  stolní  hry,  sportování,  dramatická  tvorba,  setkání  s podobnými 
skupinami, apod.

Hlavní  zásadou  je  společné  prožívání,  otevřenost  a  vztahy  založené  na 
respektu a zájmu o dospívajícího.

Oblast náboženské výchovy dětí staršího školního věku vychází ze zásad:
• respektu k osobnosti a vývoji jedince, který je nám partnerem 
• pomoci v orientaci v životě založeném na křesťanských hodnotách 
• vychovatel má být k dispozici a být příkladem 

7.7. Dospívání (15–20 let)
Věk  vrcholného  mládí  nazývají  vývojoví  psychologové  adolescencí. 

Dvacetiletý člověk je na vrcholu fyzických sil a je velmi výkonný i v duševní 
oblasti. Přibývá vědomí odpovědnosti za svůj život a hlavně sociální zrání. Ani 
zdaleka to není období klidné – mladý člověk je stále formován, a je zde tedy 
stále opodstatněné výchovné působení, nikoli pouze v oblasti vzdělání. 

Právě  vzdělávání  je  hlavním  zaměstnáním  adolescenta,  který  si  již 
uvědomuje  svou  odpovědnost  v této  oblasti  a  vzdělání  je  také  většinou 
směrováno k budoucímu profesnímu zaměření.

Velkou  kapitolou  tohoto  věku  je  volný  čas.  Dospívající  ho  mají  trávit 
s lidmi  podle  svého  výběru,  většinou  s vrstevníky.89 Rodiče  často  trávení 
volného času svých dospívajících dětí vidí kriticky. Adolescent potřebuje velké 
množství času na nekonečné hovory s přáteli, kdy se učí komunikovat – tedy 
mluvit  i naslouchat. Témata jsou velmi pestrá. Zaujatost těchto rozhovorů je 
veliká  a  příliš  se  neliší,  ať  jde  o  otázky  smyslu  života,  či  nového  účesu 
spolužačky.  Jedinec  tento  čas  potřebuje  stejně  jako  čas  strávený o  samotě. 
Dospělí toto mnohdy vidí jako promarnění příležitosti věnovat se vzdělávání 
nebo jiným užitečným činnostem, přesto je důležité tuto potřebu dospívajících 
respektovat.  Rodiče  však  mohou  rozšířit  obzor  svých téměř  dospělých dětí 
a nabídnout jim něco z pestré nabídky aktivit.  Seznámit je se svými koníčky 
a zálibami, nebo se společně pustit do něčeho úplně nového. Platí však opět 
zásada nabízet, ale nenutit. To samozřejmě netýká běžné pomoci v domácnosti. 
Zde  je  důležité  rozvíjet  účast  potomka  na  běžné  práci  jako  součást 
odpovědnosti  za  chod rodiny.  Mladí  dospělí,  kteří  využívají  plné  „hotelové 
služby“ v domě svých rodičů bez povinností, mají mnohem obtížnější vstup do 
samostatného života. Adolescent již často má vnitřní motivaci dělat dobrovolně 
něco ve prospěch druhých a má z toho značné uspokojení. Církevní obec je 
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místem,  kde  je  prostor  pro  tento  druh  aktivit  buď  přímo,  a nebo 
zprostředkovaně.  Dospívající  mnohdy  sice  není  schopen  tyto  činnosti 
vykonávat dlouhodobě a soustavně, ale vždy je to pro něj prospěšné, dodává 
mu to sebevědomí a napomáhá v budování osobní identity.

