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Abstrakt 

 Papež Jan Pavel II., který stál v čele římskokatolické církve v letech 1978‒2005, 

je považován za jednoho z nejvýznamnějších čelních představitelů této náboženské 

instituce. Velmi výrazná byla také jeho činnost v oblasti mediální komunikace, která je 

dodnes v mnoha ohledech považována za revoluční. Jan Pavel II. mimo jiné přímo 

vybízel k aktivnímu zapojení věřících do procesu mediální komunikace, zvyšování 

mediální gramotnosti, vzniku církevních sdělovacích prostředků a jejich spolupráci s 

veřejnoprávními či komerčními médii. Sám byl přitom ze strany žurnalistů velmi 

oblíbený. 

 Tato diplomová práce s názvem „Kamarádi na cestách”: mediální image papeže 

Jana Pavla II. a jeho poselství hromadným sdělovacím prostředkům se snaží zachytit 

přístup Svatého otce k masovým médiím a jejich aktivnímu využívání, jeho postřehy, 

které adresoval jak tvůrcům mediálních obsahů, tak jejich publiku, a analyzovat faktory, 

které vedly k papežovu úspěchu na poli mediální komunikace i jeho pozitivně 

vnímanému mediálnímu obrazu. Stěžejní část textu tvoří analýza papežských poselství 

ke Světovým dnům hromadných sdělovacích prostředků, z jejichž obsahu lze papežovy 

postoje k problematice médií velmi dobře vyčíst. Představeny jsou rovněž základní 

kontextové informace umožňující snazší vhled do tématu i zásadní mediální kroky, 

které učinil Vatikán po smrti Jana Pavla II. v roce 2005. 

 

Abstract 

Pope John Paul II who led the Roman Catholic Church in the period of 

1978‒2005 is seen as one of the most influential top officials of this religious 

institution. His activity in the area of media communication was very conspicuous and 

has been considered to be revolutionary in many respects until today. Among other 



   

things, John Paul II directly encouraged the faithful to actively join the process of media 

communication, broadening media awareness, the rise of Church media channels as 

well as their active cooperation with public service or commercial media. Personally, he 

was very popular among the journalists. 

 This master thesis under the title „Kamarádi na cestách”: mediální image 

papeže Jana Pavla II. a jeho poselství hromadným sdělovacím prostředkům („Friends 

in the Travels”: The Media Image of the Pope John Paul II and His Message to the 

Mass Media)“ attempts to track the approach of the Holy Father to mass media; his 

active use of mass media; observations addressed to media content creators as well as 

their target audience; as well as to analyse factors leading to the Pope’s success in the 

field of media communication and his positively perceived media image. The central 

part of the text consists of an analysis of the Pope’s messages on the occasions of World 

Communications Days. Their content may be well utilized to characterize the Pope’s 

stance on media issues. Furthermore, basic contextual information is presented 

facilitating insight into the topic as well as into the essential steps in media 

communication taken by the Vatican after the death of John Paul II in 2005. 
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Úvod 
 Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil „Kamarádi na cestách”: mediální 

image papeže Jana Pavla II. a jeho poselství hromadným sdělovacím prostředkům. K 

volbě tohoto tématu mě vedl osobní zájem o problematiku vztahu mezi náboženskými 

organizacemi a médii a také skutečnost, že navzdory revolučnímu přístupu Jana Pavla 

II., vlastním jménem Karola Wojtyły, k hromadným sdělovacím prostředkům jsem 

nenalezl publikaci, která by se tomuto tématu v širších souvislostech a uceleným 

způsobem věnovala. 

 Ve své diplomové práci se snažím z důvodu navození kontextu celé 

problematiky nejprve představit vývoj vztahu římskokatolické církve k masovým 

médiím od časů předcházejících reformnímu II. vatikánskému koncilu, v době koncilní i 

pokoncilní. Dále je v textu uvedena stručná stať popisující zásadní okamžiky v životě 

Jana Pavla II. Stěžejní součásti textu představují kapitoly věnované Janu Pavlu II. a jeho 

mediálnímu obrazu, práci s novináři a chápání masových médií. Klíčová je nadále 

analýza papežových poselství ke Světovým dnům hromadných sdělovacích prostředků, 

jež autenticky odhalují vztah, který Jan Pavel II. k médiím a jejich představitelům měl. 

V poslední kapitole jsou rovněž představeny zásadní kroky v mediální politice 

Vatikánu, které učinil od svého zvolení Svatým otcem v roce 2005 nástupce Jana Pavla 

II. Benedikt XVI. Prezentováno je rovněž krátké srovnání mediálního vystupování obou 

pontifiků. 

 Cílem této diplomové práce je nabídnout ucelený obraz Jana Pavla II. jakožto 

velmi významné mediální osobnosti, která v průběhu svého pontifikátu zásadně 

reformovala mediální politiku Svatého stolce a jež dokázala hromadné sdělovací 

prostředky velmi efektivně využívat jak pro hlásání Božího slova, tak svých myšlenek, 

postojů a přesvědčení. V textu se zároveň snažím nalézt odpověď na otázku, proč byl 

Jan Pavel II. při práci s médii tolik úspěšný, a také postihnout faktory, které se podílely 

na budování jeho pozitivního mediálního obrazu. 

 Podklady pro tvorbu textu a prezentovanou analýzu jsem čerpal především z 

mediálních dokumentů dostupných na webových stránkách Vatikánu (www.vatican.va), 

na nichž jsem rovněž využil archiv mediálních poselství Jana Pavla II. a Benedikta XVI. 

Další, zejména teoretické, informace jsem nalezl v literatuře zaměřené na život a dílo 

Karola Wojtyły a v odborných publikacích věnovaných problematice mediální 

komunikace. Velkým přínosem pro mě byla osobní spolupráce s italskou publicistkou a 

vatikanoložkou Angelou Ambrogetti, která Jana Pavla II. doprovázela během jeho 
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působení přímo ve Vatikánu a při jeho četných zahraničních cestách. Angela 

Ambrogetti mně poskytla autentické informace o průběhu tiskových konferencí Svatého 

otce, jeho setkávání s novináři a práci s nimi a nabídla podnětné myšlenky k úvahám o 

formování jeho mediálního obrazu. Při zpracování diplomové práce jsem rovněž často 

čerpal z publikace Compagni di viaggio: Interviste al volo con Giovanni Paolo II, ve 

které nabízí Ambrogetti unikátní záznamy tiskových konferencí z paluby papežského 

letadla a jež je rovněž doplněna o osobní zkušenosti žurnalistů, kteří o Janu Pavlu II. 

psali. 

 Při tvorbě textu jsem využíval především kvalitativní analýzy církevních a 

papežských dokumentů, poselství a dalších promluv Jana Pavla II. a metod teoretické 

deskripce výše uvedených zdrojů. 

 Zřejmě největší problém představovala absence odborné literatury, která by se 

této problematice věnovala. U mnoha dalších textů pak bylo patrné určité zaujetí jejich 

autora. Proto jsem byl při zpracování diplomové práce často odkázán především na 

osobní svědectví těch, kteří pontifikát Jana Pavla II. zpravodajsky pokrývali. Uznávám 

tak, že v textu mohou být prezentovány subjektivní a z hlediska objektivity zkreslené 

postoje a názory. 

 Nenalezl jsem rovněž žádnou bakalářskou či diplomovou práci, která by se 

problematice Jana Pavla II. - jeho mediálnímu obrazu a přístupu k hromadným 

sdělovacím prostředkům - věnovala. Částečně se tohoto tématu ve své bakalářské práci 

na téma Informování o smrti papeže Jana Pavla II. na příkladu českých bulvárních a 

seriózních periodik z roku 2006 dotýkala Anna Chrásková z Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy v Praze. 

 Skutečností, ke které došlo těsně před dokončením této práce, bylo odstoupení 

papeže Benedikta XVI. z funkce. V březnu 2013 vybralo konkláve za jeho následovníka 

argentinského kardinála Jorgeho Maria Bergoglia, který si zvolil jméno František. 

Vzhledem k velmi krátkému úseku jeho pontifikátu, který by bylo možno analyzovat, 

tato práce Františkovy mediální kroky a jeho obraz nezmiňuje.  
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1. Katolická církev a média 

 Hromadné sdělovací prostředky zásadně ovlivňují život jedince i celé 

společnosti. Přinášejí informace důležité pro každodenní rozhodování, významně se 

podílejí na utváření názorů, budování žebříčku osobních hodnot a postojů v 

nejrůznějších oblastech. V závislosti na činnosti médií si lidé konstruují své představy o 

dění v nejrůznějších místech světa, blízkých i tisíce kilometrů vzdálených. Velkou 

úlohu a moc médií si od počátku jejich rozvoje uvědomovala také katolická církev. 

Paralelně s růstem role hromadných sdělovacích prostředků a sílícímu dopadu jejich 

činnosti na společnost se zvyšovala také pozornost, kterou jim katolická církev 

věnovala. Největší náboženská instituce na světě v minulosti na média nahlížela 

především negativní optikou, chápala je jako jakýsi nástroj zla, prostor, ve kterém 

dochází k porušování základních mravních principů, k jejichž dodržování Písmo svaté 

vyzývá. Postupně se ale postoj katolické církve měnil a významný zlom pak přinesl 

především II. vatikánský koncil, který se konal v letech 1962‒1965. Největší poslední 

ekumenický koncil, který svolal papež Jan XXIII., se tehdy snažil zareagovat na potřeby 

měnící se doby a významně se zabýval rovněž problematikou vztahu církve a 

hromadných sdělovacích prostředků. Na koncilu byl v roce 1963 přijat dekret o 

sdělovacích prostředcích s názvem Inter mirifica, historicky první dokument katolické 

církve, který nahlížel na média jako na významného pomocníka při hlásání evangelia. V 

dekretu Inter mirifica byl rovněž ustanoven Světový den sdělovacích prostředků, který 

katolická církev každoročně slaví poslední neděli před slavností Seslání Ducha 

Svatého.1 

1.1 Mediální dokumenty katolické církve 

 Na dokumentech týkajících se problematiky médií, které katolická církev 

vydává, lze asi nejvýstižněji charakterizovat neustále se vyvíjející vztah této náboženské 

organizace k hromadným sdělovacím prostředkům. Tyto dokumenty církev vydávala již 

před II. vatikánským koncilem, tehdy se jednalo především o papežské encykliky 

vyjadřující se k nejrůznějším aspektům této problematiky. Například papež Řehoř XVI. 

v encyklice Mirari vos v roce 1832 odsoudil tisk negativně referující o dění v církvi, 

papež Lev XIII. poté v encyklice Etsi nos v roce 1882 zase nabádal k rozšiřování 
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vydávání katolického tisku. Významnou předkoncilní encyklikou reflektující otázky 

hromadných sdělovacích prostředků, na kterou poté navazovaly další církevní 

dokumenty, byla v roce 1958 Miranda prorsus papeže Pia XII. Ta se věnovala 

především filmu, rozhlasu a televizi. Tato encyklika výše zmíněné sdělovací prostředky 

vítá, nabádá k jejich používání, ale zároveň varuje před možnými nebezpečími, která 

mohou jejich působení doprovázet. Právě otevřený přístup katolické církve k médiím 

spolu s důrazným varováním před jejich nesprávným užíváním, který Miranda prorsus 

zmiňovala, jakoby předznamenává postoj této instituce k médiím, jež přetrvává dodnes.2 

 Jak už bylo zmíněno výše, opravdový zlom ve vztahu katolické církve k médiím 

ale přinesl až II. vatikánský koncil, který položil základy k soustavnému a 

aktualizovanému přístupu této náboženské organizace ke sdělovacím prostředkům. Dále 

budou stručně představeny klíčové dokumenty katolické církve reflektující 

problematiku hromadných sdělovacích prostředků a jejich využívání. 

