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Anotace 

Tato práce se zaměřuje na anděly, přesněji na víru v anděly. V práci je nejprve 

definován pojem anděl a jeho význam. Existují tři pojmy, které popisují 

anděla – anděl, posel a Anděl páně. Potom je popisován anděl, jak ho vnímají 

různá náboţenství a náboţenské směry. Největší důraz je kladen na 

křesťanství. Pak je popsán vývoj víry v anděly – od starozákonních andělů po 

dnešní pohled na anděly.  

Druhá část práce představuje dotazník, který byl rozdán 80 respondentům,  

a hypotézy, ze kterých jsem vycházela. Je definována skupina respondentů – 

studenti VOŠ Jabok a ETF – oboru pastorační a sociální práce.  

Výsledky jsou následující: 71 % respondentů věří v anděly – jejich víra 

vychází nejčastěji z křesťanství a u většiny z nich je ţitá – respondenti se 

k andělům modlí a to nejčastěji ve chvílích strachu. Respondenti si představují 

anděly hlavně jako ochránce a krásné bytosti doprovázené světlem. 75 % 

respondentů, kteří věří v anděly si myslí, ţe mají stráţného anděla. Na konci 

práce jsou shrnuty výsledky a přiloţeny grafy a dotazník. 
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Summary 

Belief in angels - research among students VOŠ Jabok a PSP ETF 

This work focuses on angels, specifically the belief in angels. First, it defines 

a concept of an angel and its importance in the thesis. There are three terms 

that describe an angel - an angel, a messenger, and the Angelus. Next, the 

ways of perception of an angel in different religions and religious lines are 

described. The greatest stress is placed on the Christian perspective. The 

following part describes the evolution of belief in angels - angels from the Old 

Testament to today's view of angels. 

The second part presents the questionnaire that was distributed to 80 

respondents and the hypotheses from which I drew. The group of respondents 

- college students Jabok and Protestant Theological Faculty - the field of 

pastoral and social work are defined.  

Results are following: 71 % of respondents believe in angels - their belief is 

mostly based on Christianity and they actively practice their religion - the 

respondents pray to angels, most often in moments of fear. Respondents 

imagine angels mainly as a protectors and as a being accompanied by  

a beautiful light. 75 % of respondents who believe in angels, they think they 

have a guardian angel. 

The complete results are summarized at the end of the paper and accompanied 

by charts and the questionnaire. 
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Úvod 

Jsou andělé či nejsou? Existují vůbec? Andělé vyvolávají mnoho otázek  

a zatím se nenašel nikdo, kdo by na ně dokázal odpovědět tak, aby zvládl své 

tvrzení podloţit jasnými důkazy. Dalo by se říci, ţe jsou stejně tajemní jako 

Bůh. Přesto nás, stejně jako Bůh, provází lidská svědectví o jejich přítomnosti 

uţ po staletí. 

Téma andělů mě zajímá jiţ delší dobu, a proto jsem se rozhodla napsat o nich 

svou bakalářskou práci. Chtěla jsem se dozvědět více o tom, odkud vychází 

víra v anděly, od kdy v ně lidé věří a jací podle nich andělé byli. Zároveň jsem 

si i poloţila otázku, jak jsou na tom s vírou v anděly mí spoluţáci. Věří 

v anděly? Jak si je představují a proč v ně věří? Cílem mé práce tedy bude 

zjistit, kolik studentů věří v anděly a jaká je jejich víra (z čeho vychází a zda 

je ţivá). Práce zároveň přinese zajímavé informace o víře studentů, zejména  

o tom, ke které víře se hlásí a zda věří v Boha. Bylo by zajímavé udělat na 

toto téma větší průzkum, jehoţ výsledky by byly jistě překvapivé. Ve světě jiţ 

byly takové výzkumy provedeny.
1
 Ale v případě mé bakalářské práce se 

omezím jen na menší specifickou skupinu. 

Moje práce je rozdělena na dvě části – odbornou a praktickou. V první 

kapitole odborné části se věnuji andělům. Chci vysvětlit původ slova anděl  

a potom ukázat, jak vidí anděly křesťanský svět  a „nekřesťanský“ svět 

(například jiná náboţenství jako islám
2
, šintoismus či jak vnímali anděly 

v řecké kultuře). V druhé části první kapitoly bych ráda nastínila historii víry 

v anděly. Chtěla bych tak udělat stručný přehled vývoje víry v anděly, protoţe 

existují úseky v naší historii, kdy byla víra v anděly rozvíjena, a úseky, kdy 

byla opomíjena či ignorována.   

                                                 
1
  GODWIN, str. 5 

2
  Ten, jak je známo, vychází z křesťanství, a proto je logické, ţe anděly nemůţe 

neznat. 
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Druhou, praktickou částí, chci navázat na předchozí kapitolu o vývoji víry 

v anděly, a to vyhodnocením svého výzkumu, který se zabýval vírou v anděly. 

Rozdělila jsem tuto kapitolu na dvě podkapitoly. V první z nich rozebírám 

výzkum – představuji  hypotézy, dotazník a respondenty. V druhé části 

přecházím k vyhodnocení dotazníků a shrnutí výsledků.  

Práci zakončuji závěrem, ve kterém shrnuji zjištěné informace, a na konci 

přikládám soubor grafů z výsledků dotazníku a dotazník samotný.  
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1 Andělé 

 

Čím nebo kým jsou andělé? Jak si je máme představit a jde to vůbec? Jak 

dlouho lidé v anděly věří? A jak jejich víra vypadá? 

Na otázky o andělech se pokusím odpovědět v této kapitole. Vycházím 

především z literatury, která se zabývá anděly a je velmi rozmanitá. Andělé či 

jim podobné bytosti se vyskytují ve náboţenstvích celého světa a kaţdé 

náboţenství na ně má svůj názor. Tato rozmanitost se potom odráţí  

i v rozsahu literatury, která se zabývá anděly. V mém seznamu literatury jsou 

tyto pohledy zastoupeny. Jsou tu teologické úvahy o andělech, které jsou 

psány na základě Bible a literatury v křesťanské tradici, novinářský pohled 

(novináři se snaţí shromáţdit co nejvíce informací o andělech a pak je 

porovnat a shrnout), nauka o andělech opírající se o ţidovskou kabalu  

a hermetismus, ale i čistě komerční kniha s přesným popisem rituálu, který má 

přivolat anděla. Zmiňována jsou apokryfní evangelia, která se anděly 

zabývají, a samozřejmě nesmí chybět názor Tomáše Akvinského, který se  

o anděly zajímá ve své Teologické sumě a snaţí se o křesťanskou reflexi 

andělů.  

Nejprve bych ráda vymezila samotný pojem anděl. Při vymezování tohoto 

pojmu se opírám o biblické pojetí tohoto slova.  

 

1.1 Vymezení pojmu 

Pokud se v Bibli hovoří o andělech, setkáváme se s pojmy anděl, posel nebo 

anděl Páně. U kaţdého z pojmů bych se chtěla zastavit.  
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1.1.1 Anděl = posel 

Slovo anděl, jak se lze dočíst ve většině literatury, vychází ze starořeckého 

angelos. Toto slovo znamená posel. Podle Godwina je to překlad hebrejského 

výrazu mal’ach, který původně znamenal stinná strana Boha a později nabyl 

významu posel.
3
 Nazvání andělů anděly pak znamená, ţe je označujeme za 

posly. Není to jejich jméno, ale označení jejich funkce. Jak píše Anselm Grün 

ve své knize nazvané Každý má svého anděla: „Podle svatého Augustina, je 

„anděl“ označením úkolu, nikdy bytosti.“
4
 Slovo anděl a posel má v Bibli 

pravděpodobně totoţný význam a záleţí jen na překladateli, jak slovo vyloţí. 

Citace, kterou je zahájena kniha Georga Hübera, začíná slovy: „Hle, pošlu 

před tebou anděla.“
5
 Kdyţ jsem si našla tuto citovanou pasáţ v překladu 

Bible, který pouţívám
6
, stálo tam: „Hle, posílám před tebou posla.“ (Ex 

23,20) Z toho je patrné, ţe slova posel a anděl jsou dva významy jednoho 

slova. Nebudu tu ovšem zabíhat do výkladu a rozboru hebrejských slov, 

protoţe to není obor, ke kterému bych měla dostatek informací a znalostí. Pro 

začátek bude stačit konstatování, ţe anděl je posel a slovo posel se překládá  

i jako anděl.  

Nyní bych ráda citovala, jak slovo anděl vykládá teologický slovník: „Andělé 

znamenají od středověku nelidské, stvořené bytosti ‚čisté‘ duchy.“
7
  Anděly 

lze definovat z pohledu písma, tradice a nebo z pohledu systematické teologie. 

„Písmo předpokládá znalost bytostí, jeţ se nazývají podle svého úkolu, svého 

vzezření nebo podle svého vztahu k Bohu ‚andělé‘. Přicházejí jako pomáhající 

či trestající poslové Boţí.“
8
 Sophy Burnhamová ve své knize cituje definici 

andělů z oxfordského slovníku: „Útěchu poskytující duch nebo boţí posel, 

                                                 
3
  GODWIN, str. 8 

4
  GRÜN, str. 9 

5
  HUBER, str. 7 

6
  Bible. 15. vyd. Česká biblická společnost 2008 

7
  RAHNER; VORGRIMLEN, str. 14 

8
  RAHNER; VORGRIMLEN, str. 14 
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jeden z řádu duchovních bytostí, nadřazených člověku silou i inteligencí, 

sluha a posel boţí.“
9
 Anděl je pak tedy vţdy poslem od Boha. Naplňuje Boţí 

vůli. Je to bytost na vyšší úrovni neţ člověk – čistý duch, duchovní bytost. 

 

1.1.2 Anděl Páně  

V Bibli se setkáváme s pojmem anděl Páně. U tohoto pojmu není jisté, zda se 

mluví o Bohu nebo o andělu. Jako by v této jedné osobě splýval anděl i Bůh. 

S andělem Páně se setkává Jákob u říčky Jabok: „Ten, o němţ vypovídá 

Jákobův příběh, je ‚Anděl Páně.‘ Těţko říct, čím je. Není to anděl jako jiní,“ 

píše Romano Guardini. „ ‚Anděl Páně‘ ve zvláštním slova smyslu je jen jeden. 

Nelze říci, je-li to Bůh sám, nebo jeho tvor.“
10

  Anděl Páně podle Matouše 

sdělil Josefovi, ţe nemá odhánět Marii, protoţe dítě, které bylo počato, je 

z Ducha svatého. (Mt 1,19-21) Anděl Hospodinův také byl tím, kdo vyzval 

Josefa, aby co nejdříve opustil s ţenou a dítětem Betlém a aby uprchli do 

Egypta (Mt, 2,13). 

Anděl Páně tedy můţe být anděl nebo Bůh sám, ale na tom ve skutečnosti 

tolik nezáleţí, protoţe jestliţe jsou andělé vyslanci Boha, kteří vyřizují lidem 

zprávy, jednají tak z Boţí vůle jako Boţí ruce. Lze je pak od sebe vlastně 

nějak oddělit? Vţdyť existence andělů s Bohem úzce souvisí. 

 

Shrnutí 

Shrneme-li tuto krátkou kapitolku: Slovo anděl znamená posel a vychází 

z jazyka starého Řecka. V Bibli se setkáváme s pojmy anděl Páně, anděl  

a posel. Všechny tyto pojmy mají označovat anděla, i kdyţ u anděla Páně si 

                                                 
9
  BURNHAMOVA, str. 53 

10
  GUARDINI, str. 9 
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tím mnou citovaní autoři nejsou jistí. Pojem anděl označuje posla, a to posla 

od Boha. Anděl bývá popisován jako čistý duch, lidem nadřazený. Nikde není 

definováno, jak vypadá. Teologický slovník ho zajímavě definuje jako toho, 

„jeţ se nazývají podle svého úkolu, svého vzezření nebo podle svého vztahu 

k Bohu andělem“. Nezáleţí tedy na tom, čím je, podstatné je jeho poslání. 

 

1.2 Pohledy na anděly 

Podle Malcolma Godwina neexistuje ţádné jednotné pojetí andělů.
11

 Proto 

bych zde chtěla ukázat, jak lidé anděly viděli a vnímali. Tuto podkapitolu 

rozděluji na dvě části. V první z nich se chci podívat na křesťanské pojetí 

anděla. Ve druhé části bych chtěla poukázat na „anděly“ či bytosti jim 

podobné, které se představují světu v jiných náboţenstvích. 

Jak vypadá dnešní ustálená představa anděla? Pravděpodobně mnozí by řekli, 

ţe je to bytost, kterou doprovází světlo, je oblečena ve světlém hávu nebo září, 

je lidem nadřazená (svou duchovní podstatou), vypadá jako člověk a na 

zádech má křídla. Tato představa se odvíjí od ustáleného zobrazování andělů, 

které je uţ přes tisíc let staré.  

 

1.2.1 Jak vidí anděly křesťané 

I v rámci jednoho náboţenství se představy o andělech mění. Proto se 

pokusím informace o tom, co je to anděl a jak vypadá, trochu roztřídit. Co se 

týče vzhledu andělů, v Bibli zjistíme, ţe se objevují v mnohých příbězích, ale 

málokde jsou nějak popisováni. Prostě se objeví, předají vzkaz či splní svůj 

úkol a zmizí. O tom, jak vypadali, často nepadne ani slovo, a pokud ano, jde  

o různorodé popisy.  