Důležité události se pro dospívající dějí na poli lásky a sexuality. Informace 
již mají většinou kompletní. To, co se nedozvěděli od rodičů a školy, pohotově 
doplnili vrstevníci a média. V tomto období jsou získávány první zkušenosti 
v erotické oblasti. Pokud jde o křesťanské výchovné působení v této oblasti, je 
třeba být citlivý, ale odložit  stud. Zodpovědností rodičů je varovat děti  před 
předčasným počátkem intimního života.  Není  možné zastírat,  že  křesťanské 
normy pro sexuální chování vycházející z Písma se liší od chování většinové 
společnosti.90 To, zda tyto normy přijme za své mladý člověk, záleží na mnoha 
okolnostech  a  zdaleka  to  pro  děti  vyrůstající  v křesťanských rodinách  není 
samozřejmé. Samotný fakt, že si to rodiče přejí, většinou není dostačující. To, 
z čeho se dá vycházet, je vklad z minulých období a otevřená komunikace na 
téma sexuality.  Je nutné nezastírat,  že k ovládnutí  pohlavního pudu je třeba 
velké  duševní  síly.  Pozitivní  roli  zde  hraje  vrstevnická  skupina  křesťanské 
mládeže a přátelské vztahy s vedoucími takové skupiny, kteří jsou většinou o 
něco starší. Dospívající potřebuje oporu také při prvním zklamání v milostném 
životě. Pokud v tomto pro něj velmi bolestném okamžiku najde porozumění u 
někoho z rodičů, je to pro něj důležitý signál, že na rodiče je v těžkých chvílích 
spolehnutí.  Rodič  by  si  důvěry  svého  dítěte  měl  vážit  a  nesklouznout 
k mentorování a poučování, které by důvěru pro příště mohlo výrazně narušit. 

V mravním vývoji jsou velké individuální rozdíly. Adolescent vidí mnoho 
možností a rozvažuje, jak se rozdílné hodnotové systémy uplatní v jeho životě. 
Význam pro něj mají názory ostatních lidí, protože výrazná je u něj touha být 
akceptován, a jeho morálka má proto tendenci se přizpůsobovat. Někteří jedinci 
upřednostňují pragmatické jednání, hlubším přemýšlením o smyslu dobra a zla 
se nezabývají  a setrvávají  na primitivním stupni  mravního vývoje.  Jiní  jsou 
morálními absolutisty a v posuzování jednání ať už svého, či jednání druhých, 
jsou  velmi  radikální.  K tomu  také  dochází,  pokud  je  morální  usuzování 
podpořeno náboženskými motivy. Zde se projevuje vědomí osobní hříšnosti a 
neschopnosti  naplňování  požadavků,  které  člověku víra  přináší.  Důležité  je, 
aby mladý člověk nacházel svou osobní odpovědnost a nebyla mu mechanicky 
předávána z vnějšku. Morální  laťku si  mnohdy mladý člověk nasazuje příliš 
vysoko a trápí se, že podle takových norem není schopen žít ani den.91 To je 
však normální fáze cesty k mravní dospělosti, která bude později překonána. I 
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v této fázi má být dospívající respektován svým okolím, které mu může být 
oporou v mnohých nejistotách. Později sám rozpozná neuskutečnitelnost svých 
absolutních morálních požadavků a vypořádá se s tím. 

Vztahy  mezi  rodiči  a  jejich  dospívajícími  dětmi  mohou  být  velmi 
komplikované. Rodiče se nemohou vyhnout kritice od svých dětí. Tato kritika 
je mnohdy velmi široká a zasahuje vlastně celý svět dospělých. Zde není na 
místě  rezignovaný  postoj  typu  „však  sám  poznáš,  až  tě  život  naučí“. 
Adolescent potřebuje být konfrontován s názory zralých dospělých. Chce být a 
také jim je partnerem k diskusi na nejrůznější témata. Konstruktivní a příjemné 
rozhovory, které rodiče naplňují nadějí, že mají doma dospělého, vnímavého 
a rozumného  člověka,  jsou  střídány  velmi  bouřlivými  názorovými 
a kázeňskými  konflikty.  Jde  o  pokračování  osamostatňovacího  procesu 
v oblasti citových vztahů, kterým každý jedinec musí projít.

Vrcholí  zápas  o  osobní  identitu,  což  souvisí  s pochybnostmi  o  všech 
konvencích,  i  těch  nejposvátnějších.  Dospívající  hledá  řadu  odpovědí  na 
otázky, které určují jeho samotného. Snaží se orientovat ve svých motivech, 
hodnotách a  mravních  zásadách.  Vše  je  to  vázáno  na  sebepoznání.  Jedinec 
musí  opustit  identitu  dítěte  a  přijmout  novou.  Úlohou  vychovatelů  je  stát 
nablízku s radou a podporou. Je to směřování k celistvosti osobnosti, ke které 
patří  také  schopnost  přijímat  své slabosti  a  vědomí,  že  Bůh člověka přesto 
přijímá  –  člověka,  který  je  nositelem  nepodmíněné  lidské  důstojnosti. 
Myšlenka  lidské  důstojnosti  a  vysoké  hodnoty  každého  jedince  může  být 
významnou pomocí v procesu formování vlastní identity. 