1.1.1 Inter mirifica 

 Dekret o sdělovacích prostředcích Inter mirifica přijatý v roce 1963 v průběhu 

II. vatikánského koncilu lze považovat za zásadní krok katolické církve, kterým 

vstoupila do mediální problematiky a položila základ pro svou další činnost v této 

oblasti. Jakousi počáteční nezkušenost či nejistotu zástupců církve v mediální 

problematice a zároveň snahu vyvarovat se přehmatů způsobených ukvapenými kroky 

dokládá fakt, že Inter mirifica prakticky neobsahuje žádné konkrétní regule, které by 

odkazovaly k určitému jednání a jasně vymezovaly chování věřících v této oblasti. 

Naproti tomu přináší tento dekret spíše jakýsi počáteční vhled do problematiky. 

Důležité ale je, že Inter mirifica chápe média jako významný prostředek k hlásání 

evangelia a církev přímo nabádá k jejich využívání. Zároveň je zde ale také zdůrazněna 

povinnost katolické církve seznamovat lidi s fungováním masových prostředků a 

napomáhat jim k jejich správnému využívání. Tento dokument byl významný také tím, 

že se jako první církevní dekret výslovně zmiňoval o katolickém rozhlase a katolické 

televizi.3 

 

                                                                                                                                               
1 Inter mirifica. Dekret II. vatikánského koncilu, Vatikán, 1963, čl. 18. 
2 MEZULÁNÍK, Radek. Katolická církev a média. In: NEKVAPIL, Václav a Rudolf 
SVOBODA. Média, kultura a náboženství. Praha: Vyšší odborná škola publicistiky, 2007, s. 30. 
3 Inter mirifica. Dekret II. vatikánského koncilu, Vatikán, 1963. 
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1.1.2 Communio et progressio 

 V souvislosti s dekretem Inter mirifica, který přímo požadoval další bádání v 

otázce postoje katolické církve k médiím, byla v roce 1971 vydána pastorální instrukce4 

o sdělovacích prostředcích Communio et progressio. Na té začala Papežská komise pro 

sdělovací prostředky pracovat již v roce 1964, tedy v době, kdy stále ještě zasedal II. 

vatikánský koncil. Oproti Inter mirifica je Communio et progressio daleko konkrétnější. 

Tato instrukce například zmiňuje důležité měřítko, podle kterého mají být jednotlivé 

sdělovací prostředky posuzovány. Je jím to, nakolik napomáhají utváření skutečných 

vztahů mezi lidmi, vzniku společenství.5 Communio et progressio je rovněž prvním 

církevním dokumentem, který se věnoval problematice reklamy. Tu tato pastorální 

instrukce explicitně nezavrhuje, naopak vyzdvihuje její možnou užitečnost, ale odsuzuje 

ji v případě, že používá špatných prostředků či se snaží dosáhnout nedobrých cílů. 

Communio et progressio také varuje před médii, jejichž financování je závislé 

především na reklamě. Uvnitř těchto sdělovacích prostředků prý může docházet k 

nárůstu vnitřní nesvobody a potlačování plurality názorů.6 

 Revoluční je Communio et progressio v pozornosti, kterou věnuje roli katolíků v 

hromadných sdělovacích prostředcích. Jakási dřívější představa médií jako oblasti 

nepřátelské učení evangelia je zde překonána výzvou věřícím, aby se do fungování 

sdělovacích prostředků aktivně zapojili a podíleli se na vytváření jejich obsahů.7 

 Postoj, který katolická církev vyjádřila v Communio et progressio ke sdělovacím 

prostředkům, výstižně ilustruje 125. článek této instrukce: „Sdělovací prostředky jsou 

pro katolíky významné ze tří důvodů: napomáhají dnešnímu světu církev pochopit; 

podněcují dialog uvnitř samotné církve; a konečně umožňují církvi pochopit mentalitu a 

lidi dnešní doby, jimž má podle Božího příkazu přinášet poselství spásy. Přitom bude 

církev používat jazyk, kterému lidé budou rozumět a bude se zabývat otázkami, které 

bytostně hýbou lidstvem.” 

 

 

                                                 
4 Církevní směrnice vydaná pro konkrétní otázky realizace církevního učení.  
5 Communio et progressio. Vatikán: Papežská komise pro sdělovací prostředky, 1971, čl. 9. 
6 Tamtéž, díl 1., odst. 5. 
7 Tamtéž, čl. 106. 
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1.1.3 Aetatis novae 

 Další významná pastorální instrukce o médiích Aetatis novae byla Papežskou 

komisí pro sdělovací prostředky vydána v roce 1992. Reagovala na skutečnost 

pokračujícího prudkého rozvoje komunikačních prostředků a změny, které tento fakt 

pro mezilidskou komunikaci znamenal. Převratné je na Aetatis novae především to, že 

se zde katolická církev již nepovažuje za hlasatele absolutní pravdy, ale spíše se snaží 

přijmout roli průvodce, který napomáhá člověku při jeho rozhodování. Tato pastorální 

instrukce se rovněž věnuje problematice narůstající komercionalizace médií.8 

 Vzhledem k tomu, že byla Aetatis novae vydána v době pontifikátu Jana Pavla 

II., bude širší prostor jejímu představení věnován ve 4.  kapitole. 

1.1.4 Další dokumenty 

 Problematikou hromadných sdělovacích prostředků se katolická církev zabývala 

a stále zabývá také v mnoha dalších dokumentech. Jedná se především o díla vydávaná 

Papežskou radou pro hromadné sdělovací prostředky, dále o různé papežské dokumenty 

či tiskoviny vytvářené vatikánskými kongregacemi.9 

 Zajímavá je například pozornost, kterou církev již dlouhou dobu věnuje ve 

společnosti nyní aktuálnímu fenoménu mediální výchovy. Ta se, pro ilustraci, do osnov 

některých škol v České republice dostává v posledních letech (Jirák a Wolák, 2007: 7), 

zatímco její význam, tehdy ještě především pro katolické duchovní, zdůrazňoval v 

encyklice Ad catholici sacerdocii už v roce 1935 papež Pius XI. Na něho poté 

navazovali jeho pokračovatelé, přičemž velký pokrok zaznamenala církev v této oblasti 

především za pontifikátu Jana Pavla II.10 

 Za pozornost stojí také dokument Etika ve sdělovacích prostředcích, který 

vydala Papežská rada pro hromadné sdělovací prostředky v roce 2000. Ten má posloužit 

nejen jako jakýsi etický kodex katolického novináře, ale jeho cílem je rovněž 

konzumentům mediálních sdělení poskytnout určité vodítko při práci s nimi. Etika ve 

sdělovacích prostředcích čerpá z mnoha výše uvedených dekretů či pastorálních 

instrukcí. Mezi její stěžejní ustanovení patří konstatování, že „cílem a mírou užívání 

sdělovacích prostředků je člověk a lidské společenství. Komunikace by měla vést od 

                                                 
8 Aetatis novae, Vatikán: Papežská komise pro sdělovací prostředky, 1992. 
9 Kongregace jsou jakási vatikánská ministerstva, v jejichž čele stojí papežem jmenovaný 
kardinál-prefekt. 
10 MEZULÁNÍK, Radek. Katolická církev a média. In: NEKVAPIL, Václav a Rudolf 
SVOBODA. Média, kultura a náboženství. Praha: Vyšší odborná škola publicistiky, 2007, s. 30. 
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člověka k člověku, k jeho celistvému rozvoji.”11 Dokument také zdůrazňuje 

odpovědnost církve v procesu komunikace. „Církev je v oblasti komunikace 

významnou nositelkou odpovědnosti. Její komunikační praxe by tedy měla být 

příkladná a řídit se ideály pravdivosti, důvěryhodnosti, citlivosti k lidským právům a 

dalším významným principům a normám.” 12 V závěru Etiky ve sdělovacích prostředích 

je pak uvedeno, že „sdělovací prostředky nevyžadují novou etiku, ale uplatňování již 

dříve platných zásad v novém kontextu. ”  
13

 

 Katolická církev nemohla nechat bez povšimnutí ani prudký rozvoj internetu, 

který eskaloval koncem 90. let minulého století a na začátku nového tisíciletí. V roce 

2002 vydala Papežská rada pro hromadné sdělovací prostředky dokument Etika na 

internetu, ve kterém se snažila představit pozitivní i negativní aspekty tohoto fenoménu. 

„Internet může lidem pomoci k tomu, aby odpovědně užívali svobody a demokracie, 

může rozšířit kulturní a výchovné horizonty, odstranit rozdělení a podporovat lidský 

rozvoj mnoha způsoby,” stojí v dokumentu, který dále zdůrazňuje, že „internet může 

lidi spojovat, ale i rozdělovat, ať už jako jednotlivce nebo skupiny, které - odděleny 

ideologií, politikou, vášněmi, rasou, etnickým původem, mezigeneračními rozdíly, ba 

dokonce i náboženstvím - si navzájem nedůvěřují. Byl již použit agresivně, téměř jako 

válečná zbraň, a již se hovoří o nebezpečí 'kybernetického terorismu'.”14
 

 Mediální problematika je rovněž zmíněna v jedné z klíčových publikací 

katolické církve - katechismu. Kompendium Katechismu katolické církve zdůrazňuje, 

že „mediální informace má být ve službě společného dobra, má mít pravdivý obsah a 

není-li to proti spravedlnosti a lásce, má být úplná. Mimoto se má vyjadřovat počestným 

a vhodným způsobem a svědomitě respektovat mravní zákony, legitimní práva a 

důstojnost člověka” (Benedikt XVI., 2006: 141). 

 Mezi další významné církevní dokumenty patří papežská poselství ke Světovým 

dnům hromadných sdělovacích prostředků, kterým se tato práce věnuje podrobně v 

kapitole 4.  

 

 

 

                                                 
11 Etika ve sdělovacích prostředcích, Vatikán: Papežská rada pro hromadné sdělovací 
prostředky, 2000, §21. 
12 Tamtéž, §26. 
13 Tamtéž, §28. 
14 Etika na internetu, Vatikán: Papežská rada pro hromadné sdělovací prostředky, 2002, čl. 9. 
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2. Jan Pavel II. 

 Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Józef Wojtyła, se narodil 18. května 1920 

v polských Wadowicích v rodině důstojníka rakousko-uherské armády Karola Wojtyły a 

Emilie Wojtyłové, rozené Kaczorowské, která si přivydělávala jako příležitostná 

švadlena. Malý Karol, jehož jeho blízcí a přátelé často oslovovali Lolek, byl nejmladším 

ze tří dětí Karola st. a Emilie. Nikdy se však osobně nesetkal se svou sestrou Olgou, 

která zemřela brzy po svém narození. Jeho starší bratr Edmund vystudoval medicínu na 

univerzitě v Krakově a poté pracoval jako lékař. 