                                                 
11

  GODWIN, str. 11 
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Bible, jak je všeobecně známo, má dvě části – Starý a Nový zákon. Starý 

zákon je ale zároveň i součástí ţidovské víry, proto andělé, které budu 

popisovat v následující kapitole, jsou anděly ţidovskými, ze kterých vychází 

andělé křesťanští. Tuto kapitolu sem zařazuji, protoţe Starý zákon patří do 

Bible a je součástí víry křesťanů. Křesťané pracují s ţidovským Písmem  

a interpretují ho podle své víry. 

 

Andělé ve Starém zákoně 

Ve Starém zákoně najdeme příběhy, ve kterých vypadají andělé jako obyčejní 

lidé i jako hrozivé bytosti. V dnešní době si však snad nikdo pod pojem anděl 

nepředstaví ohnivou bytost, která v člověku probouzí bázeň, přesto tak anděla 

popisuje prorok Ezechiel (EZ 1).
12

 Podle Izaiáše vypadají například Serafové 

(coţ je druh andělů) takto: „Za ním stáli serafové: kaţdý z nich měl po šesti 

křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel.“ 

(Iz 6,2) Některé popisy andělů vypadají jako marná snaha popsat něco, co je 

naprosto nepředstavitelné, jako například popisy trůnů (coţ je další druh 

andělů):  

Před trůnem se prostíralo moře průzračné jako křišťál a uprostřed na 

(čtyřech) stranách čtyři bytosti plné očí vpředu i vzadu. První bytost měla 

podobu lva, druhá bytost vypadala jako býk, třetí bytost měla tvář jako 

člověk a čtvrtá bytost se podobala orlovi v letu a kaţdá z těch čtyřech 

bytostí měla po šesti perutích, dokola i uvnitř byly samé oko, a bez ustání 

ve dne v noci volaly: Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh vševládný, který byl, 

který je a který přijde.
13

  

                                                 
12

  GUARDINI, str. 17 
13

  GUARDINI, str. 15 
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Celý popis zní dost zmateně a nepředstavitelně. Zároveň ale probouzí lidskou 

fantazii. Tak nějak vypadali andělé v představách ţidů, je tu ale ještě jedna 

představa andělů – andělé, kteří vypadají jako lidé. 

S anděly, kteří vypadají jako lidé, se setkal například Abrahám. Ve známém 

příběhu přicházejí za Abrahámem tři poutníci, kteří mu sdělují, ţe jeho ţena 

Sára porodí potomka, z nějţ povstane velký národ (Gn 18,1-15). Dva 

z poutníků, andělé, nebo také můţeme říci poslové, pak pokračují od 

Abrahama ve své cestě a přicházejí do Sodomy za Lotem, aby ho zachránili 

(Gn 19). Třetí z poutníků byl sám Hospodin, a kdyţ se nechal poznat, pustil se 

s ním Abrahám do smlouvání o záchraně spravedlivých lidí ze Sodomy. Bůh 

zde jako by splýval s anděly – původně jsou jen třemi poutníky a pak se 

teprve vyjeví jejich podstata.   

Anděl, který byl v peci se třemi chlapci, jiţ se odmítli klanět 

Nabukadnesarově soše, se prý podobal boţímu synu (Da 1). Co to však přesně 

znamená, podobat se boţímu synu? Znamená to, ţe čtvrtý v peci vypadal jako 

člověk? Biblický komentář k tomuto textu vykládá, ţe: „‚Boţí syn‘ je 

označením bytosti přináleţící boţskému světu; je Hospodinu podřízen.“
14

 

Jedná se tedy o boţí bytost – boţího posla. 

Zajímavé je, ţe nikde ve Starém zákoně není zmínka, ţe by anděl vypadající 

jako člověk měl křídla. Lidé si v příbězích často uvědomí, ţe potkali anděla, 

aţ po tom, co s ním chvíli mluví, nebo po tom, co anděl odejde. Křídly 

vládnou barvitě popsané nelidské bytosti (a křídel mají mnoho). Co se týče 

andělů Starého zákona, G. a D. Bandini upozorňují na jeden jejich 

charakteristický znak: „Jedním ze znaků andělů Starého zákona je, ţe často 

                                                 
14
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nejsou jasně odděleni od Boha.“
15

 Jak jiţ bylo vidět u popisu anděla Páně  

a Abrahámova setkání se třemi poutníky. 

 

Andělé Nového zákona 

Andělé nového zákona jiţ nejsou tak hroziví. Obvykle se podobají člověku. 

Doprovází Jeţíše od jeho početí (které je zvěstováno archandělem Gabrielem) 

skrze poušť (kdyţ Jeţíš odolá ďáblovu pokušení, přistoupí k němu andělé  

a obsluhují ho) aţ po slavné vzkříšení (kdyţ ţeny najdou prázdný hrob, jsou 

v něm dva andělé) a nanebevzetí. Objevují se při význačných událostech, 

čímţ potvrzují a podtrhují jejich význam. Andělé jsou ve všech evangeliích. 

Přicházejí ve snech či ve viděních a předávají poselství. Zvěstují narození 

Krista Marii, Josefovi a chudým pastýřům. Málokdy bývá zmíněn jejich 

vzhled či podoba. Vydávají však zvláštní světlo či záři: „Vešli dovnitř, ale tělo 

Pána Jeţíše nenašli. A jak nad tím byly bezradné, stanuly u nich dva muţi 

v zářícím rouchu.“ (Lk 24,3-4) Jan popisuje stejnou situaci takto: „Ale Marie 

stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva 

anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leţelo Jeţíšovo tělo, 

jednoho u hlavy a druhého u nohou.“ (Jan 20,11-12). Tyto texty tak svědčí  

o tom, ţe s anděly je často spojováno světlo a bílé řízy – jiţ zde se začala 

utvářet dnešní ustálená podoba anděla. Andělé Nového zákona jsou hlavně 

zvěstovateli, posly, kteří přicházejí k vybraným osobám a sdělují jim Boţí 

vůli. Výjimku tvoří andělé, kteří jsou zmiňování v apokalyptickém Janově 

zjevení. Na začátku se Janovi zjevuje anděl, který ho provede viděním o konci 

časů. Zde hrají andělé důleţitou roli. Troubí na rohy, provázejí nebeská 

znamení. Archanděl Michael bojuje s drakem. Anděl, který se Janovi zjevuje, 

se spíše podobá starozákonním andělům svým pompézním vzhledem, ale 
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stejně jako všichni andělé v Novém zákoně je jen poslem od Boha  

a v závěrečné kapitole na to odkazuje: „To jsem slyšel a viděl já, Jan. A kdyţ 

jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to 

oznamoval. Ale on mi řekl: ‚Střeţ se toho! Jsem jen sluţebník jako ty a tvoji 

bratři proroci a ti, kdo se drţí slov této knihy. Před Bohem poklekni.‘“ (Zj, 

22,8-9) 

 

Andělé v apokryfních evangeliích 

Pokud člověk hledá nějaké informace o andělech, jsou zajímavým pramenem 

apokryfní evangelia. Malcolm Godwin se zmiňuje o Enochových kronikách, 

Melevile mluví o odkazu nepravého Dionýsa.
16

 

Enoch v evangeliu popisuje svou výpravu do nebe mezi anděly. V jeho 

knihách jsou andělé rozděleni do devíti kůrů, které se zařazují do tří triád.
17

 

Tomuto rozřazení se tu ale nebudu věnovat, je pro tuto práci neúčelné. Andělé 

podle Enocha mají na základě tohoto rozdělení uloţené určité úkoly. Někteří 

se věnují oslavování Boha, a ti poslední – stráţní andělé – se starají o lidi na 

zemi. Enochovo evangelium patří do ţidovské tradice, v křesťanských spisech 

se ale nachází dílo podobné. Autor je nazýván nepravým Dionýsem. 

Představuje nebeskou hierarchii stejně. Dělí anděly do tří kůrů po třech a píše 

o sedmi nebích. Dílo nazvané Andělská hierarchie prý nadiktoval sám sv. 

Pavel svému ţáku Dionýsiu Areopagitovi.  

Ve skutečnosti se za tímto Dionýsem skrývá pravděpodobně syrský 

náboţenský spisovatel, který kolem roku 500 napsal spis o andělském státu  

a od té doby, co je tato skutečnost známá, se označuje jako Pseudo-Dionýsos. 

Brzy se stal autoritou ve věcech andělského učení a jeho díla začala být 
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  Nikde jsem nenašla poznámku, zda Dionýsos nevychází z Enocha 
17

  GODWIN tomuto rozdělení věnuje ve své knize velmi rozsáhlou kapitolu (str. 19 - 

44) 
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povaţována za nejvýš svatá. Jeho Nebeská hierarchie je nejznámějším dílem 

o křesťanské angelologii.
18

 

Zároveň ale veškeré dělení má přesný význam – trojice je symbol – andělé 

jsou uspořádáni do tří triád a kaţdá z nich má vlastní přesah a symboliku. L. 

Karfíková píše ve Studiích z patristiky a scholastiky, ţe Dionýsos myslí 

veškeré hierarchie jako metafory, které mají symbolizovat – očištění, osvícení 

a završení.
19

 

Lze říci, ţe apokryfní evangelium nepravého Dionýsa je trochu kategorické  

a nelze se divit, ţe bylo zavrţeno. Přesto z něj však ještě staletí čerpali různí 

autoři informace o andělech. Toto evangelium se snaţí rozškatulkovat nebe  

i anděly. Všechny onálepkovat, označit a popsat. Je to legrační a stejné, jako 

by se někdo pokoušel rozškatulkovat Boha.  

Další  kniha, ve které se můţeme dočíst o andělech, je kniha Tobiášova – 

Tóbit. Tuto knihu řadí protestanti mezi apokryfy a katolíci mezi 

deuterokanonické knihy. V této knize se poprvé objevuje anděl nazvaný 

Rafael (tento anděl je dodnes patronem doktorů a lékařství).
20

 Co se týče 

příběhu, A. Grün píše: „Tobit posílá svého syna Tobiáše ke svému 

příbuznému Gabaelovi, aby vyzvedl peníze u něho uloţené. Tobiáš hledá 

souputníka a najde Rafaela.“
21

 Rafael pak Tobiášovi během cesty pomůţe 

vyléčit Sáru a při návratu slepého Tobita. Rafael sám svou podstatu vyjeví aţ 

na konci příběhu. Do té doby si o něm Tobiáš myslí, ţe je to jen obyčejný 

člověk. 
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  BANDINI, str.58 
19

  KARFÍKOVÁ, str. 116 
20

  Hebrejské slovo Rafa znamená lékař – a jméno Rafael se překládá jako Bůh léčí 
21

  GRÜN, str. 56 
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Shrnutí 

Andělé v Bibli jsou tedy čistými posly od Boha, vyřizují poselství, mluví 

s lidmi, jsou Boţími ústy. Během času, kdy byla Bible psána, se vyvíjela 

podoba andělů, ale neměnil se jejich smysl, jejich poslání. Křesťanská 

představa anděla se utvářela nejen na základě Bible, ale také na základě 

různých jiných děl jako například apokryfních knih. Andělé byly ţidy 

popisováni jako hrůzostrašné bytosti, ale i jako lidé, v době Nového zákona 

jsou andělé jiţ popisováni spíše jako lidé ve světlých řízách obklopených září.  

 

1.2.2 Andělé v jiných náboţenstvích 

Co se týká jiných náboţenství, která věří v anděly, lze oddělit náboţenství 

knihy (jak se nazývá islám a ţidovská víra společně s křesťanstvím) od 

ostatních náboţenství.  

 

Náboţenství knihy 

Islám 

Islám má stejně jako křesťanství společné kořeny v ţidovské Tóře. Tato víra 

má velmi rozpracovanou angelologii. „Člověku jsou nápomocni andělé, 

poslové dobra, kteří ho chrání před útoky démonů a seznamují jej s vůlí 

stvořitele.“
22

 Jako příklad lze uvést, ţe učí, ţe kaţdý člověk má čtyři anděly. 

Dva se o něj starají přes den a dva v noci.
23

 Tito dva andělé vţdy stojí po boku 

věřícího, jeden zapisuje jeho zlé skutky a druhý ty dobré. Andělé v Koránu 

mají vţdy křídla (dvě aţ šest). Korán sám byl napsán na základě poselství od 

anděla Dţibríla (Gabriela). Dţibríl Mohamedovi celý Korán nadiktoval. 
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  WICKLER, str. 24 
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  YORK, str. 148 
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Andělé Koránu jsou podle tradice tvořeni ze světla. Andělé v islámu jsou tedy 

zmiňováni velmi často a podobně jako jsou v křesťanství andělé pravou rukou 

Boha, jsou islámští andělé pomocníky Alláha. 

 

Ţidovství 

I ţidovství má zajímavý náhled na anděly. Mystická nauka, která o nich učí, 

se nazývá kabala; jinak ţidé vycházejí z Tory neboli křesťanského Starého 

zákona, takţe o ţidovských andělech platí to, co jsem jiţ psala o křesťanských 

starozákonních andělech. K těmto vědomostem se ale přidává kabala, která 

dává představám o andělech jiný směr. 