V oblasti náboženské tento proces probíhá také. Mladý člověk se zapojuje 
do mnoha oblastí života a je jimi ovlivňován. Mezi tyto okruhy patří rodina, 
škola,  kamarádi,  práce,  sdělovací  prostředky,  církevní  společenství  a  také 
oblast osobních zálib. J. Fowler říká, že dospívající musí pochopit, jak se jeho 
víra vztahuje k těmto aktivitám. Tím se jeho víra stává osobní. Adolescent chce 
znát  Boha  jako  někoho,  kdo  zná  jej  a  kdo  ho  přijímá.  Dospívající  si  již 
nevystačí s napodobováním víry svých rodičů nebo vrstevníků. Jde o vytvoření 
jeho přesvědčení, jeho hodnot a jeho víry. Psychologie náboženství uvádí, že 
typickou událostí adolescence je konverze.

Církevní obce se věnují této věkové kategorii s velkým nasazením. V pestré 
paletě  aktivit  se  spojuje  práce  s mladou  generací,  která  v církvi  vyrostla, 
s evangelizačním  působením  církve.  Toto  spojení  není  náhodné,  protože 
i dospívající  v církevním prostředí potřebují  určitým způsobem nově oslovit. 
Poučující  a monologická  kázání  jsou  nahrazena  dialogem  a  směřováním 
k osobním zkušenostem.  Dospívající  potřebují,  aby jim  bylo  nasloucháno  a 
měli  prostor  pro  méně  obvyklé  myšlenkové  cesty.  Mladí  lidé,  kteří  nalezli 
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osobní víru, se sami aktivně zapojují do duchovní služby svým vrstevníkům. 
Způsob práce je vázán na mnohé aktivity běžné mezi mladými lidmi, jako je 
sport, cestování nebo výuka cizích jazyků formou oblíbených English campů. 
Významnou roli hraje také hudba, o které L. Muchová píše: „Hudba poskytuje  
člověku zcela specifický podíl na transcendujících zkušenostech, v nichž je sice  
omezen  rytmem  a  rezonancí,  ale  své  touze  může  propůjčit  v písni  svůj  
nezaměnitelný význam.“ 92

Zajímavý je projekt tzv. klubů EXIT 316, který navazuje na stejnojmennou 
sérii  pořadů vysílanou Českou televizí.  Je  to  vhodná pomůcka pro diskusní 
setkávání nad různými etickými tématy a křesťanským životním stylem. 

Organizace  působící  mezi  mládeží  se  zaměřují  na  zájmy  mladých  lidí 
a poskytují jim přirozeným způsobem široký a volný prostor. Cílem je nabízet 
křesťanský životní styl jako viditelný obraz osobního vztahu k Bohu a také jako 
alternativu ke konzumním trendům současné společnosti. 

Výchovné působení ve spirituální oblasti se u dospívajících soustředí na:
• respekt  k osobnosti  dospívajícího  a  jeho stále  se  formující  osobní 
identitě (poskytnutí prostoru pro kritické otázky a postoje) 
• poskytování podpory ve formování křesťanských životních postojů 
• možnost  účasti  na  společenství  věřících  mladých  lidí,  které  je 
pomocí na cestě nalezení identity 
• postupné přenesení plné odpovědnosti  za vlastní život na mladého 
člověka 

7.8. Dospělost
Dospělý jedinec přestává být objektem výchovy v běžném slova smyslu. To 

však zdaleka neznamená,  že jeho vývoj je zakončen. To platí  ve spirituální 
oblasti více než v ostatních. Mladý člověk má život ve svých rukou a je jeho 
odpovědností,  aby to  dobré,  co  mu  výchova  poskytla,  dále  rozvíjel.  Pokud 
výchova v některé oblasti selhala či byla nedostatečná, je na něm samotném, 
aby směřoval ke zralé a celistvé osobnosti. 

