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ZBOŽNOST
psychické aspekty zvnitřnělé religiozity u katoliček – matek malých dětí.
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Sekularizace současné postmoderní Evropy představuje krach křesťanství ve smyslu integrující síly 
společnosti, nepředstavuje však zánik křesťanství jako takového. Na proměny postmoderní společnosti 
reaguje už několik desetiletí i největší evropská církev přesunem důrazu z katolicismu (institucionálně 
– doktrinálního postoje církve) na katolicitu (otevřenost a univerzalitu popstoje církve). I přes tento 
vnitřní pohyb Římskokatolická církev ztrácí počty svých členů a mnohdy nedokáže uspokojivě oslovit 
v konkurenci na „náboženském trhu“ ani agnostiky, ani „hledající“. 
Z jiného úhlu pohledu je ale zřejmé, že stále zůstává pro řadu lidí „domovem“, v němž rozvíjejí svoji 
víru jako individuální projev existenciálních potřeb. Těmto lidem symbolické universum tradičního 
katolického náboženství poskytuje faktické i symbolické nástroje, jak spiritualitu rozvíjet. 

Závažné změny v religiozitě a spiritualitě v postmoderní společnosti jsou v posledních desetiletích 
předmětem narůstajícího odborného zájmu. I v oblasti psychologie narůstá počet publikovaných 
teoretických prací i výzkumných studií z psychologie náboženství – jak zahraniční tak české a 
slovenské odborné literatuře.
V oblasti odborného psychologického výzkumu jsou v popředí převážně kvantitativní studie 
zaměřující se na zkoumání různých aspektů religiozity a spirtuality (často v kontextu psychologie 
osobnosti, psychologie zdraví a copingu), v poředí je také zkoumání psychických aspektů konverze a 
tématika fundamentalismu a sekt. Méně prostoru je věnováno zkoumání tvz. „spirituality 
každodennosti“: např. psychických aspektů zbožné praxe a náboženských prožitků, nicméně i v této 
oblasti počet studií, zaměřených v tomto případě kvalitativně, narůstá.

Předložená dizertační práce se zabývá spiritualitou každodennosti v jejích psychologických aspektech. 
Cílem této práce je porozumění zkušenosti zbožnosti žen, které v rámci katolického náboženství 
aktivně praktikují svou víru a to v konkrétní životní situaci, která je charakterizovaná péčí o malé děti 
jako jejich převažující aktivitou. 

Teoretickým a metodologickým východiskem vedoucím k tomuto cíl je hermeneuticko – narativní 
přístup, který vychází z předpokladu, že při pokusu uchopit zkušenost druhého člověka jsme odkázáni 
na promluvy, texty a interakce, které si žádají interpretaci. Vyprávěný příběh je chápán jako 
„interpretace života“, z kterého výzkumník interpretuje významy přikládané zkoumané zkušenosti.

V předkládané dizertační práci shrnuji výsledky kvalitativního výzkumu, v němž jsem se věnovala 
zkušenosti katolické zbožnosti (zvnitřnělé religiozitě) koherentní skupiny dvanácti matek malých dětí. 
Výsledky představují popis vysledovaných stěžejních bodů vývoje zbožnosti; deskripci náročné 
životní situace, v níž zúčastněné katolické matky musí svou zbožnost „vybojovávat“ navzdory 
nepříznivým okolnostem; interpretaci přínosů modlitební praxe na úrovni každodennosti, 
v traumatických situacích a na úrovni well-beingu. Práce dokládá, jak jim jejich zbožnost umožňuje 
prožívané situace na subjektivní rovině lépe zvládat. Poslední část práce je věnovaná narativní 
interpretaci vyprávění z hlediska významu, který zkoumané ženy své zbožnosti přikládají - jak 
dokládá autorský koncept „metanoiové identity“, zbožná praxe výrazně ovlivňuje sebepojetí 
zkoumaných žen a umožňuje jim realizovat kontinuální re-konstrukci jejich vlastní identity.