„Kabala je esoterická nauka přenášená ústně z generace na generaci.“
24

 Podle 

kabalistické tradice byli andělé stvořeni během druhého dne.
25

 Podle tohoto 

učení má kaţdý člověk tři anděly ze sedmdesáti dvou světelných průvodců.  

O andělech se lze dočíst v jiţ zmiňované Enochově knize. Enoch byl učencem 

a prorokem, který se po své smrti (některé zdroje tvrdí, ţe nezemřel, ale 

odešel na nebesa) stal andělem – Metatronem. Zároveň s tímto prorokem jsou 

spojeni hermetici, kteří se o anděly také zajímali, a Enoch by mělo být jméno 

Herma (egyptského boha). 

Ve třináctém století, kdyţ se zvedla vlna zájmu o anděly, rozpracovali svou 

angelologii ţidovští myslitelé i hermetici. Z této doby pravděpodobně 

pocházejí i zmínky o andělském písmu, kterým lze s anděly komunikovat. 

Také vzniklo mnoho andělských jmen a funkcí. Jak jiţ tu bylo zmiňováno, 

v ţidovské tradici existuje přísloví, které tvrdí, ţe kaţdé stéblo trávy má svého 

anděla, který o něj pečuje. Ţidé dodávají svému pojetí andělů určité tajemství 

a mystický řád. Takţe v ţidovství jsou andělé děleni podle stromu ţivota – 
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20 

sefir a nebo podle hierarchie sepsané Enochem. Ţidé vidí v andělech průvodce 

a pomocníky v ţivotě a chtějí s nimi komunikovat. 

 

Jiná náboţenství 

V jiných vírách lze najít bytosti, které se podobají andělům. Například 

duchové, kteří provází indiánské kmeny a zjevují se jim ve formě totemových 

zvířat či průvodců, mají podobné poslání jako andělé, ochraňují svůj kmen  

a jeho členy. Africké kmeny věří v průvodce člověka – dvojníka, který je 

doprovází na jejich cestě ţivotem.
26

 To zase připomíná víru v anděla 

stráţného. 

V Řecku věřili v daimony – osobní průvodce, kteří pomáhají lidem odlišovat 

dobro od zla. „Během celého ţivota je kaţdý člověk doprovázen daimonem, 

obdobou anděla stráţného u křesťanů, inspirátorem myšlenek, pocitů  

a ušlechtilých činů.“
27

 Píše o nich například Hésiodos v díle Práce a dny:  

Nejprve zlatý věk i plémě smrtelných lidí stvořili nesmrtelní, co bydlí 

v olympijských sídlech. Oni ţili v ten čas, kdy na nebi kraloval Kronos; 

nejinak ţili neţ bozi a neměli starosti v srdci daleci lopoty, daleci trýzně, ba 

starobu vetchou nepoznali a věčně rukama nohama stejní rozkošemi se kochali, 

zlo se jich nedotklo ţádné; mřeli tak lehko, jako kdyţ usne; na dosah měli vše 

dobré. Avšak to pokolení ţe černá pokryla hlína, jsou z nich daimonové dle 

úrodku velkého Dia, pozemští, dobrodějní a stráţcové smrtelných lidí; oni 

dávají pozor, kdo jedná správně, kdo špatně, v oblaku zahaleni a po zemi 

chodíce všady, blahodární; i tuto čest mají narovno s králi.
28
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Například Sokrates byl známý tím, ţe často rozmlouval se svým osobním 

daimonem a radil se s ním o tom, co je správné a co ne. Platón byl prvním 

autorem, který se o daimony více zajímal. 

Východní náboţenství jsou hodně zaměřena na meditaci a vykoupení. Cílem 

člověka je stát se čímsi, co je podobné andělům – stát se čistě duchovní 

bytostí, vymanit se z koloběhu ţivota a stát se osvíceným.  

V Japonsku existuje šintoismus, coţ je víra v duše či bůţky všeho ţivého. 

Kaţdý strom, kámen i potok mají vlastního ducha, takového malého stráţného 

anděla, který se o ně stará (srov. s ţidovským příslovím – kaţdé stéblo má 

svého anděla, který ho povzbuzuje, aby rostlo).  

U kořenů šintoismu stojí uctívání kami. Toto slovo, které se píše stejně jako 

výraz "horní" nebo "nahoře", se do cizích jazyků překládá obvykle jako bůh 

nebo boţstvo, ale tento překlad není zcela správný. V původním smyslu není 

kami přisuzována ţádná konkrétní podoba nebo dokonce přímá personifikace. 

V souladu s významem znaku se kami bralo jako jakási vyšší nadpřirozená 

duchovní síla, kterou v sobě mají určité předměty, ať uţ přírodní výtvory jako 

skály, vodopády, stromy, háje, prameny a podobně, nebo předměty vytvořené 

lidmi, například meč, hraniční kameny.
29

  

Šintoismus učí, jak s těmito oduševnělými předměty/bytostmi vycházet, proto 

je plný symbolických rituálů. 

 

Nenáboţenské teorie 

Objevila se i zajímavá teorie, kterou nevyznává ţádné náboţenství. Tato teorie 

mluví o tom, ţe andělé jsou vlastně návštěvníci z jiných planet, kteří přistáli 

na zemi a komunikovali s lidmi. Některé argumentů této teorie mohou znít 

velmi přesvědčivě. Například popis trůnů (zmiňovaných v kapitole andělé SZ) 
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nám můţe připomínat popis jakéhosi vesmírného vozidla. Stejně tak by mohlo 

být vykládáno hřmění a oslepující světlo provázející příchod andělů. Ve své 

práci se však budu drţet tradiční představy andělů. 

 

Shrnutí 

Ve světě tedy najdeme různé představy o andělech či vyšších bytostech, 

všechny víry se však shodují v tom, ţe tyto bytosti jsou posly či duchovními 

rádci, kteří provádějí ţivotem. Tuto víru v nějakou vyšší duchovní bytost bych 

chtěla zohlednit i ve svém dotazníku.  

 

1.3 Víra v anděly 

I víra v anděly, jako všechno na zemi, má svůj určitý vývoj. Ráda bych tento 

vývoj ve zkratce zmapovala, a to i přesto, ţe Malcolm Godwin zmiňuje: „Na 

to, jak se představa jediného andělského druhu vyvíjela, lze pohlíţet 

z nesčetných úhlů. Tak třeba pohlíţíme-li na tuto otázku z historického 

hlediska, pak jsou andělé zcela jasně hybridem, který za svůj vznik vděčí 

mimořádně systematickému kříţení původních egyptských, sumerských, 

babylonských a perských nadpřirozených bytostí, které prováděli ţidé.“
30

 

Přesto se pokusím ukázat, jak nás andělé a víra v ně doprovází po celá staletí. 

 

1.3.1 Od dávných dob 

Víra v bytosti, které někteří povaţují za anděly či jejich předchůdce, 

existovala jiţ dlouhou dobu před prvními ţidovskými anděly. „Náboţenský 

výzkum dospěl k přesvědčení, ţe boţstva niţšího stupně – tyto „prapůvodní 
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formy andělů, sluţebné postavy“ – vyšla původně z Mezopotámie a Malé 

Asie. Vţdy fungovala jako poslové mezi člověkem a bohem.“
31

 Jako hlavní 

podobnost uvádí Bandini křídla. Tato „podobnost“ mě zaráţí, protoţe andělé 

podle jiných autorů
32

 získali svou aktuální podobu aţ ve čtvrtém století. První 

andělé, kteří se vyskytují v Bibli, nemají ţádná křídla. Jsou spíše podobní 

lidem nebo jsou popisováni jako „nelidské bytosti“ se spoustou křídel (viz 

předchozí kapitola).  

 

1.3.2 Ţidovská tradice  

Izraelský národ věřil stejně jako okolní národy ve více různých bohů  

a vyznával kult předků. Potom se ale vyčlenil přijetím jediného boha Jahveho 

a popřel kult předků.
33

 Představa o andělech vychází v ţidovské tradici ze 

dvou pramenů: z Tory (neboli Starého zákona) a z kabaly. 

Za první zmínky o andělech v Genesis bývá povaţován verš o synech 

nebeských, jiţ obcovali s pozemskými ţenami (Gn 6,1-4). Postupně se 

Abrahamovi zjevuje Bůh doprovázen anděly v jiţ zmiňovaných příbězích (Gn 

18). Andělé nebo také poslové hýbají dějem, přinášejí důleţitá poselství, 

mluví k prorokům. Většinou vypadají jako lidé a po dobu setkání zůstává 

jejich totoţnost skryta. Někdy bývá předané poselství doprovázeno 

neuvěřitelnými úkazy, jako například hořícím stromem, který uviděl Mojţíš, 

kdyţ mu bylo předáno poselství, ţe má osvobodit svůj národ z otroctví (Ex 

3,2): „Tu se ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého 

keře.“ Zde se znovu jedná o anděla Páně, protoţe se za chvíli ukáţe, ţe 

z hořícího keře promlouvá k Mojţíšovi sám Hospodin.  
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Ţidovská tradice ale není jen o Tóře, patří do ni i tajné učení kabala – ta 

rozděluje andělům úkoly podle stromu ţivota, který se skládá ze sefir. Se 

sefirami je pak spojeno sedmdesát dva průvodců světly (andělů) a kaţdý 

člověk má tři z nich.
34

 

V dobách, kdy ţidé ţili a psali Toru, tedy věřili, ţe Bůh k nim vysílá posly – 

anděly, kteří se zjevují jako lidé nebo nepředstavitelné bytosti a sdělují jim 

boţí vůli. Kabala tento pohled ještě rozšířila a přidala andělům ochranou 

funkci a různé jiné oblasti, na které dohlíţeli. 

 

1.3.3 Křesťanství 

V Novém zákoně andělé zvěstovali Marii narození Jeţíše Krista a potom se 

vyskytovali v Kristově blízkosti aţ do jeho smrti. Víra v anděly byla několik 

století po Kristu velmi silná. První koncil konaný roku 325 prohlásil víru 

v anděly za součást církevního dogmatu. Pravděpodobně se však rozšířilo 

uctívání andělů (obyvatelstvo si často anděly nahrazovalo své minulé bůţky)  

a v roce 343 byly na dalším koncilu (synod v Loadicei) uctívání andělů a víra 

v ně prohlášeny za modlářství.
35

  

Svatý Augustin, který ţil na přelomu třetího a čtvrtého století, se anděly také 

zabýval. Nebál se si přiznat, ţe toho o andělech moc neví.
36

 Svatý Augustin 

věřil, ţe andělé byli stvořeni současně s nebem a zemí. Také věřil, ţe: 

„Existenci andělů poznáváme jedině skrz víru.“
37

 Jméno anděl podle něj 

znamená Bůh – „Je to jméno principu, ne chrámu.“
38
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Koncem čtvrtého století se ustálil pohled na anděly a na to, jak by měli 

vypadat.
39

 Začali se zobrazovat s křídly a svatozáří, jako bezpohlavní krásné 

světelné bytosti. Ve čtvrtém století byla také zachycena závaţná hereze, která 

je spojena s anděly. Po Jeţíšově smrti a nanebevzetí se rozvíjely různé obce, 

které pokračovaly v Jeţíšově odkazu. Jedním ze směrů, který vyšel 

z křesťanského učení, bylo učení gnostiků. Gnostici, kteří byli označeni za 

heretiky, mají velmi osobitý ohled na anděly. Mají knihy, v nichţ jsou psány 

rodokmeny andělů, a také věří, ţe lidé se po smrti mohou stát anděly: „Lidská 

duše je padlý anděl.“
40

 Podobné hereze, kdy lidé začnou uctívat anděly jako 

bohy, můţeme sledovat napříč stoletími. Gnostici byli na začátku čtvrtého 

století prohlášeni za heretiky a jejich učení bylo takřka zapomenuto. Přesto 

však přeţilo do dnešní doby. „Jádro jejich kacířství spočívalo ve víře 

v existenci ţenského kosmického principu předcházejícího principu muţského 

Jahveho.“
41

A druhým podstatným důvodem pro označení za heretiky byl 

názor, ţe ţijeme ve světě, ve kterém není Bůh, a svět v této boţí nepřítomnosti 

stvořil Satan. Co se týče andělů, gnostici jsou zaměřeni na jejich povahu. 

Kaţdý z andělů má vlastní jméno a atributy. Těchto andělů je prý třicet osm.
42

 

Zastupují různé aspekty. Nejvyšší anděl je ţenského rodu a jmenuje se Sofia – 

moudrost. 

Okolo roku 500 napsal Pseudo-Dionýsos své slavné dílo o hierarchii andělů  

a rozdělil tak anděly do devíti skupin, z nichţ kaţdá skupina měla určité 

úkoly. Do nebe se tak dostali světci, hroziví andělé Starého zákona i lidem 

podobní andělé v té době jiţ s křídly. (Zajímavé je, ţe tuto hierarchii dodrţují 

i gnostici). Vyskytly se i jiné pokusy zařadit a roztřídit anděly do různých 
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skupin, například ve čtvrtém století se o to pokusil svatý Ambroţ,
43

 ale jeho 

rozdělení nebylo přijato a neusadilo se v tradici tak jako dělení z Nebeské 

hierarchie. 