 Karol Wojtyla vyrůstal ve velmi skromné domácnosti, kterou finančně zajišťoval 

především jeho otec. V silně věřící rodině Wojtyłových se pak již od útlého dětství 

začal formovat Karolův vztah ke katolické víře, která se postupně stávala 

neoddělitelnou součástí jeho každodenního života. Wojtyłův nejznámější životopisec 

Tad Szulc v knize Jan Pavel II. podrobně popisuje, jak Karol už v útlém věku 

navštěvoval ráno před odchodem do školy ve wadowickém chrámu bohoslužby, 

pravidelně ministroval a aktivně se účastnil života farního společenství (Szulc, 1995). 

Už v dětství ale zažil Wojtyła dvě velké rodinné tragédie. Jako teprve osmiletý se 

navždy loučil se svou matkou, která zemřela na zánět srdce a ledvin, o tři roky později 

podlehl nákaze spály jeho teprve šestadvacetiletý bratr Edmund. 

 Po vystudování wadowického chlapeckého gymnázia, kde patřil Karol mezi 

nejlepší studenty a kde se zároveň začal výrazně formovat jeho blízký vztah k divadlu, 

odešel v roce 1938 se svým otcem do Krakova. Tam začal studovat na Filozofické 

fakultě Jagellonské univerzity. Právě ve městě pod hradem Wawel se začal naplno 

rozvíjet Wojtyłův divadelní talent a spolu s přáteli zde také založil známý Teatr 

Rapsodyczny. Jeho dráhu talentovaného dramatika ale přerušila silná touha po službě 

Bohu a rozhodnutí započít studium teologie. V nacisty ovládaném Polsku byl ale tento 

sen realizovatelný pouze neoficiální cestou, a tak Wojtyła navštěvoval tajný seminář v 

Krakově a tamější utajená studia teologie. V listopadu 1946, více než rok po konci II. 

světové války, byl Karol vysvěcený na kněze a začal přednášet etiku v Krakově a 

následně i v Lublinu. Dvanáct let po přijetí svátosti kněžství byl Wojtyła jmenovaný 

pomocným krakovským biskupem, v roce 1963 ho papež Pavel VI. jmenoval 

arcibiskupem, tentýž papež pak Wojtyłu o čtyři roky později uvedl do funkce kardinála, 

a přidělil mu tak právo volit nového Svatého otce (Szulc, 1995). Na konkláve v roce 
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1978 byl pak sám Wojtyła sborem kardinálů vybrán do čela katolické církve. Šest let po 

své smrti, 1. května 2011, byl Jan Pavel II. blahořečen.   

2.1 Zvolení papežem 
 Významnou roli sehrál Wojtyla už na reformním II. vatikánském koncilu, kde se 

v roli krakovského biskupa a následně arcibiskupa podílel na tvorbě důležitých 

dokumentů zabývajících se svobodou náboženského vyznání15 a církevní pastorací v 

současném světě16. 

 Aktivní a pracovitý Wojtyła, který se nikdy nebál přihlásit se s názorem 

popírajícím mínění většiny, se postupně stával stále více respektovaným i v těch 

nejvyšších církevních kruzích. Klíčová byla jeho osoba na konkláve v roce 1978, které 

volilo nástupce za zesnulého papeže Jana Pavla I., jež svůj pontifikát vykonával pouze 

necelé dva měsíce. Konkláve bylo tehdy poměrně silně polarizováno mezi dva hlavní 

kandidáty - janovského arcibiskupa Giuseppe Siriho a florentského arcibiskupa 

Giovanni Benelliho. První z nich se snažil o korekci závěrů II. vatikánského koncilu, 

zatímco ten druhý prosazoval další rozšiřování koncilního učení. Oba dva kandidáti se 

ale kvůli silným a neústupným podporovatelům při volbě vzájemně vyloučili a konkláve 

dál hledalo nového nástupce zesnulého Jana Pavla I. V osmém kole druhého 

hlasovacího dne jím sbor kardinálů nakonec 16. října 1978 zvolil osmapadesátiletého 

krakovského arcibiskupa Karola Wojtyłu, který si v odkazu na svého předchůdce vybral 

jméno Jan Pavel II. Stal se tak 264. papežem v dějinách katolické církve a prvním 

slovanským nástupcem sv. Petra v historii (Dziwisz a Svidercoschi, 2007). 

2.2 Pontifikát Jana Pavla II. 
 Už na začátku svého pontifikátu dal Jan Pavel II. jasně najevo své představy o 

směřování katolické církve. Jádrem jeho cílů byla realizace myšlenek II. vatikánského 

koncilu, který se snažil o přiblížení církevního učení novodobé společnosti, reakce na 

aktuální situaci církve a prosazování ekumenismu (Dziwisz a Svidercoschi, 2007). V 

souvislosti s tím se nově zvolený Svatý otec zasadil o vydání Katechismu katolické 

církve, jakéhosi základního díla shrnujícího zásady a učení římskokatolické církve, 

který vycházel právě ze závěrů II. vatikánského koncilu. Právě vydání katechismu je 

dodnes považováno za důležitý krok vedoucí k nastolení rovnováhy po zmatku, jenž 

zachvátil rozpolcenou katolickou církev po reformním koncilu. 

                                                 
15 Dignitatis humanae. Dokument II. vatikánského koncilu,Vatikán, 1965. 
16 Gaudium et spes. Dokument II. vatikánského koncilu, Vatikán,1965. 



  

 

12

  

 Navzdory své velké otevřenosti různým názorům a postojům byl Jan Pavel II. 

zároveň známý svým tvrdým a neústupným přístupem k určitým otázkám. Proslulý byl 

především svým trvalým odporem k antikoncepci, euthanasii, interrupci, trestu smrti či 

uzavírání homosexuálních manželství. Právě tento jeho „konzervatismus” byl častým 

předmětem kritik Svatého otce. V některých záležitostech naopak Jan Pavel II. 

vystupoval jako liberál, když například požadoval odpuštění dluhů rozvojovým zemím. 

Velký vliv mu bývá přisuzován v souvislosti s pádem komunismu ve střední a východní 

Evropě. Například tehdejší sovětský vůdce Michail Gorbačov prohlásil, že pád železné 

opony by byl bez Jana Pavla II. nemožný17. 

 Mezi významné okamžiky pontifikátu Jana Pavla II. patřily také atentáty, které 

byly na jeho osobu uskutečněny. K prvnímu z nich došlo 13. května 1981 při audienci 

na Svatopetrském náměstí v Římě, když ho při střelbě vážně poranil turecký atentátník 

Mehmet Ali Ağca. Jan Pavel II. byl tehdy v bezprostředním ohrožení života, nakonec 

ale boj s vážnými poraněními vyhrál a veřejně prohlásil, že Ağcovi jeho čin odpouští. 

Následně ho poté i navštívil ve vězení. „Když jsme dorazili na kliniku, ztratil vědomí. A 

právě tehdy mi došlo, že je jeho život skutečně smrtelně ohrožen. Operující lékaři se 

později přiznali, doslova tak mi to řekli, že nevěřili v pacientovu šanci na přežití,” 

vzpomíná na chvíle papežova boje o život jeho tehdejší sekretář kardinál Stanisław 

Dziwisz, který Jana Pavla II. v průběhu audience doprovázel (Dziwisz a Svidercoschi, 

2007: 95). Dodnes se spekuluje o tom, kdo přesně za plánovanou vraždou Svatého otce 

stál. Sám Jan Pavel II. ve své poslední knize „Paměť a identita” vyjádřil přesvědčení, 

že atentát nebyl osobní iniciativou Ağci (Jan Pavel II., 2005). Do pozadí událostí z 

května 1981 je nejčastěji stavěna spolupráce sovětských a bulharských tajných služeb. 

Podruhé byl Svatý otec v ohrožení života téměř přesně rok po prvním útoku, když na 

něho 12. května 1982 zaútočil na poutním místě Fatima v Portugalsku bajonetem 

španělský ultrakonzervativní kněz odmítající reformy II. vatikánského koncilu. Dlouho 

se zdálo, že papež z tohoto útoku vyvázl bez následků, až později vyšlo najevo jeho 

poranění na jedné z paží. 

 

                                                 
17 Gorbachev: Pope was 'example to all of us'. Www.cnn.com: World [online]. [cit. 2012-04-16]. 
Dostupné z: http://articles.cnn.com/2005-04-03/world/pope.gorbachev_1_soviet-leader-soviet-
society-pope-john-paul-ii?_s=PM:WORLD. 
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2.3 Náboženské a politické postoje Jana Pavla II. 
 Pontifikát Jana Pavla II. provázela velká otevřenost a snaha o maximální kontakt 

s lidmi po celém světě. To se promítalo i do velkého množství zahraničních cest, které 

absolvoval. Nebál se navštěvovat problematická místa, na jejichž území jeho předchůdci 

nikdy nevkročili, a vést přátelský dialog s dalšími náboženstvími. Jako první papež tak 

Jan Pavel II. například v roce 1982 navštívil Spojené království, kde se setkal s nejvyšší 

představitelkou anglikánské církve královnou Alžbětou II. Tato návštěva přitom 

probíhala v kulise války o Falklandy18, proti které tehdy Svatý otec ostře vystoupil. V 

roce 1999 se stal Jan Pavel II. při pobytu v Rumunsku prvním papežem od Velkého 

schizmatu19, který navštívil stát s převažujícím ortodoxním vyznáním. Během svého 

působení na papežském stolci se Jan Pavel II. významně zasadil o zlepšení vztahů mezi 

katolickou církví a židovstvím i pravoslavím. Důležité byly také jeho omluvy za chyby 

a prohřešky, kterých se katolická církev v průběhu staletí dopustila.   

 Promluvit neváhal Svatý otec ani na poli mezinárodní politiky. Kromě již 

zmíněné dlouhodobé kritiky komunismu vystoupil například v roce 2003 proti invazi 

Spojených států amerických do Iráku, při vyjednávání podoby ústavy Evropské unie se 

zase snažil, aby byla v dokumentu zakotvena zmínka o křesťanském dědictví Evropy. 

Nesplněným úkolem jeho pontifikátu, který ukončilo 2. dubna 2005 po dlouhé nemoci 

úmrtí, zůstala návštěva Ruska. Realizovat nápravu vztahů mezi katolíky a Ruskou 

pravoslavnou církví se Janu Pavlu II. už nepodařilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Válečný konflikt mezi Argentinou a Velkou Británií o souostroví Falklandy/Malvíny v roce     
    1982, který skončil porážkou Argentiny.  
19 Rozkol mezi východním a západním křesťanstvím vedoucí k rozdělení církví, jehož počátky 
se datují do roku 1054. 
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3. Jan Pavel II. a jeho mediální image 

3.1 Jan Pavel II. a spolupráce s noviná ři 

 Z hlediska mediální prezentace a spolupráce s hromadnými sdělovacími 

prostředky bývá Jan Pavel II. označován za papeže revolucionáře. Mnozí jeho 

předchůdci měli ke sdělovacím prostředkům negativní vztah, jiní se snažili média 

využívat, avšak přístup Jana Pavla II. byl v tomto ohledu převratný. Sami novináři 

papeže nazývali „velkým komunikátorem”, on je považoval za své „kamarády na 

cestách”. Vztah mezi Svatým otcem a žurnalisty lze v mnoha ohledech považovat za 

nadstandardní. „Vaše povolání a to moje jsou si podobná. Máme povznášet ducha a 

srdce lidí dobré vůle,” pronesl papež na první tiskové konferenci pět dní po svém 

zvolení (Ange, 2012: 37).  