J. A. Komenský zdůrazňuje výchovu jako událost celého života: „Všecko je  
dobré teprve tehdy, když závěr je dobrý.“ 93

Křesťanská spiritualita  vede člověka k životu  na cestě,  která nabízí  nový 
začátek pro každého.

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové.“ 
(2Kor 5,17)

92 MUCHOVÁ, Úvod do náboženské pedagogiky, 125
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8. Náboženská konverze
Předcházející kapitoly popisovaly cestu jedince od narození až po dospělost 

jako víceméně plynulý proces směřující ke zralé víře. Domnívám se však, že to 
by byl  pohled  zjednodušující  a  pomíjející  podstatu  víry samotné.  Každý je 
svébytnou osobností obdařenou svobodou a důstojností. Takový obraz člověka 
nalézáme také v Písmu: „Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že  
se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil,  že není roven Bohu, korunuješ ho  
slávou a důstojností.“ (Ž 8,5–6)

Místo, kde se rodí víra, je nazýváno nitrem člověka či jeho srdcem. Ježíš ve 
svém horském kázání říká, že právě čisté srdce je schopno vidět Boha (Mt 5,8). 
V souvislosti s křesťanskou výchovou si musíme klást otázku, zda je zrození 
víry v srdci člověka jednorázovou událostí, nebo zda jde o proces. Na tomto 
místě  se  tedy setkáváme  s fenoménem náboženské  konverze,  její  definicí  a 
dalšími souvislostmi.

Slovo  konverze  vychází  z latinského  conversio,  což  znamená  „obrat“. 
Vyjadřuje  změnu  náboženského  vyznání  či  obrácení  na  jinou  víru.94 Z  této 
encyklopedické definice by se mohlo  zdát,  že  jde o změnu konfese.  To má 
patrně  historické  kořeny.  V  minulých  staletích  i  tisíciletích  se  totiž 
nepředpokládalo, že člověk nemá žádnou víru. Tento postoj nevíry se rozšířil 
až v éře novověku. Tak například obrácení biblického apoštola Pavla95 by se 
dalo  označit  za  změnu  konfese.  Z  pravověrného  Žida  se  stal  křesťanem. 
V současných  společenských  podmínkách  se  za  náboženskou  konverzi 
považuje hlavně obrat od nevíry k víře. V souvislosti se spirituální výchovou je 
právě taková událost v centru našeho zájmu.

Fenomén  náboženské  konverze  byl  vždy  velmi  zajímavý  a  podněcoval 
odborníky z mnoha oborů k prozkoumání této lidské zkušenosti. Problém však 
vidím v nemožnosti zcela objektivního pohledu. To je způsobeno jednak tím, 
že odborníci zabývající se konverzí vesměs měli osobní vztah k náboženství. 
Druhým problémem jsou zdroje, ze kterých veškeré výzkumy čerpají. Všichni 
odborníci  vycházejí  hlavně  z  výpovědí  samotných  konvertitů,  kteří  svědčí 
o svém obrácení. Jde tedy o osobní interpretaci dané události, která přesahuje 
člověka a  také je  mnohdy spojená  se silnými  emocemi.  Na toto  téma  bylo 
sepsáno  mnoho  publikací  s různými  východisky  –  sociologickými, 
psychologickými,  filozofickými a také teologickými (Příkladem je publikace 
kolektivu  autorů  Konverze  a  konvertité  z  roku  2009.  Jde  o  sborník  z 
mezioborového semináře o problematice náboženského obrácení.).

94 FIORES, Slovník spirituality, 523
95 Bible, Sk 9,1-31
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Pojetí  sociologické  vidí  konverzi  jako  událost  odehrávající  se  v určitém 
společenském kontextu. Jedinec opouští své dosavadní zařazení a znovuzrozuje 
se pro společenství druhé. Jde o členství ve skupině a po události  konverze 
o radikální změny hodnotového systému.96