Na druhém Niceském koncilu (787) bylo ustanoveno, ţe andělé mohou být 

zobrazováni na obrazech a mohou být vytvářeny i jejich sochy.
44

 Zároveň ale 

také smějí být zobrazováni pouze v bílém hávu.
45

(Coţ malíři stejně 

nedodrţovali). Dále také ustanovil omezené dogma o archandělech a určil 

jejich jména a povinnosti. Určení jmen archandělů mělo zabránit tomu, aby 

byla vymýšlena nová jména.
46

  

Roku 1213 se konal Lateránský koncil, na kterém byla ustanovena některá 

důleţitá dogmata týkající se andělů.  

Bůh stvořil anděly, tj. duchové, člověku svou dokonalostí převyšující bytosti. 

(Dogma, 4. Lateránský koncil) Andělé byli stvořeni ve stavu nadpřirozené 

milosti, nikoliv však ve stavu blaţenosti. (Bohovědná jistota) Někteří andělé 

zhřešili. (Dogma, 4. Lateránský koncil) Kaţdý pokřtěný člověk má vlastního 

anděla stráţného. (Jistota) Kaţdý člověk a kaţdá společnost (Církev, národ 

atd.) má anděla stráţce.
47

  

Na tomto koncilu byl vyzdviţen osobní anděl stráţce; zajímavé je, ţe na 

anděla stráţce měl právo jen člověk pokřtěný. 

 

1.3.4 Třinácté aţ čtrnácté století 

Ve třináctém století přišla vlna zvýšeného zájmu o anděly. Některá tehdy 

psaná díla mohou působit aţ komicky. V této době vzniklo mnoho nových 
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andělských jmen na základě skládání písmen z Bible nebo jiných metod. 

Všechna tato jména končila na biblické -el, které znamená Bůh nebo podobný 

Bohu – upozorňuje na spjatost andělů s Bohem na jejich vyslání Bohem. 

Podle literatury z té doby existoval anděl ranní rosy, anděl tmy, anděl porodu 

atd.   

Ve třináctém století ţily dvě důleţité osobnosti, které měly s anděly co do 

činění: Tomáš Akvinský a svatý František. Svým způsobem stály tyto dvě 

osobnosti proti sobě. „Intelektuální, aristokratická argumentace Tomáše 

Akvinského se dostávala do konfliktu s mystickou intuitivní zkušeností 

svatého Františka.“
48

 Tomáš Akvinský byl teolog, který ve svém rozsáhlém 

díle nazvaném Teologická suma věnoval andělům mnoho kapitol. Akvinský se 

zabýval hlavně přemítáním o povaze andělů a jejich bytím, existencí  

a zákonitostmi, které řídí jejich ţivot. Tomášova díla přetrvala staletí a ještě 

dlouhou dobu po jeho smrti byla povaţována za nezpochybnitelnou autoritu. 

Dodnes se v některých otázkách vychází z jeho děl. A tak to bylo i u andělů, 

církev na dlouhá staletí přijala Tomášův názor za vlastní a svatému Tomášovi 

bylo přezdíváno doktor andělů. 

Známá je Tomášova otázka: Kolik andělů můţe tančit na špičce jehly? 

Tomášovou odpovědí je, ţe mnoho, protoţe andělé ze své podstaty nemají 

vlastní těla (to ale neznamená, ţe je nemohou přijímat).
49

 Podstatné je 

Tomášovo nahlíţení na anděly, podle něj jsou andělé vyslanci Boha, kteří 

existují, ale jsou jiné podstaty neţ člověk. Tomáš věnoval andělům mnoho 

kapitol v Teologické sumě a já jsem si pro práci na dějiny filozofie jednu 

z nich vybrala a věnovala se jí. Proto bych zde ráda citovala ze své práce, co si 

myslí Tomáš Akvinský o podstatě andělů:  
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Andělé jsou tedy tvorové rozumoví, netělesní, jsou celiství a tím pádem 

neporušitelní. Andělé jsou dokonalé bytosti stvořené Bohem a potvrzující 

Boţí existenci: „Andělé i všechno, co jest mimo Boha, bylo Bohem 

učiněné.“
50

 Co se týče jejich druhu, podle Tomáše existuje mnoho druhů 

andělů, protoţe kaţdý anděl je originálem (tím se vymezuje ohledně dělení 

andělů na trůny, serafy atd.) Člověk tak s anděly nemá nic společného  

a nemůţe se andělem stát. „Na první pohled je patrné, ţe jest nemoţné, aby 

byla jedna hmota duchových a tělesných.“
51

 To znamená, ţe andělé jsou 

stvořeni z dokonalejší hmoty, neţ je ta naše, a naše hmota je naší daností  

a nemůţeme ji přetvořit. 

Oficiální stanovisko, které zaujala církev na základě práce Tomáše 

Akvinského, znělo: Andělé jsou bytosti nehmotné povahy duchovní.
52

 

Oproti tomuto názoru se staví názor svatého Františka, který byl druhou 

výraznou osobností třináctého století. Svatý František nebyl ţádný teolog 

nebo myslitel, o andělech mluvil z vlastní zkušenosti. Zjevil se mu totiţ seraf 

Michael s šesti ohnivými svítícími křídly, který mu řekl, co má činit (odhodit 

majetek, vydat se cestou chudoby). František byl potom označen Kristovými 

stigmaty. Františkova teologie byla cestou chudoby a prostoty. Opustil 

majetek, vzdal se všeho a vydal se pomáhat chudým a nemohoucím. V jeho 

pojetí se tímto chováním člověk přibliţuje andělu. Čím více se oprostí od 

pozemských věcí a stane se pokorným, bude milovat své bliţní a slouţit Bohu, 

tím více se přiblíţí se andělu. Tuto myšlenku přijali Františkovi následovníci, 

kteří se pojmenovali po něm františkáni. „Františkáni věřili, ţe konečného 
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splynutí duše s Bohem lze dosáhnout nikoliv napodobováním andělů, ale tak, 

ţe se anděly doslova staneme.“
53

 

Třinácté století tedy přineslo velký rozmach víry v anděly, mezi intelektuály 

se bádalo, na jakých principech a jak mohou andělé existovat (T. Akvinský) – 

víra v anděly tedy dostala i jistý vědecký podtext. Byly vytvářeny dlouhé 

seznamy andělských jmen a byly jim přiřazovány funkce. Františkáni věřili, 

ţe se mohou stát anděly, pokud splynou s Bohem. 

 

1.3.5 Po čtrnáctém století 

Po čtrnáctém století víra a úvahy o andělech přestaly být moderní a zájem  

o anděly znovu opadl. V patnáctém století bylo zpochybněno dílo Pseudo-

Dionýsa Nebeská hierarchie. To bylo další ranou pro stávající angelologii. Ve 

čtrnáctém století se také Evropou prohnal černý mor, který rapidně sníţil 

populaci a zájem učenců přesunul na jiné problémy. Andělé se stali 

nezajímavou látkou, které se věnovalo jen málo lidí. Tento stav trval několik 

století, dalo by se říci, ţe aţ do naší současnosti. Přesto se svědectví o víře 

v anděly vyskytují i v následujících stoletích, jen jim není věnováno tolik 

pozornosti. 

V patnáctém století ţila Jana z Arku, která má s anděly také mnoho 

společného, vţdyť tvrdila, ţe hovoří s andělem Michaelem a světicemi 

Markétou a Kateřinou a ti jí radí, co má vykonat. Zvláště často hovořila 

s archandělem Michaelem. Říkala, ţe viděla Michaela tělesně, jako viděla své 

soudce, a toto její tvrzení bylo jedním z bodů její obţaloby.
54

 Svatá Tereza 

z Ávily, která ţila v 16 století, měla od Boha dar vídat anděly a také o tomto 

daru mluvila. 
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Martin Luther, který ţil na přelomu patnáctého a šestnáctého století, napsal ve 

svém kázání tuto větu: „Neuctívejme tedy anděly, ani při ně netruchleme, 

nýbrţ děkujme Bohu a chvalme ho, ţe je pro nás stvořil.“
55

 V této větě je 

vidět typický obrat k Bohu, který přišel s reformací. Zároveň je to i varování 

před upřednostňováním andělů před Bohem (před herezí, která se napříč 

staletími objevuje). Martin Luther se ve svém díle zmiňuje o svých 

„průvodcích, svatých andělech“, ale je to takřka ojedinělá zmínka, jeho 

pozornost se zaměřovala na Boha. Přesto však ukazuje na to, ţe Martin Luther 

ve svém ţivotě vnímal přítomnost andělů. 

V osmnáctém století přišlo osvícenství, lidé se zaměřili spíše na věci 

materiální, rozvíjela se věda a andělé a otázky o nich upadli takřka 

v zapomnění. Tak to je v podstatě dodnes. Přesto, ačkoliv se o andělech 

mnoho nemluvilo a nepsalo, jsem našla zajímavé doklady o víře v ně, a to 

v minulém století. Víra v anděly jen jako by se stala méně masovou a více 

osobní záleţitostí. 

 

1.3.6 Dvacáté století 

Od počátku dvacátého století se na papeţském stolci vystřídalo devět papeţů a 

někteří z nich měli k andělům velmi osobní a blízky vztah. Píše o tom G. 

Huber v knize nazvané Můj anděl půjde před tebou. Pius XI., Pius XII., Jan 

XXIII. i Pavel VI., všichni tito papeţové se o andělech zmiňovali či nabádali 

ostatní, aby anděly ţádali o pomoc. Jan XXIII. vyzýval rodiče, aby 

podporovali děti ve víře v anděly, aby děti věděly, ţe nejsou samy. Také 

tvrdil, ţe je třeba prosit anděly o pomoc často, protoţe časté vyzývání můţe 

změnit budoucnost. Proto si přál, aby „…úcta k andělům rostla. Kaţdý z nás 
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má svého anděla a kaţdý můţe rozmlouvat s anděly druhých.“
56

 Andělé byli 

trvalou součástí duchovního ţivota Jana XXIII. Přiznal se, ţe s anděly často 

rozmlouvá a modlí se k nim. V dopise, jenţ psal své neteři, která se stala 

řeholnicí, píše: „Jaká je to pro nás útěcha, kdyţ můţeme blízko sebe cítit 

nebeského ochránce a průvodce našich kroků, svědka našich nejskrytějších 

skutků. Já sám se modlím modlitbu Anděle boţí, stráţce můj nejméně pětkrát 

denně a často se s ním duchovně setkávám.“
57

  

Pavel VI. zmiňuje anděly ve vyznání církve z roku 1968. Cituji: „Věříme 

v jediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého, Stvořitele viditelných věcí, 

jako je tento svět, v němţ plyne náš pomíjivý ţivot, i věcí neviditelných, jako 

jsou čistí duchové, kterým se také říká andělé, Stvořitele duchovní  

a nesmrtelné duše, jeţ přebývá v kaţdém člověku.“
58

 Tedy i on povaţuje 

anděly za natolik důleţité, aby byli zmínění a aby nebyli zapomenuti. 

Na počátku šedesátých let minulého století vzniklo hnutí New Age. Lidé 

vyznávající tento směr věří v anděly a dévy přírody. „Zakladatelkou“ tohoto 

směru byla malá Dorothy, která začala v šedesátých letech komunikovat 

s bytostmi, které nazvala anděly nebo dévy. „Dévové jí vysvětlili, ţe lidé by je 

měli přestat škatulkovat a rozdělovat do nějakých kategorií.“
59

 Toto hnutí věří, 

ţe existují různé druhy andělů/dévů. Sama Dorothy prý měla nejraději 

hráškové a jablečné dévy. 

O duchovních bytostech – andělech – učil i Rudolf Steiner, který se proslavil 

svou walfdorskou pedagogikou a směrem, který nazval antroposofie. Tvrdil, 

ţe existují andělé, dokonce vypracoval i vlastní andělskou hierarchii, kterou 

zaloţil na studiu pramenů judaismu a řeckých klasiků. „Steiner se stýkal 
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s duchy, býval obklopen anděly, avšak jeho přísný a záměrný teutonský 

konstruktivismus se zásadně odlišuje od poselství světců, či od moderních 

zţenštilých a sentimentálních zobrazení víl, skřítků a andělů ve folkloru.“
60

 To 

nic nemění na faktu, ţe i tak prakticky zaměřený člověk věřil v anděly,  

a dokonce s nimi i dle svých slov komunikoval. 

Víra v anděly jako by v minulém století stála na osobním vztahu anděla 

k člověku, lidé s anděly komunikovali a jen nenápadně se o tom zmiňovali ve 

svých řečech. Jako by se vytratilo jasné hierarchické rozdělení a zkoumání 

podstaty andělů a zůstal jen osobní záţitek, který se nedá úplně sdělit. 

 

1.3.7 Dnes 

Zajímavý vývoj nabírá víra v anděly v dnešní době. Řekla bych, ţe víra 

v anděly zaţívá svou další renesanci. Zajímavé na tom je to, ţe vlajkovou lodí 

této renesance není křesťanství. Církev se prý staví k andělům trochu nejistě. 