3.1.1 Kamarádi na cestách  

 Když byl papež v lednu 1979 na své první zahraniční cestě, jejímž cílem byly 

Dominikánská republika a Mexiko, zrodila se na palubě jeho letadla tradice, která 

pokračovala po celý jeho pontifikát - tiskové konference přímo v papežském speciálu. 

Jeden z amerických novinářů se tehdy Svatého otce zeptal, zda se chystá navštívit 

Spojené státy americké. Jan Pavel II. odpověděl, že ano, ale ještě neví, kdy se tak stane. 

Od té chvíle byly rozhovory novinářů s papežem při jeho leteckých přesunech zcela 

běžnou záležitostí. Jejich tématem byly otázky mezinárodní politiky, společenské 

problémy, náboženství, papežovo zdraví, jeho každodenní život. Výjimkou přitom 

nebyly ani mnohdy důvěrné debaty o soukromých záležitostech. Publicistka a 

vatikanoložka Angela Ambrogetti v roce 2011 ve své knize „Compagni di Viaggio”20 

přepisy většiny papežových rozhovorů s novináři na palubě letadla zveřejnila. Podle 

Ambrogetti se papež nikdy nevyhýbal nepříjemným otázkám a s novináři debatoval o 

tom, co je aktuálně zajímalo. Pokud to uznal za vhodné, nešetřil Svatý otec ani 

případnou kritikou na adresu politické reprezentace či vládnoucího režimu země, do 

které právě cestoval. Mezi novináři vzbudil tento papežův přístup obrovský ohlas a sám 

Jan Pavel II. si prý tato „setkání na nebi” velmi oblíbil. V těchto schůzkách se Svatý 

otec snažil pokračovat i v době, kdy se jeho zdravotní stav začal výrazně zhoršovat 

(Ambrogetti, 2011). 

                                                 
20 V překladu „Společníci na cestách”. 
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 „První věcí, která narušila všechna obvyklá schémata setkávání se Svatým 

otcem, byla ta, že tiskové konference pořádané v letadle nebyly off the record. Naprosto 

všechno, co bylo řečeno, jste mohli vzít a použít. Nebyl zde jediný náznak cenzury, 

nikdy papež neřekl 'To bylo uvedeno jenom mezi námi'. Druhou věcí pak byla 

schopnost přecházet z jednoho jazyka na druhý. Když jste se v nějaké řeči zeptali na 

určitou otázku, mohli jste očekávat, že v tom samém jazyce také dostanete odpověď,” 

uvedla v knize „Compagni di Viaggio” novinářka Paloma Gómez Borrero, která 

doprovázela Jana Pavla II. od jeho první cesty do Dominikánské republiky a Mexika 

(Ambrogetti, 2011: 358).  

 Zástupci italských i světových médií, kteří s papežem zahraniční cesty 

absolvovali, často vzpomínají na jeho humor a nadhled, se kterým odpovídal na 

nepříjemné dotazy a s jejichž pomocí se vyjadřoval k tématům, která v mnohých 

ohledech rozdělovala svět. Ve druhé polovině 80. let minulého století byl ve Spojených 

státech i za jejich hranicemi velmi diskutovaný případ Pauly Cooper, která byla za 

vraždu 78letého seniora odsouzena k trestu smrti na elektrickém křesle. V době 

spáchání trestného činu bylo přitom odsouzené pouhých patnáct let. K mediálně 

exponované kauze se vyjádřil také Jan Pavel II., který rozhodnutí americké justice 

odsoudil.21 Když pak v roce 1987 přelétal papež v rámci své cesty do USA a Kanady 

nad americkým vzdušným prostorem, přišla na toto téma řeč. „Všichni jsme o tomto 

případu diskutovali a já jsem se potom Svatého otce zeptala, zda nemá v plánu 

promluvit o této věci s prezidentem. Odpověděl: 'Jak krásný nápad, měl bych z vás 

udělat papežova poradce.' Humor byl jeho láskou,” vzpomíná Gómez Borrero 

(Ambrogetti, 2011: 359). 

 Když se papežův stav v závěru jeho života zhoršoval, byl postupně nucen 

oficiální setkávání s novináři rušit. I přesto se ale snažil o pokračování vztahu, který 

mezi ním a žurnalisty v průběhu jeho pontifikátu vznikl. Novináře si zval na soukromé 

návštěvy, které se často měnily v přátelské debaty, jež doprovázel pozdrav Svatého otce 

a fotografie s ním na památku. Na otázku, jak se zdravotně cítí, odpovídal už vážně 

nemocný Jan Pavel II. pro něj typickým způsobem: „Když chci vědět, jak na tom jsem, 

musím si to přečíst v novinách” (Ambrogetti, 2011: 360).  

  

                                                 
21

 V roce 1989 byl nakonec Paule Cooper trest pozměněn na 60 let odnětí svobody. 
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3.1.2 Médii oblíbený papež 

 Otevřenost, bezprostřednost i pochopení ze strany Jana Pavla II. vzbuzovalo u 

novinářů sympatie. Svatý otec tak měl otevřený přístup do mediálního světa, který 

obratně využíval pro šíření církevního učení a svých myšlenek a postojů. „Jeho 

předchůdci také používali různé komunikační nástroje, ale on byl prvním, kdo si naplno 

uvědomil, že masová média představují pro církev obrovskou možnost, jak oslovit celý 

svět,” uvedl v jednom z rozhovorů někdejší ředitel římské redakce časopisu Time 

Wilton Wynn.22 Pro média se osobnost papeže stávala stále více přitažlivá a jeho 

projevy, názory či akce, kterých se účastnil, dostávaly ve sdělovacích prostředcích větší 

a větší prostor. Když se v roce 1987 Jan Pavel II. v Římě modlil za světový mír, 

přenášely tuto událost satelity k publiku přesahujícímu miliardu příjemců ve více než 

150 zemích světa. Podobně tomu bylo také u zahraničních cest, kterých papež 

uskutečnil více než kdokoliv z jeho předchůdců (viz 3.3). „Každý den se snažil dát 

novinářům nějaké téma,” poukazuje Wynn na mediální prezentaci Svatého otce. „Jeden 

den navštíví umírající lidi ve slumech v Kalkatě, další den se setká s Dalajlámou a o den 

později zase vede debatu o antikoncepci,” přibližuje Wynn chování Jana Pavla II, jež 

bylo pro televizní kamery, objektivy fotoaparátů i diktafony novinářů přitažlivé.23 

Podobně lákavé byly pro média i okamžiky z papežova života mimo zdi vatikánské 

rezidence. Obrázky z dovolené na lyžích, letní odpočinek na venkovském sídle Castel 

Gandolfo, procházky po horách v klobouku a teniskách - ani tyto chvíle Jan Pavel II. 

před médii neskrýval. A sdělovací prostředky je s nadšením šířily do celého světa.  

 Ačkoliv se dav mediálních pracovníků okolo Svatého otce neustále zvětšoval a 

novináři někdy pronikali až do jeho soukromí, papež je považoval za součást svého 

života. Na otázku, zda mu obrovský mediální zájem není občas na obtíž, odpověděl 

slovy Písma svatého. „V evangeliu je psáno, že radostná zvěst se má hlásat ze střech. A 

nevidíme snad na střechách měst a vesnic, které navštěvujeme, televizní antény?” 

(Ange, 2012: 38). 

 Gian Franco Svidercoschi, redaktor listu L'Osservatore Romano a vatikanolog, v 

knize „Život s Karolem” uvádí, že Jan Pavel II. měl principy fungování médií velmi 

dobře nastudované a sdělovací prostředky využíval promyšleně. „Marshall McLuhan 

                                                 
22 Pope Used Media to His Advantage. ABC News [online]. [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://abcnews.go.com/Health/Pope/story?id=635184&page=1#.UK3i7LXbgSh. 
23 Tamtéž. 
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prohlásil: 'Prostředek je poselstvím'. Papež obrátil význam jeho prohlášení: využíval 

médií jako prostředku a nástroje, ale nikdy ne jako cíle. Seznámil se s pravidly a 

zásadami, jimiž se řídí hromadné sdělovací prostředky, a poznal proto rizika s nimi 

spojená, avšak nikdy jim nepodlehl a nedal se zneužít k mediální podívané” (Dziwisz a 

Svidercoschi, 2007: 71). 

3.1.3 Jan Pavel II. a vatikánská média 

 V průběhu pontifikátu Jana Pavla II. došlo také k významnému zvýšení aktivity 

Vatikánu na poli hromadných sdělovacích prostředků. Rozvíjelo se vysílání Radia 

Vaticana založeného v roce 1939 Piem XI., pokračovalo vydávání listu L'Osservatore 

Romano, u kterého docházelo k vytváření nových jazykových mutací. Klíčový byl z 

hlediska mediální prezentace Vatikánu také rok 1983, kdy bylo spuštěno Vatikánské 

televizní centrum (dále také CTV). To bylo v roce 1996 uznáno oficiální televizní 

organizací Svatého stolce. Vatikánské televizní centrum dodnes zprostředkovává 

televizní přenosy papežova programu, slavnostních bohoslužeb či významných audiencí 

a zpracovává tyto materiály pro zahraniční televize. Ročně připravuje CTV okolo 130 

živých přenosů z významných událostí ve Vatikánu, kromě toho je jeho činnost 

zaměřena na natáčení dokumentárních pořadů a správu rozsáhlých audiovizuálních 

archivů papežského státu.24 Komunikační zlom pak pro Vatikán představoval rok 1995, 

kdy byly na přání Jana Pavla II. spuštěny internetové stránky Svatého stolce, jež jsou 

dodnes dostupné na adrese www.vatican.va. Papež, který netajil svou náklonnost k 

tomuto médiu, dohlížel na rozvoj vatikánského webu a jeho prostřednictvím v budoucnu 

šířil mnohá poselství, své myšlenky i postoje. V roce 2001 zveřejnil prostřednictvím 

internetu papež poprvé v historii apoštolský list Ecclesia in Oceania a tuto událost 

udělal opět mediálně atraktivní, když se nechal v jejím průběhu vyfotografovat přímo u 

svého počítače. 

  Při pohledu na mediální aktivity Jana Pavla II. se zdá být až skoro symbolické, 

že poslední apoštolský list, který ve svém životě Svatý otec napsal, se věnoval právě 

problematice sdělovacích prostředků. V „ Il Rapido Sviluppo”25 z 24. ledna 2005 se 

papež ohlíží za působením církve v mediální komunikaci, nabádá k dalšímu aktivnímu 

využívání sdělovacích prostředků ze strany věřících, varuje před jejich negativním 

                                                 
24 THE VATICAN TELEVISION CENTER. Www.vatican.va [online]. [cit. 2012-11-22]. Dostupné 
z: http://www.vatican.va/news_services/television/documents/ns_ctv_doc_23102001_info-
gen_en.htm. 
25 V překladu „Rychlý vývoj”. 



  

 

18

  

působením a zároveň vyzdvihuje jejich přednosti. Jan Pavel II. zde zdůrazňuje vysoký 

potenciál nových komunikačních prostředků, mezi kterými vyzdvihuje právě internet. 