Psychologie  nám  poskytuje  dokonce  několik  odlišných  teorií  konverze. 
Většinou vycházejí z myšlenek E. D. Starbucka a W. Jamese, který se podrobně 
zabýval  křesťanským  probuzeneckým  hnutím  konce  devatenáctého  století. 
Významný  názorový  proud  vidí  náboženskou  konverzi  jako  typicky 
adolescentní záležitost. Jde o navázání na Eriksonovo hledání identity v tomto 
úseku  života.  Nechci  také  opomenout  P.  Halamu,  jehož  výzkum  vychází 
z katolického charismatického hnutí na Slovensku. Uvádí, že typické konverze 
navazují  na  kontakt  s  křesťanstvím  v  dětství.  Často  jsou  také  popisovány 
osobní  problémy  předcházející  konverzi  a  vazba  na  konkrétní  církevní 
komunitu.  Po  konverzi  následují  radikální  změny  spirituálního  prožívání  i 
celého způsobu života. P. Říčan zmiňuje pro náboženskou výchovu podstatný 
pohled týkající se konverze. Člověk se může o konverzi vědomě snažit a není 
to podle něj snaha marná. Jen vůle ale nestačí.97

Teologie vychází z novozákonního pojmu  obrácení. Jde o rozhodný obrat 
k Bohu, při němž si hříšník, Žid nebo pohan, vírou v Krista zabezpečuje vstup 
do eschatologického Božího království a získává odpuštění hříchů.98 Jedná se 
o jednorázovou  a  neopakovatelnou  událost,  která  má  přímou  souvislost  se 
zrozením víry a s pokáním. Pokání představuje změnu mysli a srdce vůči Bohu. 
Víra znamená důvěru jeho slovu a Kristu. Obrácení obsahuje obojí. Toto pojetí 
obrácení  či  jinak  řečeno  znovuzrození je  základem  zvěsti  mnohých 
probuzeneckých skupin evangelikálního směru.

„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.“ (Sk 3,19)
Filozofie  pojímá  konverzi  také  v  obecnějším  smyslu.  Událost  radikální 

změny  postojů  člověka  a  vnímání  skutečnosti  lze  nahlédnout  v  Platónově 
podobenství  o  jeskyni.  Vězeň v jeskyni  je  podoben člověku před  konverzí. 
Hledí na stíny na stěně a považuje je za jedinou možnou realitu. Pak je vězeň 
zbaven pout a vyvlečen na denní světlo. Takový jedinec se nemůže vyhnout 
pocitům  zmatku.  Pak  však  přivykne  světlu  a  nahlédne  skutečný stav  věcí. 
Lhostejný mu není  ani  osud jeho bývalých spoluvězňů.99 Domnívám se,  že 
tento obraz lidského prozření  spojuje s  konverzí  řada prvků. Není  zde totiž 
jasně  vyjádřeno,  co  způsobilo  odpoutání  vězně  a  jeho  obrácení.  I  při 

96 PALOUŠ, Čas výchovy, 110
97 ŘÍČAN, Psychologie náboženství a spirituality, 262
98 DOUGLAS, Nový biblický slovník, 688
99 PLATÓN, Ústava, 246–247 
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náboženské konverzi  jsou tyto věci  skryty a  mnohdy jsou pak označeny za 
zázračné působení vyšší moci. Také určitou dávku trýzně a zmatku při prvních 
pohledech  v  slunečním  svitu  je  možné  přirovnat  k  pocitům  budoucího 
konvertity. Poslední paralelu vidím v touze vyvedeného jedince sdělit své nové 
poznání  bývalým spoluvězňům.  Se  stejným odhodláním  zvěstují  konvertité 
svou novou víru svému okolí.

Filozofické  svědectví  o  vlastní  náboženské  konverzi  nabízí  Augustin  ve 
svém  Vyznání.  Zakusil  křesťanskou výchovu své zbožné matky. Jako mladý 
muž  ale  žil  velmi  nevázaně  a  věnoval  se  rétorice  a  manicheismu.  Prázdné 
filosofování  jej  však  neuspokojuje  a  prochází  hlubokou  vnitřní  krizí,  která 
směřuje k přijetí  křesťanství.  Toto  směřování  má  nejdříve  spíše teoretickou 
podobu  a  vnější  Augustinův  život  je  nezměněn.  Jinak  než  dříve  k  němu 
promlouvá  Písmo,  ve  kterém  nachází  hloubku  a  skrytá  tajemství.  Prožívá 
trýzeň  a  zmatek  nedílně  spojený s  hledáním  východiska.  Přichází  okamžik 
Božího jednání. Augustin nahlédne do svého nitra, ve kterém vidí jen pýchu 
a prázdnotu.  Následuje  vážná  a  opravdová  výzva  k  odevzdání  se  Bohu. 
Augustin se v slzách pokání vzdává sám sebe. Do jeho srdce vstoupilo světlo 
jistoty a on nastupuje cestu nejvýznamnějšího myslitele raného křesťanství.100