Georges Hüber píše o tom, ţe jistý anglický křesťanský deník
61

 napsal, ţe 

andělé a jejich existence či neexistence jsou tak nejasné, ţe by měli odejít pryč 

ze scény. Autor knihy se proti tomuto tvrzení samozřejmě bouří a dokazuje, ţe 

andělé patří k Bibli, a kdyby neexistovali, tak by některé příběhy nedávaly 

smysl. Také poukazuje na to, ţe: „V různých evropských zemích se uţ 

nějakou dobu píše o andělech stále častěji.“
62

 

Vraťme se ale k oné pomyslné vlajkové lodi dnešní víry v anděly. Ti, kdo  

o andělech hodně píší a věnují se tomuto tématu, totiţ jsou často ateisté nebo 
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nějací nadaní „citlivci“
63

. Anselm Grun vidí touhu lidí po zkušenostech 

s anděly jako touhu po duchovních záţitcích. Náš konzumní svět si této touhy 

povšiml a trh zareagoval jediným moţným způsobem. Je tu poptávka? Objeví 

se nabídka. Mnoho citlivců, kteří prý hovoří s anděly, pochází z USA. 

V Americe se z touhy po setkání s andělem stal veliký byznys. Ve všech 

státech se pořádají andělské semináře, které vás naučí, jak se spojit s vaším 

osobním stráţným andělem, jak poprosit různé anděly o pomoc, které anděly 

prosit a v jakých záleţitostech. V knihkupectvích jsou plné police knih 

věnujících se andělům. V některých z nich jsou popsány přesné rituály, 

kterými přivoláte určitého anděla. Dokonce se zde i dočtete, který den je na 

přivolání určitého anděla nejvhodnější a na kterou světovou stranu při tom 

máte hledět. Jiné knihy jsou zase plné andělských jmen a jejich úkolů. Potom 

se můţeme dočíst o tom, ţe existuje anděl v podstatě pro kaţdou věc na zemi. 

Tuto teorii podporuje věta z rabínské tradice, která říká: Kaţdé stéblo má 

svého anděla, který ho povzbuzuje aby rostlo.
64

 Další knihy jsou plné 

dojemných příběhů o setkáních s anděly. 

Některé z knih napsaných v Americe můţeme najít i na českých pultech. 

Často mívají v knihkupectví koutek, věnovaný esoterice a spirituálním 

knihám. Kdyţ k nějakému takovém u koutku zabloudíte, zjistíte, ţe 

minimálně třetina knih se zabývá anděly. Spousta této „andělské literatury“, 

jak ji souhrnně nazývám, je doplněna nádherným, líbivým a někdy také 

kýčovitým obrázkovým materiálem. K takovým kníţkám patří hlavně různé 

andělské karty nebo motivační kartičky s povzbuzujícími větičkami. Víra 

v anděly nebývá dnes tedy zvláštního komerčního podtextu. Přesto ale zůstává 

její podstata stejná. Lidé chtějí v dnešním světě plném nejistot věřit, ţe je tu 
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někdo s nimi, někdo, kdo jim pomáhá a hlídá je, někdo, komu na nich záleţí. 

Moţná má pravdu Anselm Grun, kdyţ píše: „Představa anděla stráţného je tak 

rozšířená, ţe má své místo v kaţdé lidské duši. Jakkoliv dnes mnozí nevěří 

v Boha, nebo jim je zatěţko vstoupit do osobního vztahu s Bohem, přece věří 

v anděly stráţce.“
65

 

Jestli dnes věří mladí na anděly a zda je jejich víra ovlivněna touto dnešní 

módou, bych chtěla zjistit ve výzkumu, kterému věnuji následující kapitolu. 

 

Shrnutí 

Víra v anděly má svůj vývoj. Zvýšený zájem o anděly jako by přicházel 

v určitých vlnách. Velký zájem o anděly byl ve třetím století, potom ve 

třináctém aţ patnáctém století a určitá vlna zvýšeného zájmu se projevuje 

v dnešní době. Během této doby probíhaly snahy církve nějak anděly začlenit 

do víry a popsat. Klasický zobrazovaný anděl je krásný, zářivý, na zádech má 

křídla a je oblečen ve světlém oděvu. Během vývoje víry v anděly jako by se 

pomalu a nenápadně přesunul hlavní úkol anděla – posla od Boha v úkol 

anděla – ochránce a průvodce člověka. Zároveň se bádání o tom, co je anděl, 

přesunulo spíše do oblasti osobního vztahu s andělem 

V dnešní době nabírá víra v anděly zajímavé podoby, prosazují se 

nekřesťanské pohledy na anděly, víra v anděly jako by se osamostatňovala od 

víry v Boha (coţ zavání herezemi). Víra v anděly není svým způsobem 

jednotná, i kdyţ se jedná o víru v ty samé bytosti. Různí autoři je různě 

představují a připisují jim různé vlastnosti. Píší o laskavých milujících 

andělech nebo o andělech, kteří vás přijdou navštívit jen o šesté hodině ranní, 

pokud vyslovíte správné zaříkání a budete se dívat k určité světové straně. Píší 

o bytostech, které by někteří mohli vnímat jako anděly, ale nazývají je 
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například duchovními vůdci či mistry. Zajímá mě, zda má tato roztříštěnost  

a zároveň toto zaujetí anděly nějaké následky, zda literatura o andělech nebo 

víra v Boha ovlivňuje víru lidí v anděly. Proto chci druhou část této práce 

věnovat výzkumu, který má zjistit, jak jsou na tom s vírou v anděly mí 

spolustudenti.  
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2  Praktická část 

 

Druhá část této práce má za cíl navázat na první část a zjistit, zda respondenti, 

kteří mi vyplnili dotazník, věří v anděly a jak jejich víra vypadá a z čeho 

vychází. Nejdříve, neţ rozeberu výsledky dotazníků, chci představit samotný 

dotazník.  

 

2.1 Dotazník 

V kapitole věnované dotazníku nejprve vymezuji skupinu respondentů, 

představuji hypotézy, ze kterých vycházím, a poté rozebírám dotazník otázku 

po otázce. Vysvětluji, proč kladu otázky v dotazníku tak, jak je kladu, a co od 

nich očekávám.  

Co se týče výsledků získaných z mého výzkumu, jsem si jistá, ţe ačkoliv jsem 

se snaţila zformulovat otázky co nejsrozumitelněji, někdo je můţe pochopit 

jinak a výsledky dotazníku pak budou zkresleny. Také téma, které jsem si 

vybrala, je dost sloţité a těţko postihnutelné, stejně jako samotní andělé. 

Protoţe kaţdý ví, co je to například vysoký tlak, ale pod pojmy Bůh, víra, 

andělé si kaţdý představí něco jiného. Je to téma, ve kterém se odráţí naše 

vlastní náboţenská zkušenost, a ta bývá často nepřenosná. 

 

2.1.1 Vymezení skupiny respondentů 

Pro tvorbu mého dotazníku bylo nejdříve důleţité vymezit si skupinu 

respondentů. Jak jsem jiţ několikrát naznačovala, vybrala jsem si své 

spoluţáky, kteří studují vyšší odbornou školu Jabok nebo obor sociální  

a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě UK. Jediným kritériem 
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tedy pro mě bude to, ţe respondent je studentem Jaboku nebo PSP ETF – 

nezáleţí na tom, zda navštěvuje prezenční či kombinované studium. VOŠ 

Jabok studuje v tomto semestru 117 studentů, z nich 54 studuje zároveň  

i ETF. Na ETF je tento rok zapsáno 368 studentů. Studentů celkově je tedy 

okolo 400. 

Tyto respondenty jsem si vybrala, protoţe jsou pro mě dostupnou skupinou a 

také mě zajímá, zda lidé z mého okolí věří v anděly nebo ne. Také si 

uvědomuji, ţe jde o dost specifickou skupinu, a to jistě ovlivní výsledky 

dotazníků. 

 

2.1.2 Hypotézy 

Při tvoření dotazníku jsem vycházela z několika hypotéz. 

První hypotézou, ze které vycházím, je předpoklad, ţe lidé hlásící se ke 

křesťanské víře budou věřit na anděly. Předpokládám to na základě Bible (kde 

jsou andělé často zmiňováni) a své znalosti křesťanského prostředí. Víra 

v anděly bude v rodině s křesťanskou tradicí pravděpodobně u dětí rozvíjena 

jiţ odmala. Ale přestoţe andělé jsou součástí Bible i víry, mohou se najít lidé, 

kteří anděly „nevnímají“ a spíše se zaměřují na víru v Boha (jako například 

některé protestantské církve). Tedy prvoplánově předvídám to, ţe většina 

křesťanů v anděly věří, ale počítám s tím, ţe se můţe stát, ţe někteří z nich 

anděly ignorují a nevěří v ně.  

Druhá má hypotéza tvrdí, ţe v anděly budou věřit i lidé, kteří se k ţádné víře 

nehlásí, či lidé přímo nevěřící. Jak píše A. Grün: „Představa anděla stráţného 

je tak rozšířená, ţe má své místo v kaţdé lidské duši. Jakkoliv dnes mnozí 

nevěří v Boha, nebo jim je zatěţko vstoupit do osobního vztahu s Bohem, 
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přece věří v anděly stráţce.“
66

 Také si myslím, ţe by na tento fakt mohla mít 

vliv „andělská“ esoterická literatura, kterou lze najít na pultech knihkupectví.  

Také jsem musela vzít na vědomí fakt, ţe výzkum provádím na škole, na které 

se vyučuje teologie (Jabok jako VOŠ je zřízen salesiánskou kongregací) a je 

v ní větší počet lidí se sklony k duchovnímu rozměru ţivota nebo lidí, kteří se 

přímo hlásí k nějaké víře. Proto si myslím, ţe procento lidí věřících v anděly 

bude určitě vyšší, neţ kdybych udělala výzkum na jiné škole. 

 

2.1.3 Rozbor dotazníku 

A nyní k samotnému rozboru dotazníku. Pro lepší přehlednost této kapitoly 

budu otázky a věty formulované v dotazníku označovat kurzivou, komentáře 

k nim pak budou obyčejným písmem. Otázky jsou číslovány pro lepší 

orientaci respondentů v dotazníku. Dotazník má dvě části. První část (prvních 

pět otázek) vyplňují všichni, druhou část (otázky šest aţ jedenáct) vyplňují 

pouze respondenti, kteří odpověděli, ţe věří v anděly.  

Základní otázka je: Věříte v anděly? Při tvoření dotazníku jsem postupovala 

dle následujícího schématu: 
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Nejprve zjišťuji, zda respondenti věří v anděly či ne. Potom zkoumám, zda se 

hlásí k nějaké víře, a třídím je podle uvedeného schématu. Potom zkoumám 

hloubku víry v anděly u těch, kteří odpověděli, ţe věří (druhá část dotazníku). 

 

Dotazník jsem nazvala: Víra v anděly - dotazník k bakalářské práci. 

Zahajuji jej krátkým úvodem v tomto znění:  

Máte před sebou dotazník, jehož výsledky budou využity pro mou bakalářskou 

práci, která se zabývá vírou v anděly. U většiny otázek zaškrtněte pouze jednu 

odpověď; u otázek, kde je možno zaškrtnout více možností, je to výslovně 

uvedeno. Dotazník je  pouze pro studenty Jaboku nebo ETF. Dotazník je 

anonymní. Hlavičkou dotazníku se snaţím uvést respondenty do tématu  

a zároveň vymezuji skupinu respondentů a vysvětluji, jak budou dotazník 

vyplňovat. Je zdůrazněna i anonymita dotazníku, aby se respondenti nebáli 

rozepsat. 

 

1) Věříte v anděly, ať už si je představujete jakkoliv?  □ ano □ ne  Pokud 

jste odpověděli ne, vyplňte otázky jen po otázku číslo 5. Pokud ano, přejděte 

na otázku číslo 3. Tato otázka je pro mou práci základní. Na ní nyní budu 

navíjet další otázky ohledně andělů a budu zkoumat, jak respondenti v anděly 

věří a na základě čeho. Zároveň také organizuji vyplňování dotazníku 

respondenty (dle výše zmíněného vzorce).  

2) Pokud ne, věříte, že máte nějakého duchovního průvodce nebo nějakou 

vyšší bytost, která nad vámi bdí? (mám na mysli nějakého osobního ochránce, 

ne Boha) 

 □ano, věřím v (doplňte)_________________  □ ne  Zde bych se chtěla 

dozvědět, zda respondenti věří v nějaké jiné duchovní bytosti, kdyţ v anděly 

nevěří. Protoţe jak jsem psala v předchozí kapitole, bytosti podobné andělům 

se vyskytují v různých náboţenstvích a někteří lidé by nazvali andělem to, co 
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by jiní nazvali duchovním rádcem nebo stráţným duchem. Dávám 

respondentům i moţnost doplnit, v jakou vyšší bytost věří. 

3) Považujete se za věřícího? □ ano □ ne Touto otázkou se oddělí lidé 

věřící od nevěřících či ateistů. Uvědomuji si, ţe jde o velmi osobní otázku, 

pod kterou si kaţdý představí něco jiného. Pro mě je podstatné, zda se 

respondent povaţuje za věřícího, zda je na to navázána víra v anděly a jak víra 

či nevíra bude korelovat s vírou v anděly. 

4) Pokud ano, k jaké víře nebo náboženství se hlásíte? Otázka čtyři 

navazuje na otázku číslo tři, snaţí se zjistit, zda se respondenti hlásí k nějaké 

víře a k jaké. Sbírám tak podklady pro potvrzení svých hypotéz o vyšším 

počtu věřících respondentů. Zároveň je také otázka zásadní pro zjištění, kolik 

z respondentů se hlásí ke křesťanství a kolik z nich zároveň věří v anděly. 