Pozitiva tohoto média nespatřuje pouze ve schopnosti přinášet velké množství 

nejrůznějších informací, ale také v možnosti zprostředkovávat interakci mezi jeho 

uživateli.26 

 Byly to přitom právě webové stránky Vatikánu, vzniklé z podnětu Jana Pavla II., 

které se v období vyvrcholení papežovy nemoci a jeho následné smrti staly jedním z 

klíčových a veřejností hojně využívaných informačních kanálů. Zatímco průměrná 

denní návštěva vatikánského webu do té doby činila přibližně 3,5 milionu uživatelů, v 

době konce jeho pontifikátu a během období předcházejícímu zvolení jeho nástupce 

zaznamenávaly internetové stránky Vatikánu okolo 50 milionů návštěvníků denně.27 

3.2 Papežovi spolupracovníci v oblasti komunikace s  médii 

 Mnohé své myšlenky a názory sděloval Jan Pavel II. žurnalistům osobně, dbal na 

bezprostřednost a přímý kontakt s lidmi, kterým svá slova adresoval. Přestože si do 

svých projevů a dalších veřejnosti určených textů nechal zasahovat velmi málo, dva 

jeho blízcí spolupracovníci měli v tomto ohledu na papeže nezanedbatelný vliv. Prvním 

z nich byl jeho tiskový mluvčí Joaquín Navarro-Valls, tím druhým pak osobní sekretář 

kardinál Stanisław Dziwisz.    

3.2.1 Joaquín Navarro-Valls 

 Vystudovaný lékař a novinář Joaquín Navarro-Valls se stal ředitelem Tiskové 

kanceláře Svatého stolce v roce 1984 a na této pozici setrval po celý zbytek pontifikátu 

Jana Pavla II. Často to byl právě on, kdo plnil roli prostředníka mezi Svatým otcem a 

pracovníky médií, ale také mezi papežem a ostatními věřícími. Důležitost jeho role se 

zvyšovala především v závěru života Jana Pavla II., kdy se papežova schopnost 

komunikovat výrazně zhoršovala a byl to právě Navarro-Valls, kdo veřejnosti a 

sdělovacím prostředkům tlumočil papežovy postoje a informoval o jeho zdravotním 

stavu. Navarro-Valls se narodil v roce 1936 ve španělské Cartageně, po studiích odešel 

                                                 
26 JAN PAVEL II. THE RAPID DEVELOPMENT: APOSTOLIC LETTER OF THE HOLY 
FATHER JOHN PAUL II TO THOSE RESPONSIBLE FOR COMMUNICATIONS. 
In: Www.vatican.va [online]. Vatikán [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-
ii_apl_20050124_il-rapido-sviluppo_en.html. 
27 TUTTLE, Roberta. Second Vatican Web Site Will Debut in the Fall. The Catholic Transcript 
[online]. [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: http://catholictranscript.org/subscribe/19-second-vatican-
web-site-will-debut-in-the-fall.html. 
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do Itálie, kde působil jako korespondent listu ABC. Na Apeninském poloostrově se poté 

stal ředitelem Zahraniční tiskové asociace v Itálii, následně pak přešel na pozici ředitele 

Tiskové kanceláře Svatého stolce. 

 „Když ve mě tehdy Jan Pavel II. vložil důvěru a svěřil mně úkol provést 

reorganizaci tiskového úseku Svatého stolce, cítil jsem obrovskou výzvu. Zároveň jsem 

ale věděl, že riskuji. Svět se tehdy měnil. Byl zde papež, který komunikoval absolutně 

novým způsobem, dával do toho své tělo i svou duši. Stálo ale zato, to zkusit,” 

vzpomíná na počátky práce ve Vatikánu Navarro-Valls, který tuto funkci na rozdíl od 

většiny vatikánských hodnostářů vykonával jako laik.28 „Hodně často se říká, že 

největší síla papežovy schopnosti komunikovat spočívala v jeho gestech, ve fyzické 

stránce komunikace. Tak úplně s tím ale nesouhlasím. Kouzlo toho, co papež sděloval 

lidem po celém světě, uvnitř církve i mimo ni, bylo především ve dvou věcech: co říkal 

a jak to říkal,” popisuje Navarro-Valls29 a dotýká se rozdílu, který byl patrný mezi 

Janem Pavlem II. a Benediktem XVI. Zatímco polský papež se často dotýkal způsobů, 

jak vírů prožívat, jeho německý následovník opakovaně cílil na to, jak o duchovním 

životě přemýšlet. Navarro-Valls také dodává, že z pozice tiskového odborníka do 

papežových textů a projevů téměř nezasahoval. „Nebyl jsem papežovým 'editorem'. 

Hlavním úkolem mojí kanceláře bylo nezklamat enormní očekávání, která papežova 

slova a gesta vzbuzovala.”30 

 Po smrti Jana Pavla II. a následném zvolení kardinála Josepha Ratzingera 

papežem Benediktem XVI. setrval Navarro-Valls v čele Tiskové kanceláře Svatého 

stolce do července 2006. 

3.2.2 Stanisław Dziwisz 
 Úzká spolupráce Jana Pavla II. se Stanisławem Dziwiszem začala už v roce 

1966, kdy zastával Karol Wojtyła úřad arcibiskupa v Krakově. Tehdy si Dziwisze zvolil 

za svého osobního sekretáře a v této funkci jej ponechal i po svém zvolení papežem 

Janem Pavlem II. Dziwisz byl ze své pozice papežovi neustále na blízku. Doprovázel jej 

při zahraničních cestách, bohoslužbách, důležitých setkáních. V papežském apartmá 

                                                 
28 ROSSINI, Stefania. The Holy See to the Rhythm of the Tango: The Pope's Spokesman in His 
Own Words.Chiesa.espressonline.it [online]. [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: 
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/35872?eng=yThe Holy See to the Rhythm of the 
Tango: The Pope's Spokesman in His Own Words. 
29 DE CARLI, Giuseppe. NAVARRO VALLS: I DUE PAPI CHE MI HANNO CAMBIATO LA 
VITA. Dr. Joaquín Navarro-Valls[online]. [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: http://www.navarro-
valls.info/. 
30 Tamtéž. 
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obýval pokoj, který přímo sousedil s ložnicí Jana Pavla II. (Dziwisz a Svidercoschi, 

2007). Byl to také Dziwisz, kdo patřil mezi papežovy důležité rádce a osoby, jež mu 

přinášely informace o dění v církvi i společnosti, kdo rozhodoval, kdo bude mít ke 

Svatému otci přístup a kterými otázkami se bude papež ve své agendě zabývat. S 

přibývajícími léty pontifikátu Jana Pavla II. se stále více spekulovalo o tom, jaký vliv 

Dziwisz na rozhodování papeže má. Často býval označován za jakéhosi „vrátného”, 

osobu, která rozhodovala o tom, kdo nebo co se k papeži dostane. To platilo i v případě 

masových médií. „Dziwisz se staral o všechno - od toho, že podával papežovi kapesník, 

až k tomu, že mu pomáhal s důležitými rozhodnutími a sám rozhodoval o tom, kdo 

může papeže vidět a kdo ne,” uvádí polský žurnalista Marek Lehnert, který po dvacet let 

informoval o dění ve Vatikánu.31 Podobně jako v případě papežova tiskového mluvčího 

Navarra-Vallse sílila Dziwiszova pozice se zhoršujícím se zdravím Jana Pavla II. Tehdy 

začal papežův sekretář přebírat nové kompetence a jeho vliv na dění ve Vatikánu se 

zvyšoval. 

 V souvislosti s Dziwiszem a jeho rolí papežova „gatekeepera” se spekulovalo 

také o tom, že sekretář Svatému otci záměrně zamlčoval určitá fakta týkající se 

podezření ze sexuálních deliktů katolických duchovních. Celá tato kauza ale zůstala v 

rovině spekulací.32 Po smrti Jana Pavla II. byl Dziwisz papežem Benediktem XVI. 

jmenován krakovským arcibiskupem a následně také kardinálem.  

  

3.3 Mediáln ě exponované zahrani ční cesty Jana Pavla II. 

 V průběhu svého pontifikátu uskutečnil Jan Pavel II. 104 zahraničních cest, což 

je číslo, kterého žádný z jeho předchůdců nedosáhl. Za svůj pastorační přístup založený 

na osobním setkávání se s lidmi po celém světě byl již za svého života nazýván 

„papežem cestovatelem”. Některé cesty Jana Pavla II. vedly do míst, kam v minulosti 

hlava katolické církve nikdy nevkročila, jiné byly organizovány v kulise vyhrocené 

politické či náboženské situace. Zahraniční cesty Svatého otce tak byly událostmi, které 

přitahovaly pozornost médií po celém světě. Sám papež dělal přitom svým chováním a 

                                                 
31 ISRAELY, Jeff. The Man Behind the Pope. Time Magazine [online]. [cit. 2012-12-15]. 
Dostupné z: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1002610-1,00.html. 
32 V roce 2007 polský list Głos Wielkopolski a poté také italský deník La Stampa informovaly o 
tom, že měl Dziwisz papeži zamlčet některé skutečnosti ohledně údajných sexuálních deliktů 
polského arcibiskupa Juliusze Paetze a mexického duchovního Marciala Maciela. Paetz měl prý 
zneužívat studenty v poznaňském semináři, Maciel se měl stejného deliktu dopustit na členech 
řádu Legie Kristova. 
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veřejným vystupováním pro hromadné sdělovací prostředky své návštěvy za hranicemi 

Itálie ještě atraktivnějšími. 

 Veliký mediální ohlas vyvolala hned první zahraniční cesta Jana Pavla II., která 

směřovala na přelomu ledna a února 1979 do Mexika. Veřejnost i hromadné sdělovací 

prostředky tehdy s napětím sledovaly, jak bude nejvyšší představitel katolické církve 

přivítán v antiklerikální zemi, ve které zastávali mnohá místa ve vládě, parlamentu i 

dalších klíčových pozicích svobodní zednáři. Už po přistání v hlavním městě Mexiko 

City se ale Svatému otci dostalo vřelého přijetí a televizní štáby poprvé v historii 

vysílaly do světa obrázky skandujících davů, které jednotně volaly: „Juan Pablo 

segundo, te quiere todo el nundo! (Jane Pavle II., miluje tě celý svět!).” Při dalších 

veřejných vystoupeních na území Mexika, při kterých se Jan Pavel II. nebál dotýkat 

kontroverzních témat a otevřeně vyslovovat kritiku, si papež pomalu získával i 

náklonnost médií. Když se potom před fotografy ukázal s tradičním sombrérem na 

hlavě, vznikly fotografie, které si čtenáři prohlíželi v denících a magazínech po celém 

světě. Tehdy začal papež poprvé naplno ukazovat svou schopnost poskytnout médiím 

přitažlivé záběry a materiály, čímž si trvale udržoval pozornost žurnalistů a jejich 

blízkosti pak mohl využívat pro hlásání svých názorů, postojů a poselství. V rámci 

návštěvy Mexika se Jan Pavel II. rovněž setkal s domorodými Indiány a ve svém 

projevu ostře odsoudil jejich utlačování. V následné promluvě ve městě Monterrey 

potom Svatý otec kritizoval vykořisťování dělníků ze strany velkoprůmyslníků a 

postavil se proti hospodářské politice státu. Média na základě obou těchto promluv 

postavila papeže do role ochránce třetího světa a jeho cestu do Mexika označila za 

zlom, některá z nich dokonce za polonizaci katolické církve (Dziwisz a Svidercoschi, 

2007: 57‒59). 

 Po Mexiku vedla další zahraniční cesta Jana Pavla II. v červnu 1979 do rodného 

Polska. Jednalo se přitom o vůbec první návštěvu Svatého otce v komunistické zemi a 

vrcholní představitelé Sovětského svazu se jí snažili zabránit. Papež si své plány přesto 

dokázal prosadit a v Polsku jeho promluvám nadšeně naslouchaly desetitisícové davy. 