Z hlediska vývoje jedince a jeho výchovy je skutečnost konverze zásadní 
životní  změnou,  která se dotýká samotné identity člověka. R. Palouš ve své 
knize Čas výchovy zdůrazňuje, že spojující zkušeností konvertitů je okamžik 
sebevzdání se. Následuje rezignace na vlastní  Já a ztráta dosavadních jistot. 
Nejde tedy jenom o přijetí nové ideologie či soustavy věroučných dogmat, ale 
o proměnu člověka samotného.

Mnozí jedinci vyrůstající ve věřících rodinách projdou také cestou opačnou 
– od víry k nevíře.  Tento posun však nebývá dílem okamžiku,  ale  probíhá 
většinou méně nápadně v období dospívání a emocionální emancipace.  Tato 
změna je většinou záležitostí rozumu. Jedinec pak svou dětskou náboženskou 
víru považuje za omyl a nepochopitelnou naivitu.  Takový odvrat od víry ale 
nelze nazvat konverzí a také nemusí být definitivní.

Otázkou je, jak konverze zapadá do vývojového konceptu víry a náboženské 
výchovy. Můžeme jako vychovatelé svým působením vytvořit podmínky pro 
žádoucí formu konverze? Domnívám se, že nelze dát jednoznačnou odpověď. 
Již z výše napsaného vyplývá jasně skutečnost, že tím hlavním činitelem při 
konverzi  není  budoucí  konvertita,  ani  lidé  v  jeho  okolí.  Bez  Božího 
nadpřirozeného  působení  by  člověk  zůstal  ve  vlastní  bezmoci.  Skutečná 
konverze obsahuje sebepřekročení a povolání k něčemu absolutnímu. Víra je 
darem z Boží milosti a nelze ji vypůsobit lidskou vůlí. 

100 AURELIUS AUGUSTINUS, Vyznání, 76–85
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R.  Palouš  za  všechny  vychovatele  poskytuje  svému  svěřenci  tuto  radu: 
„Veškeré výklady evangelia, teologické a filozofické traktáty smějí nakonec jen  
budit tvou pozornost, smějí tě jen pobízet. Vždy však jde o to, abys ty sám byl  
nachystán pro dar víry, pro zjevení, pro pravdu.“ 101

101 PALOUŠ, Dopisy kmotřenci, 61
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9. Závěr
Každý člověk je jedinečnou a originální bytostí, která se vyvíjí od početí po 

celý  život.  Stádia  psychického  vývoje  jsou  nezpochybnitelnou  skutečností, 
která v souvislosti  s  ostatními  složkami  určuje prožívání  a jednání  člověka. 
Výzkumy z  oboru  psychologie  náboženství  dokladují,  že  prožívání  jedince 
v oblasti spirituality se v průběhu života vyvíjí také v závislosti na psychickém 
zrání. Většina těchto přístupů je ovlivněna teorií vývoje osobnosti E. Eriksona. 

Ve své bakalářské práci jsem hledala souvislosti mezi moderními poznatky 
těchto vědních oborů a možností konkrétního výchovného působení. Na tuto 
problematiku jsem hleděla také jako rodič a laický pracovník s dětmi v církvi. 
Domnívám se, že většina učitelů náboženství stejně jako rodiče nejsou lidé s 
hlubšími znalostmi psychologie a pedagogiky. Přesto vyučovací metody, které 
využívají,  většinou  odpovídají  potřebám  dětí  v  jednotlivých  věkových 
obdobích. První důvod vidím v možnostech využití výukových materiálů, které 
vytvářejí pedagogičtí odborníci. Druhý důvod je zcela přirozený. Výchova není 
jednosměrné  působení  od  vychovatele  ke  svěřenci.  Děti  nám  díky  své 
bezprostřednosti  většinou  poskytují  velmi  dobrou  zpětnou  vazbu.  Každý 
vnímavý vychovatel  celkem snadno pozná,  zda jeho úsilí  přináší  očekávané 
ovoce.  To však platí  spíše pro oblast  vyučování  a nelze  se na tuto zpětnou 
vazbu spolehnout ve výchově jako celku. Formování povahy člověka, základní 
důvěra a také emoční zralost leží mnohem hlouběji v nitru člověka. Odborníci z 
oboru  psychologie  náboženství  dokladují,  že  pro  cestu  ke  zralé  spiritualitě 
jedinec potřebuje dobré základy ve zmíněných oblastech. Vychovatelé by tedy 
tyto skutečnosti neměli opomíjet.