5) Věříte v Boha? □ ano □ ne Touto otázkou se chci orientovat 

k hypotéze, ţe lidé věřící v Boha věří i v anděly. Zároveň tuto otázku 

vyčleňuji, protoţe někteří lidé věří v Boha, aniţ by se hlásili k nějakému 

náboţenství.  

 

--- dále vyplňují jen ti, co zaškrtli u první otázky ANO--- následuje druhá část 

dotazníku. 

 

6) Odhadnete, od kdy věříte v anděly? 

□ od dětství □ od dospělosti □ nevím □ od jiné doby, doplňte.  

Otázkou bych chtěla podchytit, zda je víra v anděly následkem nějakého 

osobního vývoje, nebo je předávaná generačně. U respondentů vyrůstajících 

v křesťanské víře předpokládám, ţe jejich víra v anděly bude rozvíjena uţ od 

dětství. 
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7) Z čeho vaše víra v anděly vychází? (můžete zaškrtnout i více možností) 

 □ z křesťanské nauky □ z esoterické literatury □ z jiné víry, doplňte □ z vlastní 

zkušenosti  □ nevím □ z jiného zdroje, doplňte 

U této otázky jsem dala moţnost zatrhnout, z čeho si myslí, ţe jejich víra 

v anděly vychází. Dávám zde moţnost doplnit směr, ze kterého víra vychází, 

přidávám i moţnost osobní zkušenosti, moţnost nevím, a moţnost jiného 

zdroje. Chtěla bych tak podchytit respondenty, kteří věří v anděly na základě 

esoterické literatury, která podle mě můţe mít silný vliv na víru v anděly. 

8) Jak si Vy osobně představujete anděla? Popište: 

Zde dávám respondentům moţnost rozepsat se o tom jak si představují anděla, 

zda je to pro ně jen bytost ze světla nebo obyčejný kýčovitý andělíček, kterého 

mohou vidět kdekoliv. Také zdůrazňuji aby respondenti popsali svou osobní 

představu a ne nějakou ustálenou kolektivní představu o andělovi. Také 

předpokládám, ţe v této osobní představě se odrazí výsledek předchozí otázky 

– respondenti, kteří vycházejí z jiné neţ křesťanské víry nebo literatury, 

mohou anděly vidět úplně jinak. 

9) Myslíte si, že máte anděla strážného? □ ano □ ne □ nevím  

Touto otázku kladu jako reakci na jiţ několikrát zmiňovanou a citovanou větu 

od A. Grüna o tom, ţe lidé rádi věří ve stráţné anděly. Víra ve stráţné anděly 

je součástí křesťanské tradice, děti se uţ odmala učí modlitbu „Andělíčku, 

můj stráţníčku“. Zároveň jsou stráţní andělé často zmiňováni v esoterické 

literatuře. 

10) Modlíte  se někdy k andělům nebo je  voláte na pomoc?  

□ ano, denně □ ano, často (aspoň jednou za týden) □ ano, občas (aspoň 

jednou za měsíc) □ ano, ale jen výjimečně □ ne Touto otázkou bych chtěla 

odhalit, zda je víra v anděly přítomna v ţivotě respondentů, ať uţ se hlásí 

k nějakému náboţenství, nebo se povaţují za nevěřící. 
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11) Pokud se modlíte k andělům, tak ve chvíli (můžete zaškrtnout více 

možnost )  

□ Když mi o něco jde (něco získat, zajistit)  □ Když se bojím □ Jen tak, když 

mě to napadne □ Jiné, napište Jedenáctá otázka rozvíjí desátou otázku. Snaţí 

se zjistit, jak je přítomná víra v anděly v ţivotech respondentů. Zda si na 

anděly vzpomenou jen ve chvílích strachu či nouze, nebo jestli se k andělům 

obracejí pravidelně. Zároveň se také dozvím, jestli si respondenti během 

svého běţného ţivota na anděly vzpomenou. 

Jedenáctou otázkou dotazník končí, následuje poděkování za vyplnění 

dotazníku. 

 

2.2 Výsledky dotazníků 

Jak jiţ bylo zmíněno, VOŠ Jabok a PSP tento rok navštěvuje okolo 400 

studentů, já jsem ve svém výzkumu nasbírala 80 dotazníků. Jde tedy o necelou 

čtvrtinu studentů.  

Základní otázka dotazníku zněla, zda respondenti věří v anděly. Vyšlo 

překvapivě vysoké číslo: 71 % věří v anděly, 29 % respondentů v ně nevěří 

(viz graf).  

Věříte v anděly, ať už si je představujete jakkoliv?

71%

29%

Ano

Ne
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Další údaje jsou také zajímavé, 72 % respondentů se povaţuje za věřící (tedy 

jen o jedno procento více, neţ věří v anděly), ačkoliv k určité víře se hlásí jen 

49 %, ve většině jde o římskokatolickou církev, ostatní vyznání jsou 

v menšině, jak ukazuje tabulka. V dotazníku se mi objevila u otázky číslo 

čtyři: K jaké víře nebo náboženství se hlásíte odpověď „osobní názor“. 

Samozřejmě tuto odpověď neakceptuji jako náboţenství, ale nechala jsem ji 

v tabulkách, protoţe mi přijde zajímavé, ţe někteří lidé potřebují zdůraznit, ţe 

mají osobní víru. Předpokládám, ţe jistě i někteří z těch, kteří odpověď 

proškrtli, mají vlastní víru vytvořenou na základě informací, které během 

svého ţivota získali, ale neměli potřebu to zdůraznit v dotazníku. 

Graf ukazující, k čemu se respondenti hlásí: 

43%

6%

45%

3%1%1%1%

římskokatoická

osobní názor

českobratrská 

církev bratrská

buddhismus

pravoslaví

bez vyznání

 

Nyní bych ráda roztřídila respondenty podle schématu zmíněného v rozboru 

dotazníku (roztřídění je provedeno v procentech s ohledem na celek): 
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Potvrzuje se mi tak předpoklad, ţe mezi respondenty bude vysoký počet lidí 

hlásících se k víře. 

Něco přes dvě třetiny respondentů tedy věří v anděly a necelá třetina v ně 

nevěří. Jsou to dvě skupiny jasně vymezené první otázkou, proto s nimi také 

tak budu pracovat. Kaţdou skupinu bych chtěla vyhodnotit zvlášť a v závěru  

i porovnat. U tohoto vyhodnocování budu postupovat tak, ţe nebudu počítat 

s procenty celku, ale procenty jednotlivé části. Tedy 29 % respondentů, kteří 

nevěří v anděly bude pro mě 100 % této skupiny. Protoţe mě více zajímá 

skupina, která v anděly věří, nejprve začnu vyhodnocením skupiny, která 

v anděly nevěří. 

 

1.2.1 Respondenti, kteří odpověděli na první otázku NE 

Dvacet tři respondentů odpovědělo, ţe nevěří v anděly. Tato skupina měla 

navíc otázku číslo dvě: Pokud ne, věříte, že máte nějakého duchovního 

průvodce nebo nějakou vyšší bytost, která nad vámi bdí? (mám na mysli 

nějakého osobního ochránce, ne Boha), která měla za úkol zjistit, zda 
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respondenti věří v jiné bytosti podobné andělům. 26 % z respondentů věří, ţe 

mají nějakého ochránce, který nad nimi bdí. Popisují to jako:„Něco 

neurčitého nade mnou, osud, vyšší pozitivní energie, něco nezkoumatelného, 

vyšší bytost.“ V polovině případů se u těchto popisů vyskytuje poznámka, ţe 

tohoto průvodce vnímají pomocí intuice. Myslím si, ţe tyto popisy by se 

hodily i na anděly. Nikdo z respondentů nezmínil ţádnou jasnou bytost, spíše 

mluví o intuitivním vnímání čehosi. 

Polovina  respondentů (52 %) se povaţuje za věřící, ale k církvi se hlásí 

pouhých 17 % (vyznání římskokatolické a českobratrské), 13 % zdůrazňuje, 

ţe mají osobní názor. Zbytek neuvedl ţádné vyznání. Takţe zbývá 22 % 

respondentů, kteří se povaţují za věřící, ale nehlásí se k ţádnému náboţenství, 

ani nevěří v anděly. 

13%

13%

4%

70%

Římskokatolická

Osobní názor

Českobratrská

Bez vyznání

 

Zajímavé je, ţe 40 % respondentů, kteří nevěří v anděly, věří v Boha. Mezi ně 

samozřejmě patří těch 17 %, kteří se hlásí k církvi. Oproti celku je religiozita 

těch, kteří v anděly nevěří, niţší. 39 % respondentů lze povaţovat za ateisty. 

Na všechny otázky odpověděli záporně – nevěří v Boha ani anděly, ani se 

nepovaţují za věřící či příslušníky nějaké církve a nevěří v ţádné jiné 

duchovní bytosti. 
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Shrnutí 

Mezi respondenty, kteří nevěří v anděly, je mnoho respondentů bez vyznání 

(70 %) – to znamená něco přes dvě třetiny. Třetina respondentů se hlásí 

k nějaké víře, nebo má vlastní víru (názor) – do jejich víry však nepatří víra 

v anděly. Necelá polovina (40 %) respondentů přesto věří v Boha. Dalších 40 

% respondentů by se dalo povaţovat za ateisty. 26 % respondentů však věří na 

jakousi vyšší bytost, která je chrání a doprovází. Oproti celku je tedy 

religiozita těch, kteří v anděly nevěří, niţší. 

 

1.2.2 Respondenti, kteří odpověděli na první otázku ANO 

Respondenti, kteří odpověděli, ţe v anděly věří, vyplňovali celý dotazník 

(kromě otázky číslo 2). Z 57 respondentů, kteří v anděly věří, jeden nevyplnil 

dotazník správně – vyplnil otázky jen po otázku 5, takţe ho zahrnuji mezi 

počet respondentů, kteří věří v anděly, ale nemám odpovědi ohledně jeho víry 

v anděly (odpovědi z druhé části).  

U některých otázek v druhé části měli respondenti moţnost zaškrtnout více 

voleb a docela často této moţnosti vyuţívali. 

 

A nyní ke statistikám. 80 % respondentů, kteří věří v anděly, o sobě tvrdí, ţe 

jsou věřící, k nějaké víře se hlásí 64 %; z nich 59 % je křesťany (viz graf). 

53%
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4%
2% 2%
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82 % respondentů věří v Boha. To znamená, ţe v Boha věří více respondentů, 

neţ se povaţují za věřící, a o 18 % víc, neţ se hlásí k nějaké víře. Dalo by se 

říci, ţe religiozita ve skupině, která věří v anděly, je vysoká, ale stejně je zde 

asi 12 % respondentů, kteří se nehlásí k víře v Boha, ani se nepovaţují za 

věřící, ale věří v anděly. 

Jinak jsou odpovědi respondentů velmi variabilní, někteří se povaţují za 

věřící, ale nevěří v Boha, jiní zase věří v Boha, ale nepovaţují se za věřící. 

Nejvíce je respondentů, kteří se hlásí u určité víře – povaţují se za věřící, věří 

v Boha i anděly a vědí, ke které církvi se hlásí. Dalo by se říci, ţe religiozita 

skupiny, která věří v anděly, je vysoká.  

A nyní následuje vyhodnocení druhé části dotazníku. Druhá půlka se snaţila 

získat informace o tom, jak dlouho respondenti v anděly věří, z čeho jejich 

víra vychází, jak si představují anděla a zda je víra v anděly přítomna v jejich 

ţivotě. 

 

Otázka číslo 6 

Otázka číslo 6 zjišťovala, od kdy respondenti v anděly věří. Výsledky byly 

následující: 

59%
18%

18%
5%

Od dětství

Od dospělosti

Nevím

Od jiné doby
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Nejvíce respondentů věří na anděly od dětství. Většina těchto respondentů se 

hlásí ke křesťanství nebo se povaţuje za věřící. Od dospělosti věří v anděly 

lidé, kteří se povaţují za věřící a věří v Boha, ale nehlásí se k náboţenství – 

nelze to však říci jednoznačně, protoţe skupina, která tvrdí, ţe v anděly věří 

od dospělosti, má malý počet respondentů a je dost různorodá, patří tam 

například i respondent vyznávající buddhismus. Ti respondenti, kteří vybrali 

moţnost od jiné doby, napsali, ţe zhruba od puberty. V této otázce se mi 

potvrzuje hypotéza, ţe lidé vychováváni v křesťanské víře věří na anděly od 

dětství. Většina z nich totiţ zaškrtla tuto moţnost. 

 

Otázka číslo 7 

Tato otázka měla zjistit, z čeho vychází víra respondentů. Byla zde moţnost 

zaškrtnout více odpovědí. Výsledky vypadají takto: 
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Jak je vidět, tato skupina byla dost roztříštěná. Nejvíce respondentů vychází 

ve víře v anděly z křesťanské nauky, to je jiţ předurčeno jejich vyznáním. 