Svatý otec mluvil nejen k věřícím lidem ve Varšavě, Hnězdně nebo Krakově, ale vydal 

se také do míst bývalého koncentračního tábora v Osvětimi. Pro média byly tyto 

události nesmírně přitažlivé, což si komunistický režim velmi dobře uvědomoval. 

Pracovníci televizních štábů byli tehdy donuceni místo rozsáhlých davů zabírat 

výhradně kněze, řeholnice, postižené a staré lidi. Bylo přitom zakázáno filmovat děti a 

mládež. Jak později uvedl papežův sekretář Stanisłav Dziwisz, někteří korespondenti 
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zahraničních médií se mu svěřili, že přijmout cenzuru komunistického režimu museli v 

době papežovy návštěvy Polska také oni (Dziwisz a Svidercoschi, 2007: 87). 

 V centru zájmu hromadných sdělovacích prostředků stály i mnohé další 

zahraniční cesty Jana Pavla II. Velmi sledovaná byla například jeho návštěva Spojeného 

království v roce 1982, při které se papež setkal s britskou královnou Alžbětou II., 

hlavou anglikánské církve. Jan Pavel II. byl prvním papežem, který na území Spojeného 

království podnikl oficiální státní cestu. Jeho návštěva se navíc odehrála v době, kdy 

probíhala válka mezi Velkou Británií a Argentinou o souostroví Falklandy. Argentina 

tehdy proti papežově cestě do Anglie podala protest, na který Jan Pavel II. okamžitě 

zareagoval. Během následujících čtyřiadvaceti hodin byla naplánována cesta do Buenos 

Aires, která se uskutečnila o osm dní později. 

 Mediálně exponovaná byla rovněž návštěva Svatého otce na Kubě v roce 1998. 

Na karibském ostrově pod socialistickou vládou Fidela Castra vyzval Jan Pavel II. k 

prosazování demokracie v projevu, který osobně poslouchal i sám Castro. Ten uvedl, že 

ačkoliv s některými papežovými názory nesouhlasí, za každé pronesené slovo mu 

děkuje. Papežova návštěva tehdy zmírnila i jinak rezervovaný postoj kubánské vlády k 

zahraničním novinářům. Ta více než třem tisícům z nich udělila vstupní víza a po letech 

odmítání umožnila aktivní činnost na území ostrova.33 

 Pozornost sdělovacích prostředků přitahovaly i papežovy cesty po Spojených 

státech amerických, návštěvy Afriky, Asie, míst poznamenaných válkou a chudobou. 

Při návštěvě Chile v roce 1987 provázely papežovu přítomnost rozsáhlé protesty členů 

opozice, kteří se v santiagském parku dostali do tvrdého střetu s policií. Na stejném 

místě přitom sloužil papež mši svatou a dým ze zápalných lahví a slzného plynu zahalil 

i oltář. Světová média věnovala tomuto incidentu značnou pozornost, stejně jako 

kontroverzním obrázkům Svatého otce, který se tehdy po boku diktátora Augusta 

Pinocheta objevil na balkoně prezidentské rezidence. 

 Nevšední vztah, který mezi Janem Pavlem II. a hromadnými sdělovacími 

prostředky panoval, dokumentují i různé situace z jeho pastoračních cest. Papež nabízel 

médiím spoustu atraktivních záběrů, situací, jež byly pro televizní kamery a objektivy 

fotoaparátů nesmírně přitažlivé. Novináři ale přitom dokázali respektovat papežova 

aktuální přání a v drahém vysílacím čase televizních přenosů nechyběly ani momenty, 

                                                 
33

 Pope Used Media to His Advantage. ABC News [online]. [cit. 2012-12-02]. Dostupné z: 
http://abcnews.go.com/Health/Pope/story?id=635184&page=1#.UK3i7LXbgSh. 
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které byly ze své podstaty pro televizi nezajímavým materiálem. Patřily mezi ně 

například desítky minut trvající tiché osobní modlitby ve Fatimě či Krakově, při kterých 

Jan Pavel II. téměř nehybně klečel a televizním kamerám nevěnoval jediný pohled 

(Dziwisz a Svidercoschi, 2007). 

3.4 Příčiny mediální popularity Jana Pavla II. 

 Jak bylo stručně uvedeno výše (viz 3.1.2), Jan Pavel II. se ve většině případů ze 

strany médií těšil vstřícnému přístupu, oblibě a zároveň respektu. Kromě papežovy 

otevřenosti vůči žurnalistům lze za jeho častou pozitivní mediální prezentací pozorovat i 

jiné důvody. Papež, který sám nepatřil mezi vášnivé čtenáře novin, dokázal brilantně 

ovládat zásady mediální komunikace - korektnost, slušnost, konzistenci vystupování, 

trvalou vstřícnost, jasnost a srozumitelnost sdělení (Bednář, 2012). Ve chvílích, kdy se 

naopak ocitl pod tlakem a čelil sílící kritice, uměl Svatý otec využít svůj smysl pro 

humor a nepříjemnou atmosféru rozptýlit. To se stalo například poté, co si papež nechal 

za finanční prostředky věnované Poláky z diaspory vybudovat ve své rezidenci v Castel 

Gandolfo krytý bazén a následně byl obviňován z rozmařilého života. Jan Pavel II. 

tehdy pouze řekl: „Konkláve je ale dražší než krytý bazén.” A brzy papeži plavecký 

přístavek nikdo nezazlíval. 

 Angela Ambrogetti, která s Janem Pavlem II. jako vatikánská novinářka v době 

jeho pontifikátu často spolupracovala, vidí za úspěšností mediální prezentace papeže 

ještě další důvody. „Přístup jednoho z největších komunikátorů nebyl postavený na tom, 

že neustále vystupoval v médiích, mluvil ve sdělovacích prostředcích, byl v nich vidět. 

Daleko více se především obracel na konkrétní lidi. Wojtyła nemluvil s novináři, ale s 

lidmi, konkrétními osobnostmi. (...) Během prvních let svého pontifikátu se takto při 

zahraničních cestách setkával na palubě svého letadla s novináři, každého z nich osobně 

pozdravil. Snažil se je blíže poznat, pochopit, zjistit, jak reagují,”34 říká Ambrogetti, 

podle které pomohly papežovi ve spolupráci s médii i při vystupování v hromadných 

sdělovacích prostředcích také jeho divadelní zkušenosti z doby univerzitního studia v 

Krakově. „Způsob jeho komunikace polské univerzitní divadlo ovlivnilo. Když se Jan 

Pavel II. účastnil velkých akcí, které byly prostřednictvím televize živě přenášeny, 

televizní kamery dokázal ignorovat. Choval se jako herec, ale to neznamená, že by snad 

                                                 
34 Písemný kontakt autora s Angelou Ambrogetti ze dne 16.12.2012. 
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recitoval. Přesně naopak. Komunikovat pro něho znamenalo obracet se na toho, kdo 

stojí v přítomnosti před ním.”35 

 Podle Amrogetti přitom nebyl vztah Svatého otce s médii, konkrétně v Itálii, v 

samotných začátcích jednoduchý. „Pamatuji si, že v prvních letech Wojtyłova 

pontifikátu nepřijímala média nového papeže z Polska příliš kladně. Levicový tisk v 

něm viděl soupeře, se kterým bude muset svádět boj. V tu dobu byla ještě éra železné 

opony a papež, Neital, který mluvil ve jménu církve, byl hodně nepohodlný také z 

politického hlediska. Když Jan Pavel II. mluvil o svobodě, víře a lidské důstojnosti v 

zemích, kde byly tyto hodnoty po desetiletí potlačovány, a to i se souhlasem veřejného 

mínění svobodného světa, mnohé tím dostával do nelehkých situací. Asi 

nejpřekvapivější reakce byla ale ta ze strany katolického světa a katolického tisku, která 

viděla v Janu Pavlu II. pouze Poláka příliš vázaného na zastaralý model vítězné a lidové 

víry. (...) Wojtyla ale tuhle situaci nechal pomalu přeměnit se a to úplně jednoduchým 

způsobem: Na svém životním způsobu, otevřenosti a živém kontaktu s ostatními 

nezměnil vůbec nic.”36 

 Nezanedbatelnou roli na utváření mediálního obrazu Jana Pavla II. a potažmo 

celého Svatého stolce připisuje Ambrogetti také tiskovému mluvčímu Joaquínovi 

Navarro-Vallsovi (viz 3.2.1). „Jeho příchod znamenal malou mediální revoluci. A 

všichni z něho samozřejmě úplně nadšeni nebyli. Ještě dodnes se stále diskutuje o tom, 

zda byl Navarrův styl37 pro komunikaci Vatikánu opravdu tím nejlepším řešením. Ale je 

jisté, že duo Wojtyla Navarro fungovalo při komunikaci výborně. Postupně vznikla 

osobnost, ze které se přes počáteční nesnáze stala mediální hvězda,”38 říká o Navarrovi 

Ambrogetti. 

 Naprosto zásadní bylo při papežově komunikaci s médii podle uznávané 

vatikanoložky ale ještě něco jiného. „Jeho největší předností bylo bezpochyby charisma. 

Nesnažil se nějak procvičovat nebo konstruovat svou spontaneitu - úsměv, objetí, 

podání ruky. A potom ještě jeho jistota. Po desetiletích v diktatuře, která nedovolovala 

prakticky nic, a už vůbec ne šíření vlastních názorů, se Karol Wojtyła naučil nemít 

strach.”39 

                                                 
35 Písemný kontakt autora s Angelou Ambrogetti ze dne 16.12.2012. 
36 Tamtéž. 
37 Navarro-Valls byl známý vystupováním, při kterém potlačoval veškeré emoce. V porovnání s 
otevřeným a pocity neskrývajícím papežem byl jeho přístup ve zřetelném kontrastu. 
38 Písemný kontakt autora s Angelou Ambrogetti ze dne 16.12.2012. 
39 Tamtéž. 
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 V otázce pozitivního přijímání Svatého otce ze strany mediálních pracovníků 

nelze přehlédnout ještě jednu skutečnost. Jan Pavel II. byl totiž prvním papežem, který 

začal s médii budovat opravdově otevřený vztah založený na vzájemné důvěře a jenž 

žurnalisty trvale přijímal jako sobě rovné kolegy. Po letech spíše rezervovaného 

přístupu nejvyšších představitelů katolické církve k hromadným sdělovacím 

prostředkům tak přišla změna, která u zástupců mediální sféry vzbudila ochotu a 

respekt. Sám papež opakovaně říkal, že ve vztahu k médiím musí církev působit jako 

jakýsi skleněný palác - prostor, do kterého je ze všech stran vidět a který před okolím 

nic neskrývá. I proto novináři Janu Pavlu II. tolerovali některé, rovněž kontroverzní, 

kroky, kterým by v případě jiných věnovali daleko větší pozornost a které by se snažili 

důrazněji prezentovat v neprospěch Svatého otce. Fakt, že Jan Pavel II. profitoval ze 

svého „primátu mediálně vstřícného papeže”, dokládalo i dění okolo jeho následovníka 

Benedikta XVI. Ten v rovině mediálního přístupu a prezentace v mnohém navázal na 

svého předchůdce, při komunikaci aktivně využíval nových komunikačních technologií, 

k úspěšnému mediálnímu obrazu a obrovské popularitě u pracovníků hromadných 

sdělovacích prostředků měl však ve srovnání s Janem Pavlem II. hodně daleko. 
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4. Jan Pavel II. a jeho mediální poselství 

4.1 Pastorální instrukce Aetatis Novae 
 

 V průběhu pontifikátu Jana Pavla II. došlo 22. února 1992 k vydání důležité 

pastorální instrukce Aetatis Novae. Na její formulaci se za významného přispění 

samotného papeže podílela Papežská komise pro sdělovací prostředky. Aetatis Novae 

vyšla necelých jednadvacet let po vydání posledního rozsáhlého dokumentu, v němž se 

katolická církev důsledně zabývala mediální problematikou - Communio et progressio. 