Uvědomuji  si,  že  v  druhé  polovině  dvacátého  století  byla  v  naší  zemi 
zpřetrhána  kontinuita  náboženské  výchovy.  Mnozí  věřící  rodiče,  kteří  dnes 
vychovávají  děti  k  víře,  sami  náboženskou  výchovu  nezakusili.  Tak  je 
zpřetrháno cosi jemného, a přitom velmi pevného, co poskytuje tradice v tom 
nejlepším slova smyslu.  Právě k předávání  víry z  generace na generaci  nás 
vyzývá Písmo (Dt 4,9). V této souvislosti si lze klást otázku, zda se nějak liší 
výchovné působení rodičů, kteří sami vyrostli v rodině sekulární, od těch, kteří 
vycházejí  z  tradičně  křesťanského  prostředí.  Dalším zajímavým tématem je 
výchova dětí v rodinách, kde je věřící jenom jeden z rodičů. 

Jako pozitivní trend posledních let vidím zlepšující se podporu křesťanských 
vychovatelů. Výrazně se rozšířila možnost vzdělání v této oblasti, vychází řada 
kvalitních publikací věnujících se výchově. Také církevní společenství nabízejí 
pestrou paletu aktivit pro děti, rodiče i celé rodiny. Zodpovědní rodiče a ostatní 
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vychovatelé nejsou tedy ve svém výchovném snažení odkázáni pouze na vlastní 
síly a schopnosti.

Pro  účely spirituální  výchovy je  podstatné,  jaké  výchovné  prostředky je 
možné  a  vhodné v různém věku dětí  využít.  V jistém okamžiku  se  vědomí 
o Boží existenci může změnit ve víru v živého Boha. Křesťanský životní styl 
realizovaný pod  bedlivým dozorem rodičů  lze  změnit  v osobní  následování 
Krista. Co dítě ví rozumem, může poznat ve svém nitru. Oddanost církevnímu 
společenství  a  souboru  dogmat  je  nahrazena  hledáním  vlastních  forem 
zbožnosti.  Odpovědi  na  výzvy,  jež  před  každého  z nás  Bůh  předkládá, 
vycházejí vždy z nitra člověka. Tato změna se děje rozličnými způsoby. Někdy 
je pozvolná,  bez náhlých zvratů,  a výsledkem je zralá víra, jež pak člověka 
provází po celý život. V jiných případech je akt obrácení velmi dramatickou 
událostí, která je vyústěním osobní krize či důsledkem nějaké důležité životní 
situace. Proto jsem do své práce zařadila také kapitolu věnovanou náboženské 
konverzi.  Tento  fenomén  totiž  stojí  poněkud  mimo  plynulý  vývoj,  i  když 
konverzi psychologové označují za typicky adolescentní záležitost. Domnívám 
se, že je to pouze pohled z určitého úhlu. Konverzi ve smyslu probuzení víry 
jako  niterného  vztahu  k  Bohu  nelze  zařadit  vývojově,  protože  se  na  ní 
významně  podílí  něco,  co  přesahuje  člověka  samotného.  Jde  o  svrchované 
jednání Boží. Bůh jediný je schopen oslovit lidské nitro, které Písmo nazývá 
srdcem. Snaha vychovatelů o obrácení jejich svěřenců v tomto světle získává 
zcela  jiný charakter,  než  si  mohou  uvědomovat.  Proto  je  třeba  se  v oblasti 
náboženské výchovy vyhnout jakýmkoli formám manipulace. Z dlouhodobého 
hlediska  by  byl  tento  přístup  kontraproduktivní. Ač  jsou  formy  tohoto 
náboženského prožitku velmi rozdílné, výsledkem je zřetelná změna v celém 
prožívání jedince a také v jeho systému hodnot. Tato změna se děje v nitru 
člověka. Výpovědi samotných konvertitů jsou většinou spojeny s množstvím 
emocí, proto objektivizovat tento prožitek je velmi těžké.