Překvapil mě vysoký počet respondentů, jejichţ víra vychází z vlastní 

zkušenosti. Předpokládala jsem vyšší počet lidí, kteří vycházejí z esoterické 

literatury. Z jiného zdroje vychází sedm respondentů, někteří tento jiný zdroj 

neuvedli (2), další popisy jiného zdroje jsou velmi rozmanité: Různé druhy 
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terapie (např. studium psychoterapie, zkušenost s psychologickými oblastmi, 

jako je imaginace, arteterapie), z vnitřního pocitu, z kinematografie, 

z vlastních představ, z vnitřního přesvědčení. Zaujaly mě velmi podobné 

odpovědi z vnitřního pocitu/přesvědčení, z vlastních představ, protoţe jsou si 

svým způsobem něčím podobné a podle mě vystihují pocit vědomí 

přítomnosti anděla – vychází z vnitřku. 

Shrneme-li tuto otázku, tak lze říci, ţe polovina respondentů vychází 

z křesťanské víry či z osobních zkušeností. Z jiných zdrojů či esoterické 

literatury a jiné víry vychází jen malý počet respondentů. 

 

Otázka číslo 8 

U této otázky měli respondenti popsat, jak si představují anděla. Sešlo se 

mnoho různorodých odpovědí, včetně několika narychlo načrtnutých obrázků. 

Pokusím se tyto odpovědi shrnout. Pro zajímavost uvádím za kaţdou 

odpovědí v závorce zkratku, která ukazuje čeho, vychází víra respondenta (na 

základě předchozí otázky): k = křesťanská nauka, eso = esoterická literatura, ji 

= z jiné víry, zk = z vlastní zkušenosti, n = neví, j = jiné. Odpovědi 

respondentů uvádím kurzivou, aby se odlišily od textu, v podstatě jsem na 

nich nic neměnila. 

Nejvíce respondentů zdůrazňovalo ochráncovský aspekt anděla, popisovali 

anděly například takto:  

- Posel dobrých zpráv, ochránce, anděl strážný (k).Boží pomocníci, 

zvěstovatelé a naši ochránci (k).  

- Jako toho, kdo nás chrání a dává na nás pozor (k).  

- Někoho, kdo mě chrání (ji+j).  
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- Představuji si osobu, která druhým pomáhá, ochraňuje. S lidmi to 

myslí dobře, jako ochránce, který u mě stojí a bdí nade mnou (k).Jako někoho, 

kdo nade mnou bdí, když nebdím já, ať už je to ve spánku či v situacích, kdy 

nejsem při smyslech, nebo v nebezpečných situacích – je to stínová bytost, 

nemá křídla (vnitřní přesvědčeni).  

- Netělesnou bytost, která chrání od zlého (hříchu) tím víc, čím víc ji 

věřím, modlím se o ochranu (k). 

Většina respondentů, kteří odpověděli, ţe si představují anděla jako ochránce, 

vychází z křesťanství. Toto jsou spíš popisy funkce andělů. Co se týče 

vzhledu andělů, sešla se spousta různorodých popisů. Uvádím některé 

příklady:  

- Vysoká osoba (k). 

- Světlé a čisté postavy(k).  

- Myslím, že pokud je možné rozlišovat podle pohlaví, tak je to muž, 

představuji si, že má křídla, neurčité rysy obličeje a příjemnou tvář. Silné 

ruce, ve kterých (v objetí) se člověk cítí bezpečně (k).  

- Podoba člověka (ženy) – krásné oči, jemné obličejové rysy, jemné 

srdce (n).Světýlka (k).  

- Bytost s křídly, neviditelná, kterou člověk vnímá vedle sebe (k+zk). 

- Paní celá v bílém s křídly. Je moc krásná (zk) . 

- Jako vyšší inteligenci/bytost z vyšší úrovně existence. Vzhledově jako 

ze světla vytvořenou bytost připomínající hmyz (eso).  

- Pohlaví: žena, výška: 185 cm, vlasy: hnědé, dlouhé, bílé šaty 

s vlečkou, milý usměv, příjemný hlas, záře kolem postavy (k + eso). 
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- Jako první představa mě napadá klasický anděl v biblických šatech 

s křídly, na druhý pohled to je nějaká síla vedle mě (n).  

U popisů jsou často zmiňována křídla, krása a světlo, andělé jsou respondenty 

popisovány jako lidské postavy. Do příkladů jsem zařadila i zajímavý popis 

anděla, který pochází od respondenta, jenţ věří na anděly na základě 

esoterické literatury. 

Další respondenti povaţují anděly za jakousi energii:  

- Jako ty krásné bytosti s křídly z obrázku, ale ve skutečnosti si myslím, 

že jde spíš o nějakou formu energie (k + eso).  

- Jako energii (n).Spíš si ho představuji jako nějakou energii, lásku, 

koncentrovaný bod – to vše abstraktně, ale kdybych o něm měla přemýšlet 

konkrétněji, dokážu si ho přestavit různě (z obrazů). (eso + zk) 

Podle dalších respondentů je anděl bytost, která se můţe stát čímkoliv: 

- Duchovní bytost, která mění podobu a charakter dle libosti. Nemusí 

mít podobu člověka. Může se objevit jako nějaká věc, či třeba i jako čas (zk). 

- Lidským názvoslovím těžko popsatelná existence, která může fungovat 

jako bytost, ale může do lidského světa a života vstupovat i v jiných formách. 

Například myšlenka, vnuknutí, spatření něčeho, vnitřní rozhovor při modlitbě 

(k + zk + jiné).  

- Myslím, že andělé mohou vypadat různě – nemám jeden model, podle 

kterého bych identifikoval anděla (k). 

Někteří z respondentů měli problémy popsat jak si představují anděly, proto 

ho popisují jako něco nepředstavitelného, nepopsatelného.  

- Nepředstavuji si je, beru, že tady jsou, ale bez vize toho, jak vypadají 

(n).  
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- Nevím, moc jsem o tom nepřemýšlela, spíše jako nehmotnou bytost (k).  

- Nemám úplně přesnou představu, ale nejspíše si představuju anděla 

tak, jak je zobrazen na malbách (k).  

- Alternativně – těžko popsat (zk). 

- Jako průvodce, ale nepředstavuji si ho nějakým konkrétním způsobem 

(k). 

- Nějaká síla, vycházející dost možná od Boha, která se o lidi stará, 

pečuje o ně. Nijak konkrétně si je ale nepředstavuji (k + zk). 

- Anděla si nepředstavuji přímo jako něco hmatatelného. Spíše ho vidím 

v jeho charakterových vlastnostech. Čistý, hodný krásný, nehmotný, plachý 

(jiné). 

- Nepopsatelné, odhalitelné spíše zpětně, může mít různou formu, člověk 

je schopen absolutně přehlídnout, později docvakne o co jde (k + eso). 

 

Nyní se pokusím shrnout tuto otázku. Respondenti, jejichţ víra vychází 

z křesťanství, zdůrazňují u andělů hlavně jejich ochranitelské sklony, dost 

z nich se shoduje v tom, ţe anděla lze těţko popsat. S anděly jsou pak 

v představách respondentů spojeny klasické atributy: křídla (8x), světlo (6x), 

také je několikrát zdůrazněno, ţe jde o nehmotnou duchovní bytost (13x). Liší 

se pohled respondentů, kteří vycházejí čistě z esoterické literatury, od pohledu 

respondentů, který je zaloţen na křesťanské víře. Respondenti vycházející 

z esoteriky popisují anděly jinými slovy – pouţívají jiné termíny, hovoří  

o energiích, abstraktních pojetích andělů. Zajímavé jsou popisy, které 

vycházejí dle respondentů z jejich zkušenosti, někdy bývají dost přesné  

a popisné (aţ překvapivě), nebo naprosto nepopsatelné. 
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Otázka číslo 9 

Otázka zaloţená na tvrzení A. Grüna zjišťovala, zda si respondenti myslí, ţe 

mají anděla stráţného. Graf mluví sám za sebe:  

75%

5%

20%

Ano

Ne

Neví

  

Tři čtvrtiny respondentů věří, ţe mají anděla stráţného, 20 % neví a jen 5 % 

nevěří, ţe by měli stráţného anděla. Je ale docela zajímavé, ţe mezi lidmi, 

kteří věří v anděly, se najdou respondenti, kteří v anděly věří, ale nevěří, ţe 

oni osobně by měli stráţného anděla. 

 

Otázka číslo 10 

Otázka číslo deset (Modlíte se někdy k andělům nebo je voláte na pomoc?) 

dopadla takto: Denně se k andělům modlí nejméně respondentů, nejvíce z nich 

si na anděly vzpomene a pomodlí se k nim jen výjimečně. 18 % v anděly věří, 

ale vůbec se k nim nemodlí. 
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Překvapil mě vysoký počet respondentů, kteří se k andělům modlí. Sečteme-li 

procenta, vychází, ţe 82 % respondentů, kteří v anděly věří, se k nim modlí. 

Z celkového počtu respondentů (i těch, kteří odpověděli, ţe v anděly nevěří) je 

to 58 %. Jeden z respondentů připsal k otázce komentář: hlavně při zkouškách. 

Pokud jde o okolnosti, při kterých k andělům respondenti mluví, ty řeší další 

otázka. 

 

Otázka číslo 11 

Na tuto otázku odpovídalo 46 respondentů; neodpovídali na ni respondenti, 

kteří zaškrtli u otázky číslo deset poslední moţnost. Otázka zněla: Pokud se 

modlíte k andělům, tak ve chvíli: a odpovědi byly rozloţeny následovně: 
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Respondenti mohli zaškrtnout více odpovědí. Ze 46 se tedy 28 modlí 

k andělům, kdyţ se bojí – u této moţnosti jeden z respondentů napsal, ţe se 

modlí „Andělíčku, můj stráţníčku“. To podle mě koresponduje s vírou 

v anděly stráţce, kteří nás mají chránit a pomáhat nám v nebezpečí, a zároveň 

s výsledkem z předchozí otázky – 34 % respondentů se k andělům modlí jen 

výjimečně – to můţe být právě ve chvílích strachu, kdy vyvstane potřeba být 

ochráněn. 

O nějaké zajištění situace „kdyţ jim o něco jde“ se modlí dvacet 

z respondentů. O něco niţší počet respondentů se modlí k andělům jen tak  

a o jednoho člověka méně zvolilo moţnost jiné. 

U odpovědi jiné bylo moţno doplnit, kdy se modlí k andělům – často bylo 

zmiňováno, ţe se respondenti modlí o pomoc: k pomoci všem; když vím, že 

jsem udělala špatné rozhodnutí, tak aby to za mě vyžehlil; když potřebuji 

pomoc, nebo aby se něco dobrého stalo, nemusí to být pro mě; pokud chci 

někomu pomoci. Dalším důleţitým bodem bylo pro respondenty poděkování: 

za každý den; preventivně jim děkuji, jako poděkování za úspěšný den  

a pomoc. Další respondenti uváděli údaje, které by se daly zařadit spíše 

k předchozí otázce: denně při modlitbě; často o Vánocích; spíš v dětství; večer 

před spaním; když si vzpomenu.  Týkají se spíše četnosti modliteb neţ jejich 

objektu. 

Studenti se tedy modlí k andělům nejčastěji, kdyţ se bojí nebo chtějí něco 

získat dále, také kdyţ mají nějakou prosbu, kdyţ potřebují pomoci a kdyţ jim 

chtějí poděkovat za jejich podporu a pomoc. Někteří z respondentů také 

zdůraznili, ţe se nemodlí jen pro sebe. Jeden z respondentů poznamenal  

k otázce, ţe se modlí spíše k Bohu neţ k andělům. 

Jedenáctou otázkou dotazník končí a já bych ještě ráda porovnala skupinu 

respondentů, kteří věří v anděly, se skupinou respondentů, kteří v anděly 
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nevěří. Zakončila bych tuto otázku pěkným komentářem jednoho 

z respondentů, který mluví o ţivé komunikativní víře v anděly: Mluvím k nim 

(andělům), když zachytím jejich jemné, ale velmi důmyslné, účinné a vtipné 

působení ve svém životě. 

 

Závěrečné porovnání 

Pro větší přehlednost shrnu údaje z obou skupin do tabulek: 

Věříte v anděly, ať uţ si je 

představujete jakkoliv? 

ANO (57) 

Počet respondentů / % 

NE (23) 

Počet respondentů / % 

Povaţujete se za 

věřícího?(Ano) 

46 80 % 12 52 % 

Pokud ano, k jaké víře 

nebo náboţenství se 

hlásíte? 

Křesťanství 34 

Jiná víra 1 

Bez vyznání 23 

59 % 

2 % 

39 % 

Křesťanství 4 

Jiná víra 0 

Bez vyznání 18 

17 % 

0 % 

83 % 

Věříte v Boha? (Ano) 47 82% 10 43% 

 

Je zde jasně vidět, ţe víra v anděly se silně pojí s vírou v Boha a křesťanstvím. 

Ve skupině, která v anděly nevěří, se vyskytuje více nevěřících a ateistů. 

Z celého vzorku se k andělům modlí 58 % respondentů. To mi přijde jako dost 

vysoké a překvapivé číslo. V podstatě je to kaţdý druhý.  
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Shrnutí 

Nyní bych ráda shrnula výsledky celé kapitoly 2.2:  

V anděly věří 71 % respondentů.  

72 % respondentů se povaţuje za věřící.  

V Boha věří 71 % respondentů. 

Víra v anděly je svázána s vírou v Boha, jak dokazuje tabulka z předchozí 

podkapitoly. 

K určité víře se hlásí 49 %, z nich většina jsou křesťané římskokatolického 

vyznání.  