Aetatis Novae reagovala především na významné změny poslední doby, které se ve 

sféře hromadných sdělovacích prostředků a procesu komunikace vůbec odehrávaly. 

4.1.1 Revoluce v komunikaci mezi lidmi 
 V úvodní části pastorální instrukce Aetatis Novae je zmíněna především výrazná 

proměna, kterou proces mezilidské komunikace prochází. Média jsou zde chápána jako 

významný činitel utvářející obraz společnosti, světa a často zásadně formující lidský 

pohled na skutečnost. „Prostředky sociální komunikace mají natolik důležitou úlohu, že 

se pro mnohé staly hlavním prostředkem informací a vzdělání, vedení a rad pro 

individuální, rodinné a sociální chování.”40 Pastorální instrukce zmiňuje termíny jako 

„informační společnost”, „kultura sdělovacích prostředků” nebo „generace médií”, které 

se prý staly běžnou součástí lidského života. „Taková označení podtrhují pozoruhodnou 

skutečnost: mnoho z toho, co dnes lidé vědí a myslí si o životě, určují média; lidská 

zkušenost jako taková se stala zkušeností, kterou zprostředkovávají média.”41 

 Stěžejní poselství Aetatis Novae je zakotveno v pěti kapitolách, jejichž obsah 

bude představen v následujícím textu. 

4.1.2 Prost ředí sociální komunikace 
 První kapitola je zaměřena na změny, ke kterým dochází v prostředí sociální 

komunikace. Technologický pokrok nemá za následek pouze vznik nových technických 

nástrojů pro realizaci procesu komunikace, ale zároveň přetváří způsob, jakým lidé k 

výměně informací, sdělování poznatků a vnímání světa přistupují. Aetatis Novae v 

tomto ohledu zmiňuje kladné i záporné účinky médií, zdůrazňuje, že hromadné 

sdělovací prostředky mohou být účinným nástrojem pro hlásání evangelia, ale stejně tak 

                                                 
40 Aetatis Novae. Papežská rada pro sdělovací prostředky. Vatikán: 1992, čl. 1. 
41 Tamtéž, čl. 2. 
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zbraní, která ho může z lidské mysli účinně vytlačit. „Moc sdělovacích prostředků sahá 

tak daleko, že ovlivňují nejen způsob myšlení, ale i jeho obsah. Pro mnohé lidi 

odpovídá skutečnost tomu, za co ji média vydávají: všechno, co média výslovně 

neuznávají, se zdá bezvýznamné.”42 

 Významným fenoménem, kterým se první kapitola Aetatis Novae zabývá, je 

komercializace médií. Pastorální instrukce zde reaguje na zřejmý rozvoj soukromých 

médií, narůstání důležitosti reklamy ve sdělovacích prostředcích a zabývá se dopadem 

této skutečnosti na podobu mediálních obsahů. Zatímco ve většině případů zmiňují 

církevní dokumenty pozitivní i negativní aspekty charakteristických jevů mediální 

komunikace, v otázce komercializace a zvyšujícího se cílení na inzerci je Aetatis Novae 

velmi kritická. „Projevují se sklony oceňovat úspěch podle zisku a ne podle služby. 

Orientace na zisk a na zájmy odborníků v reklamě vykonávají nepřípustný vliv na obsah 

médií: popularita má přednost před kvalitou a prosazuje se ten nejmenší společný 

jmenovatel. Reklamní odborníci překračují svou oprávněnou roli, totiž zjišťovat pravé 

potřeby a uspokojovat je. Místo toho se snaží - ovládáni honbou za ziskem - vytvářet 

umělé požadavky na spotřebu a příklady konzumního chování.”43 

 Pastorální instrukce dále varuje před šířící se globalizací kultury, ke které 

masová média napomáhají. Populární obsahy médií tak prý zaplavují odlišné kultury, 

nuceně je přetvářejí v kultury sdílející hodnoty světových velmocí, a to především s 

jediným cílem - dosáhnout co největšího zisku. Jako východisko ze stále sílící 

komercializace médií ale nespatřuje Aetatis Novae zvýšení úlohy státní kontroly nad 

hromadnými sdělovacími prostředky, ale především nastavení jasných pravidel, která by 

odpovídala zásadám veřejného zájmu.44 

4.1.3 Úloha komunikace 
 Druhá kapitola Aetatis Novae se zabývá úlohou komunikace. Znovu je zde 

zmíněna její stěžejní role, která má spočívat v napomáhání utváření společenství. 

Významná pozornost je věnována také právu na přístup k informacím, jež má být bez 

výjimky dodržováno jak na všech úrovních lidské společnosti, tak také uvnitř církve a 

při jejím styku s vnějším prostředím. Zároveň je zde rovněž konstatována jedna z 

klíčových funkcí médií. „Je naléhavě žádoucí, aby média respektovala a přispívala k 

celkovému vývoji osoby, jež zahrnuje kulturní, transcendentální a náboženský rozměr 

                                                 
42 Aetatis Novae, čl. 4. 
43Tamtéž, čl. 5. 
44Tamtéž. 
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člověka a společnosti.”45 Aetatis Novae ve své druhé kapitole zároveň varuje před 

situacemi, kdy působí média jako náhražky skutečnosti lidského prožívání.  Je zde 

zmíněn negativní dopad fiktivně vytvářených hrdinů, vztahů a vazeb, které nikdy 

nemohou nahradit skutečná pouta v rodině, mezi přáteli a kamarády. Pozitivní 

schopnost médií je ale v tomto ohledu spatřována v jejich potenciálu napomoct při 

utváření poškozených mezilidských vztahů či nápravě konfliktů mezi širšími 

společenskými skupinami.46  

 Navzdory možným nežádoucím dopadům mediálního působení pokládá ale 

katolická církev hromadné sdělovací prostředky za nezbytný nástroj evangelizace a 

přímo nabádá k jejich důslednému využívání. „Jako doplněk k tradičním prostředkům a 

cestám, jako je svědectví života, katechismus, osobní kontakt, lidová zbožnost, liturgie a 

jí podobné slavnosti, je nasazení sdělovacích prostředků pro evangelizaci a pro 

katechezi nepostradatelné. Ano, církev by se cítila vinna před Bohem, kdyby nevyužila 

těchto tak účinných prostředků, které lidský rozum stále zdokonaluje”.47 V dokumentu 

je dále zmíněna povinnost všech křesťanů svobodně a iniciativně se hlásit ke slovu ve 

sdělovacích prostředcích. 

4.1.4 Aktuální výzvy 
 Další část jedné z nejvýznamnějších pastorálních instrukcí katolické církve se 

zabývá výzvami, které mediální sféra přináší. Hned v úvodu třetí kapitoly je zmíněna 

nutnost kritického úsudku nad některými aspekty, které činnost médií doprovází. 

Katolická církev znovu zdůrazňuje svůj otevřený přístup vůči využívání médií, nicméně 

důrazně varuje před některými jejich zápory. Konkrétně je zde zmíněno neustálé 

zvětšování individuálních a společenských bariér, které stojí v cestě komplexnímu 

rozvoji člověka. To je realizováno například sekularizací, konzumním smýšlením, 

materialismem, vzájemným odcizováním se a absencí zájmu o problémy a postavení 

chudých a bezprávných lidí.48 

 Jako jedna z velkých výzev je zmíněna problematika týkající se všeobecného 

práva na přístup ke komunikaci. „Je neúnosné, aby výkon svobody komunikace závisel 

na bohatství, výchově nebo politické moci. Právo na komunikaci je právem, které patří 

                                                 
45 Aetatis Novae, čl. 7. 
46 Tamtéž. 
47 Tamtéž, čl. 11. 
48 Tamtéž, čl. 13. 
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všem.”49 Text nabádá k mezinárodní snaze o zajištění tohoto práva, které umožní lidem 

individuální a sociální vývoj a zároveň jim zajistí důležité podklady pro jejich 

rozhodování. O obsahu médií, politických tématech a fungování společnosti má pak mít 

právo rozhodovat každý jedinec, nikoliv pouze preferované elity.50 

4.1.5 Pastora ční priority a možnosti, které jim odpovídají 
 Navzdory zřejmým výhodám a širokým možnostem, které moderní sdělovací 

prostředky nabízejí, katolická církev konstatuje, že v určitých kulturách je stále 

důležitější podpora alternativních, tzv. lidových médií, která jsou danému společenství 

bližší a zároveň lépe umožňují jedincům na procesu komunikace aktivně participovat.51 

 Aetatis Novae rovněž zmiňuje nepostradatelnost aktivního vstupu církve na 

mediální trh a důležitost existence pestré škály katolických médií. „Zatímco se církev 

nadále různým způsobem angažuje v oblasti komunikace a sdělovacích prostředků, 

musí přes různé potíže, na které naráží, vyvíjet, získávat a podporovat vlastní, 

specificky katolické prostředky a programy pro sdělovací prostředky. Patří k nim tisk a 

nakladatelství, rozhlas a televize, kanceláře zabývající se informacemi a vztahy médií, 

zařízení a programy pro výchovu a praktické školení ve sdělovacích prostředcích, dále 

církevní organizace pro ty, kdo profesionálně pracují v médiích. Zde jsou také míněny 

zvláště mezinárodní katolické organizace pro komunikaci. Jejich členové ať jsou 

odbornými spolupracovníky biskupských konferencí, jakož i jednotlivých biskupů.”52 

 Velmi jasně je ve čtvrté kapitole Aetatis Novae formulován také požadavek na 

nutnost mediálního vzdělávání kněží a všech osob, které jakýmkoliv způsobem působí v 

pastorační činnosti katolické církve.53 

4.1.6 Nutnost plánování pastorace 
 V poslední kapitole dokumentu je zdůrazněna nutnost plánování pastorace, která 

by byla zaměřena právě na problematiku hromadných sdělovacích prostředků. Aetatis 

Novae konstatuje, že v minulosti byl potenciál využití médií při hlásání evangelia a 

komunikaci s věřícími zanedbáván, což dokládají i slova Jana Pavla II., která jsou 

přímou součástí dokumentu: „K hlásání evangelia a k formování se používají většinou 

jiné pomocné prostředky, zatímco sdělovací prostředky byly ponechány iniciativě 

                                                 
49 Aetatis Novae, čl. 15. 
50 Tamtéž. 
51 Tamtéž, čl. 16. 
52 Tamtéž, čl. 17. 
53 Tamtéž, čl. 18. 
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jednotlivců nebo malých skupin a do pastoračních plánů začínají teprve vstupovat, a to 

na podřadném místě.”54 Tato situace vyžaduje podle Papežské komise pro sdělovací 

prostředky nápravu. 