To, co bylo pro mou práci limitující, byl její převažující teoretický charakter. 
Vychází  hlavně  z  teorií  vývoje  osobnosti  a  stadií  víry.  Část  zaměřená  na 
konkrétní  formy  náboženské  výchovy  by  si  zasloužila  důkladnější 
prozkoumání. Uvědomuji si, že jsem byla do velké míry odkázána na osobní 
zkušenosti a pohled do mého okolí. Protože se převážně pohybuji v prostředí 
menších evangelikálních církví, pracuji s východisky tohoto prostředí. Týká se 
to  praxe  v  rodinách,  církvi  a  také  ve  školách.  Jistě  by  bylo  zajímavé 
dotazníkové šetření na téma cílů a motivace k náboženské výchově ze strany 
vychovatelů,  zda  se  toto  nějak  liší  u  lidí  z  tradičně  křesťanských rodin  od 
konvertitů.  Další  oblastí,  která  by si  zasloužila  důkladnější  prozkoumání,  je 
zpětná vazba od těch dospělých, kteří sami náboženskou výchovu zakusili.
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Tento poněkud zúžený pohled na praxi výchovy jsem se snažila vyvážit v 
části  teoretické. Zde jsem záměrně čerpala z publikací velmi rozdílných; od 
autorů,  jejichž  religiozita  má  odlišné  kořeny.  Právě  tato  různost  pohledů  a 
důrazů  v  oblasti  náboženské  výchovy  pro  mne  byla  velmi  obohacující. 
Uvědomuji  si,  že  člověk,  který žije  v  určité  církevní  komunitě,  je  v  tomto 
prostředí do jisté míry izolován. Setkává se s věřícími podobných názorů, se 
stejnou formou zbožnosti a čerpá z určitého typu duchovní literatury. I způsob 
interpretace Písma  je  většinou  zaměřen na určité  důrazy.  Domnívám se,  že 
pohled na duchovní život  a praktikovanou zbožnost z jiného úhlu může být 
inspirující. 

Jako velmi podstatnou vnímám nutnost nahlížet na výchovu celostně. To, co 
se běžně chápe jako náboženská výchova, je jen menší částí  toho, co je pro 
zdravý duchovní růst klíčové. Výchova k víře není metodou, jak z nevědomé 
bytosti  zformovat  hotového  věřícího  člověka.  Není  také  pedagogickým 
systémem  zaměřeným  na  výuku  náboženství.  Jako  nejpodstatnější  vidím 
položení zdravých základů v osobnosti člověka. Tyto základy jsou kladeny již 
před narozením a krátce po něm v období, kdy dítě získává základní důvěru. Ta 
je  jedním ze  stavebních  kamenů  budoucí  víry.  Další  stavební  kameny jsou 
kladeny později  a vytvářejí  úrodnou půdu, do níž  může zapadnout  „semeno 
víry“. 

Cílem mé práce bylo jakési celkové shrnutí zásad náboženské výchovy pro 
vychovatele.  Ač se  mi  podařilo  vývojově seřadit  možné  výchovné postupy, 
mnohem hlouběji než dříve jsem si uvědomila úskalí  takového přístupu. To 
spočívá v možné schematičnosti. Ani cílené a kvalitní výchovné působení ve 
spirituální oblasti není zárukou, že z dítěte vyroste jedinec s živou a aktivní 
vírou. Dítě není nádoba, do které lze víru „nalít“.  Víra je věcí velmi osobní a 
cestu ke skutečnému vztahu k Bohu, založenému na bytostné důvěře, si musí 
projít každý sám. Úkolem rodičů a ostatních vychovatelů je dítě na této cestě 
doprovodit  a  podpořit.  Tak  věřící  člověk  nejlépe  naplní  biblickou  výzvu 
samotného Ježíše Krista: 

„Nechte  děti  přicházet  ke  mně  a  nebraňte  jim,  neboť  takovým  patří  
království Boží“ (L 18,16)
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