Respondenti, kteří věří v anděly, jsou většinou věřící, 59 % z nich se hlásí ke 

křesťanství (první hypotéza), s tím pak korespondují výsledky dalších otázek.  

Respondenti nejčastěji věří v anděly od dětství (první hypotéza) a jejich víra 

vychází z křesťanské nauky a vlastní zkušenosti. Co se týče toho, jak si 

respondenti anděly představují, často zdůrazňují, ţe andělé jsou ochránci, ţe 

je to jakási ochranitelská bytost. Někteří respondenti netuší, jak by si měli 

anděla představit, nebo je pro ně nepředstavitelným, jiní zase mají úplně 

jasnou a přesnou představu, která většinou popisuje anděly jako krásné zářící 

bytosti obojího pohlaví, někdy s křídly někdy bez nich. Určitý počet 

respondentů (a hlavně ti, kteří nevycházejí jen z křesťanství) popisuje anděly 

trochu jinou terminologií, mluví o nich jako o energii, světelné bytosti, ale  

i myšlence či věci. 

V anděla stráţného věří 75 % respondentů, coţ potvrzuje domněnku, ţe anděl 

je dnes vnímán hlavně jako ochránce a stráţce. K tomuto názoru jsem došla 

během psaní své práce. Minimum respondentů se v osmé otázce zmiňovalo  

o tom, ţe anděl je posel od Boha, ale popisovali ho jako pomocníka  

a ochránce. K andělům se modlí 82 % respondentů, a to různě často, nejvíce 
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jich přiznává, ţe se k andělům modlí jen výjimečně. Nejčastěji se respondenti 

modlí k andělům, kdyţ se bojí. Z celkového počtu respondentů se k andělům 

někdy modlí 58 % – to je více neţ kaţdý druhý. 
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Závěr 

V této bakalářské práci jsem se pokusila nejprve vymezit pojem anděl  

a nastínit historii víry v anděly a poté jsem navázala výzkumem, který měl 

zjistit, zda studenti VOŠ Jaboku a Evangelické teologické fakulty – obor 

sociální a pastorační práce, kteří mi odpověděli na dotazníky, věří v anděly  

a jak jejich víra vypadá. 

Základní otázkou, kterou jsem v této práci respondentům poloţila, byla 

otázka, zda věří v anděly. Odpověď mě překvapila. 71 %, coţ je 57 osob 

z osmdesáti respondentů, kteří mi vyplnili dotazník, odpovědělo, ţe v anděly 

věří. A i několik respondentů, kteří v anděly nevěří, si myslí, ţe je ţivotem 

doprovází jakási vyšší síla podobná andělu. 

Při vyhodnocování dotazníků se mi potvrdil předpoklad, ţe počet respondentů 

hlásících se k víře bude vysoký. K víře se hlásí skoro polovina respondentů 

(49 %) a většina z nich jsou křesťané. Potvrdila se také hypotéza, ţe lidé 

vycházející z křesťanského prostředí jsou k víře v anděly vedeni křesťanským 

prostředím, ve kterém vyrůstají, a většina z nich věří v anděly od dětství. 

Najde se ale i nízký počet respondentů, kteří se hlásí k víře a věří v Boha, ale 

v anděly nevěří (jen 5 % respondentů). V závěrečném porovnání odpovědí 

studentů, kteří v anděly věří, s odpověďmi studentů, kteří v anděly nevěří, se 

potvrdilo, ţe víra v anděly je velmi blízce svázána s křesťanstvím a vírou 

v Boha.  

Naopak hypotéza o tom, ţe bude dost lidí vycházejících z esoterické literatury 

o andělech, se mi nepotvrdila, z esoterické literatury vychází jen 14 % 

respondentů a někteří s nich se opírají i o křesťanskou víru. Zato se potvrdil 

původní předpoklad, ţe v anděly věří i lidé, kteří se nehlásí k ţádnému 

náboţenství ani víře (39 %), tito respondenti se obvykle povaţují za věřící  
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a také věří v Boha a v anděly. Někteří z nich v dotazníku zdůraznili, ţe mají 

na osobní víru a vlastní specifický náhled na věc. 

A jaká je tedy víra studentů v anděly? Víra studentů vychází nejčastěji 

z křesťanské nauky a z jejich vlastních zkušeností. Tři čtvrtiny z nich věří, ţe 

mají anděla stráţného; 82 % z těch, co věří v anděla, se k němu čas od času 

modlí, polovina se k němu modlí pravidelně. Nejčastěji si studenti na anděly 

vzpomenou, kdyţ se bojí nebo kdyţ se děje něco důleţitého. Co se týče toho, 

jak anděl podle studentů vypadá, nelze to na základě odpovědí přesně určit. 

Anděla většinou doprovází světlo, pro některé je anděl jen energie či světlo, 

podle jiných vypadá jako krásný člověk či neurčitá postava; studenti dost 

často zdůrazňovali, ţe je to někdo, kdo je chrání. Jako by se z hlavního 

andělského úkolu být poslem od Boha stala hlavním andělským úkolem 

ochrana člověka. 

Překvapilo mě, jak moc je víra v anděly mezi studenty ţivá. Jistě je to 

ovlivněno i vysokým počtem křesťansky smýšlejících lidí, kteří mají 

k modlitbě blíţ neţ jiní. Nebo to moţná můţe mít i souvislost se zaměřením 

školy, na které jsem průzkum dělala. Studenti, kteří studují VOŠ Jabok nebo 

ETF obor pastorační a sociální práce, chtějí být sociálními pracovníky nebo 

vykonávat jinou pomáhající profesi. Moţná má tato skupina blíţ k tomu, aby 

ţádala o pomoc anděly pro sebe i pro jiné. 

Tomáš Halík ve své nejnovější knize
67

 nazývá náš svět divadlem pro anděly  

a ptá se, zda se andělé dobře baví, kdyţ pozorují lidské hemţení. Nemyslím si, 

ţe by andělé jen seděli někde na lóţi a pozorovali nás, jsou spíše přítomni 

v našich ţivotech a provází nás celou tou scénou světa. Halík píše, ţe Bůh 

(stejně jako andělé) je tajemstvím, a mluví o tom, ţe je třeba uznat, ţe na 

některé věci nelze přijít rozumem, ale ţe je lze vnímat vírou. Myslím si, ţe to 
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  HALÍK, str. 9 
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dokazují i odpovědi studentů, kteří tvrdí, ţe vycházejí z vlastní zkušenosti, 

nebo popisují, ţe anděly vnímají intuicí. Zároveň to vyplývá i z historie víry 

v anděly, kdy se je lidé pokoušeli popsat, spoutat či pojmenovat, a stejně, tak 

jak uznal jiţ před staletími sv. Augustin,
68

 toho o nich stále moc nevíme. 

Během studování knih, které se zabývají anděly, jsem zjistila, ţe některé mé 

představy jsou nereálné. Také jsem si uvědomila, ţe samotné téma je 

neuvěřitelné široké a vydalo by na několik knih, moţná na celou knihovnu. 

Vím, ţe jsem oblast víry v anděly neprobádala ani z poloviny, během 

vyhodnocování dotazníků mě napadlo mnoho dalších otázek na respondenty, 

například kdo je s anděly seznámil, kdo jim řekl, ţe nějaké takové bytosti 

existují. Zajímavé by bylo zjistit, co přesně si respondenti představují pod tím, 

ţe jsou věřící. Andělé a víra v ně jsou velkou neprobádanou oblastí; mnoho 

lidí by jistě překvapilo, kolik ostatních lidí věří v anděly a kolik z nich je 

vnímá ve svém ţivotě a promlouvá k nim. Jak jiţ jsem nastínila v úvodu, bylo 

by zajímavé, kdyby se provedl nějaký větší plošný výzkum, moţná by 

výsledky naší společnosti, která je povaţována za společnost plnou ateistů  

a nevěřících, překvapily.  
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  BANDINI, str. 15 
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Přílohy 

Příloha 1 

Dotazník k bakalářské práci: Víra v anděly 

 

Máte před sebou dotazník, jehoţ výsledky budou vyuţity pro mou 

bakalářskou práci, která se zabývá vírou v anděly. U většiny otázek zaškrtněte 

pouze jednu odpověď, u otázek, kde je moţno zaškrtnout více moţností, je to 

výslovně uvedeno. Dotazník je pouze pro studenty Jaboku nebo ETF. 

Dotazník je anonymní. 

 

1) Věříte v anděly, ať uţ si je představujete jakkoliv?    □ ano  

 □ ne   Pokud jste odpověděli ne, vyplňte otázky jen po otázku číslo 5. 

Pokud ano, přejděte na otázku číslo 3. 

 

2) Pokud ne, věříte, ţe máte nějakého duchovního průvodce nebo 

nějakou vyšší bytost, která nad vámi bdí?(mám na mysli nějakého osobního 

ochránce, ne Boha) 

 □ ano, věřím v (doplňte)_________________ 

 □ ne   

 

3) Povaţujete se za věřícího?  □ ano  □ ne  

 

4) Pokud ano, k jaké víře nebo náboţenství se hlásíte?: 

_______________.  

 

5) Věříte v Boha?  □ ano  □ ne 
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--- dále vyplňují jen ti, co zaškrtli u první otázky ANO--- 

 

6) Odhadnete od kdy věříte v anděly? 

□ od dětství  

□ od dospělosti 

□ nevím  

□ od jiné doby, doplňte:__________________________ 

 

7) Z čeho vaše víra v anděly vychází? (můžete zaškrtnout i více možností) 

□ z křesťanské nauky 

□ z esoterické literatury  

□ z jiné neţ křesťanské víry, doplňte: __________________________ 

□ z vlastní zkušenosti  

□ nevím 

□ z jiného zdroje, doplňte________________________ 

 

8) Jak si Vy osobně představujete anděla? Popište:  

 

 

 

 

 

 

9) Myslíte si, ţe máte anděla stráţného?  □ ano  □ ne  □nevím  
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10) Modlíte se někdy k andělům nebo je voláte na pomoc? 

□ ano, denně 

□ ano, často (aspoň jednou za týden) 

□ ano, občas  (aspoň jednou za měsíc) 

□ ano, ale jen výjimečně  

□ ne  

 

11) Pokud se modlíte k andělům, tak ve chvíli (můžete zaškrtnout více 

možností )  

□ Kdyţ mi o něco jde (něco získat, zajistit) 

□ Kdyţ se bojím  

□ Jen tak  

□ Jiné, napište:_________________________ 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku 
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Příloha 2 

Grafy 
 

Otázka č.1 

Věříte v anděly, ať uţ si je představujete jakkoliv? 

71%

29%

Ano

Ne

 
 

Otázka č. 4 (4 grafy) 

K jaké víře nebo náboţenství se hlásíte? 

43%

6%

45%

3%1%1%1%

římskokatoická

osobní názor

českobratrská 

církev bratrská

buddhismus

pravoslaví

bez vyznání

 
 

V počtech respondentů 

římsko katolická 34 

osobní názor 5 

českobratrská  2 

církev bratrská 1 

buddhismus 1 

pravoslaví 1 

bez vyznání 36 
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Rozloţení vyznání 

78%

11%

7%2%2%

římsko katoická

osobní názor

česko bratrská 

buddhismus

pravoslaví

 
 

Rozloţení vyznání u respondentů, kteří odpověděli Ne 

13%

13%

4%

70%

Římskokatolická

Osobní názor

Českobratrská

Bez vyznání

 
V počtech respondentů 

Římskokatolická 3 

Osobní názor 3 

Českobratrská 1 

Bez vyznání 16 
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Rozloţení vyznání u respondentů, kteří odpověděli Ano 

53%

2%

35%

2%

4%
2% 2%

římskokatolická

pravoslaví

církev bratrská

českobratrská

osobní názor

buddhismus

bez vyznání

 
 

V počtech respondentů: 

římskokatolická 31 

pravoslaví 1 

církev bratrská 1 

českobratrská 1 

osobní názor 2 

buddhismus 1 

bez vyznání 20 

 

Otázka č. 6 

Odhadnete od kdy věříte v anděly? 

59%
18%

18%
5%

Od dětství

Od dospělosti

Nevím

Od jiné doby

 

V počtech respondentů 

Od dětství 33 

Od dospělosti 10 

Nevím 10 

Od jiné doby 3 
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Otázka č. 7 

Z čeho vaše víra v anděly vychází? 

31
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Otázka č. 9 

Myslíte si, ţe máte anděla stráţného? 

75%

5%

20%

Ano

Ne

Neví

 
 

V počtech respondentů 

Ano 42 

Ne 3 

Neví 11 
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Otázka č.10 

Modlíte se někdy k andělům nebo je voláte na pomoc? 

7%

18%

23%34%

18%

Ano, denně

Ano, často (aspoň

jednou za týden)

Ano, občas (aspoň

jednou za měsíc)

Ano, ale jen vyjímečně

Ne

 

 

V počtech respondentů 

Ano, denně 4 

Ano, často (aspoň jednou za týden) 10 

Ano, občas (aspoň jednou za měsíc) 13 

Ano, ale jen výjimečně 19 

Ne 10 

 

Otázka č. 11 

Pokud se modlíte k andělům, tak ve chvíli 

20

28

17

16

0 5 10 15 20 25 30

Když mi o něco jde

Když se bojím

Jen tak

Jiné

 
 