 V závěrečné části Aetatis Novae je uvedeno, že katolická církev spatřuje v 

hromadných sdělovacích prostředcích Boží dar napomáhající k utváření lidských 

společenství a jejich činnosti na Božím díle spásy. Studium komunikační techniky a 

sdělovacích prostředků je jedním z prorockých úkolů katolické církve, který rozhodně 

nelze zanedbat.55 

4.2 Poselství Jana Pavla II. ke Sv ětovým dn ům hromadných 
sdělovacích prost ředků 
 
 Historie Světového dne hromadných sdělovacích prostředků sahá až do období 

II. vatikánského koncilu (1962‒1965), během kterého prošla katolická církev svou 

zatím poslední zásadní reformací. V roce 1963 koncil doporučil vyhlášení 

celosvětového dne, který by byl v církvi věnován problematice sociální komunikace, 

sdělovacím prostředkům, jejich kladům, záporům a možnostem správného využití. 

Tradici pravidelných papežských poselství ke Světovým dnům hromadných sdělovacích 

prostředků zahájil papež Pavel VI., který v roce 1967 připravil a veřejnosti přednesl 

první poselství. Od té doby pokračuje tento zvyk bez přerušení. Téma poselství bývá 

každý rok zveřejňováno 29. září na svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, 

patronů rozhlasových žurnalistů. Samotné poselství je potom publikováno 24. ledna v 

den svátku sv. Františka Saleského, patrona novinářů. Světový den hromadných 

sdělovacích prostředků je v katolické církvi slaven vždy v neděli před slavností Seslání 

Ducha svatého. Jan Pavel II. o této události v roce 1992 prohlásil: „V tento den slavíme 

dar řeči, sluchu a zraku, které nám umožňují překonat naši izolaci a samotu tak, 

abychom mohli s lidmi kolem nás sdílet myšlenky a pocity, které pramení z našich 

srdcí. Oslavujeme dar psaní a čtení, s jejichž pomocí je nám dávána moudrost našich 

předků a které nám umožňují předávat naše zkušenosti následujícím generacím. (...) 

Sdělovací prostředky, a žádné z nich přitom nemůžeme opomenout, jsou vstupenkou 

každého muže a ženy na moderní tržiště idejí, kde dochází k výměně myšlenek, 

obklopení informacemi a jejich přenosu a přijímání.”56 

                                                 
54 Aetatis Novae, čl. 20. 
55 Tamtéž, čl. 22. 
56 JAN PAVEL II. MESSAGE OF THE HOLY FATHER JOHN PAUL II FOR THE 26th WORLD 
COMMUNICATIONS DAY: The Proclamation of Christ's Message in the Communications 
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 Jan Pavel II. se v průběhu svého pontifikátu věnoval v poselstvích ke Světovému 

dni hromadných sdělovacích prostředků různým tématům, jejich podstata se ale v 

základu myšlenek často opakovala. Následující text představí stěžejní myšlenky, které 

Jan Pavel II. v souvislosti s hromadnými sdělovacími prostředky veřejnosti ve svých 

poselstvích prezentoval, přiblíží jeho vztah a postoje k masovým médiím i cesty 

vzájemné spolupráce, které považoval Svatý otec za správné a přínosné.  

4.2.1 Média a rodina 

 K problematice rodinného života se Jan Pavel II. ve svých promluvách 

vyjadřoval velmi často a tento fakt se promítl také do jeho poselství, která u příležitosti 

církevního dne věnovaného médiím a komunikaci jako takové zveřejňoval. Zvýšený 

zájem Svatého otce o tuto problematiku a důraz na ni dokládá také fakt, že během svého 

pontifikátu věnoval pouze otázce rodiny a hromadných sdělovacích prostředků hned dvě 

poselství a v mnoha dalších pak toto téma znovu rozebíral a doplňoval. Patrné je, že ve 

svých úvahách často vycházel z myšlenek II. vatikánského koncilu, který zmiňoval jak 

pozitivní, tak negativní dopady působení médií a práce s nimi a zdůrazňoval nutnost 

vzdělávání v této oblasti. Za správný předpoklad pro kladný přínos médií do života 

rodin totiž Jan Pavel II. považoval právě důsledné a neustálé zvyšování mediální 

gramotnosti. V rodinném životě pak do důležité role jakéhosi mediálního učitele stavěl 

rodiče. „Je povinností rodičů, aby vzdělávali sami sebe a své děti, tak, aby ty mohly 

ocenit hodnotu komunikace, zhodnotit programy, které jsou jim nabízeny a na základě 

inteligentního soudu se potom mohly rozhodnout, zda tyto obsahy přijmou, či odmítnou. 

V rodinách, kde je tento druh kontroly cvičen, se možnost negativního dopadu médií 

sníží a tyto sdělovací prostředky budou naopak cenným nástrojem, který pomůže 

dospívajícím dětem nalézt své místo ve společnosti,” uvádí Jan Pavel II. ve svém 

poselství z roku 1980.57 

 V témže textu pak Svatý otec popisuje výraznou změnu, kterou rodiny v 

souvislosti s rozvojem mediální komunikace procházejí. Zatímco dříve byla rodina 

především společenstvím rodičů, dětí, případně příbuzných a služebných, po nástupu 

                                                                                                                                               
Media. In: Www.vatican.va [online]. Vatikán, 1992 [cit. 2012-09-27]. Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/communications/documents/hf_jp-
ii_mes_24011992_world-communications-day_en.html. 
57 JAN PAVEL II. MESSAGE OF THE HOLY FATHER JOHN PAUL II FOR THE 14th WORLD 
COMMUNICATIONS DAY: Social Communications and Family. In: Www.vatican.va [online]. 
Vatikán, 1980 [cit. 2012-09-27]. Dostupné z: 
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moderních sdělovacích prostředků došlo k rozšíření rodinného kruhu o jakousi 

společnost permanentních oznamovatelů, čtenářů, bavičů, komentátorů sportovních a 

jiných událostí, ve které často vystupují vlivné a slavné osoby různých národností, 

vyznání a profesí.58 

 Podle Jana Pavla II. nelze přitom zpochybnit pozitivní přínos médií pro život i 

celospolečenský obraz rodin. Realistické popisování vztahu mezi mužem a ženou, 

včetně všech kladů i záporů tohoto soužití, totiž dokazuje, že rodina je základní a 

klíčovou společenskou jednotkou.59 „Je nezpochybnitelné, že média mohou být 

obrovsky cenným zdrojem pro kulturní obohacení celé rodiny i jejích jednotlivých 

členů. Dobře vedené čtení, poslouchání a sledování může velmi přispět k vytváření 

dialogu a k interakci v rámci malé komunity a vést k rozšíření zájmů, které potom 

přivedou rodinu až k aktivitám v širší společnosti. Prostřednictvím hromadných 

sdělovacích prostředků je navíc také možná určitá participace na různých náboženských 

událostech, které se odehrávají na vzdálených místech, což je přínosné především pro 

nemocné a osoby, které jsou nuceny setrvávat doma,” napsal Jan Pavel II. ve svém 

poselství.60 

 Na druhé straně ale papež varuje před zápory, které může působení médií 

rodinám přinést. Nebezpečí zmiňuje především v souvislosti s prezentováním 

pokřiveného obrazu rodin, jejich karikování nebo zlehčování funkce, jež zastávají ve 

společnosti. Pasivní přijímání těchto obrazů může prý vést k jejich napodobování, které 

vyústí až v úpadek role rodiny. Další nebezpečí pak podle Jana Pavla II. skrývá situace, 

kdy rodiny abdikují na svou primární funkci - výchovu a formování dětí - a přenechají 

tento úkol plně působení masových médií.61 

 V souvislosti s problematikou rodin pak Svatý otec ve svém poselství z roku 

2004 nabádá k tomu, aby společenské autority zajistily vytvoření určitých mechanismů, 

                                                                                                                                               
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/communications/documents/hf_jp-
ii_mes_01051980_world-communications-day_en.html. 
58 Tamtéž. 
59 JAN PAVEL II. MESSAGE OF THE HOLY FATHER JOHN PAUL II FOR THE 38th WORLD 
COMMUNICATIONS DAY: The Media and the Family: A Risk and a Richness. 
In: Www.vatican.va [online]. Vatikán, 2004 [cit. 2012-09-27]. Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/communications/documents/hf_jp-
ii_mes_20040124_world-communications-day_en.html. 
60 Tamtéž. 
61JAN PAVEL II. MESSAGE OF THE HOLY FATHER JOHN PAUL II FOR THE 38th WORLD 
COMMUNICATIONS DAY: The Media and the Family: A Risk and a Richness. 
In: Www.vatican.va [online]. Vatikán, 2004 [cit. 2012-09-27].  
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které by bránily poškozování rodin v oblasti masové komunikace. Součástí tohoto 

sektoru mediální politiky by pak měli být podle Jana Pavla II. také vybraní zástupci 

rodin.62 

4.2.2 Média a publikum 

 Na mediální publikum lze nahlížet jako na institucionalizovaného kolektivního 

uživatele či příjemce nějakého sdělení produkovaného médii (Jirák a Köpplová, 2007: 

87). Jeho výzkum od počátku patřil a stále náleží mezi klíčové otázky mediálních studií. 

Problematice vztahu mezi producenty zpráv a jejich příjemci se ve svých poselstvích 

věnoval také Jan Pavel II., který zdůrazňoval ambivalentnost vlivu obou účastníků 

komunikačního procesu. Základním papežovým východiskem byla teze, že jak výrobci 

mediálních sdělení, tak jejich auditorium nesou za podobu procesu komunikace stejnou 

zodpovědnost. „To, jestli média slouží k obohacení, nebo naopak ochuzení lidí, záleží 

jak na morálním přístupu a etické zodpovědnosti těch, kteří v nich pracují, tak příjemců 

mediálních sdělení ,” uvedl Jan Pavel II. ve svém poselství v roce 1991.63 Celkově lze 

však konstatovat, že jsou analyzované papežské texty vydávané ke Světovým dnům 

hromadných sdělovacích prostředků zaměřené spíše na aspekty, které by měly být 

dodržovány ze strany médií. 

 Mezi papežem často skloňované hodnoty patří právo na svobodu každého 

lidského jedince. V této otázce je podle Jana Pavla II. role médií naprosto zásadní a 

projevuje se už při výběru informací, které překročí pomyslný mediální práh. Svoboda 

žurnalistů vybírat, zpracovávat a šířit informace nesmí být v rozporu se svobodou, která 

náleží každému lidskému jedinci. Povinností mediálních pracovníků je podle Svatého 

otce snaha o maximální objektivitu a odstranění všech pohnutek, které by je v 

konečném důsledku stavěly do role skrytého zastánce určitého názoru, který se snaží 

prosazovat určité ideje s cílem dosáhnout konformity či finančního prospěchu.64 

                                                                                                                                               
Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/communications/documents/hf_jp-
ii_mes_20040124_world-communications-day_en.html. 
62 Tamtéž. 
63 JAN PAVEL II. MESSAGE OF THE HOLY FATHER JOHN PAUL II FOR THE 25th WORLD 
COMMUNICATIONS DAY: The Communications Media and the Unity and Progress of the 
Human Family. In: Www.vatican.va [online]. Vatikán, 1991 [cit. 2012-09-27]. Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/communications/documents/hf_jp-
ii_mes_24011991_world-communications-day_en.html. 
64 JAN PAVEL II. MESSAGE OF THE HOLY FATHER JOHN PAUL II FOR THE 15th WORLD 
COMMUNICATIONS DAY: Social Communications in the Service of Responsible Human 
Freedom. In: Www.vatican.va [online]. Vatikán, 1981 [cit. 2012-09-27]. Dostupné z: 



  

 

34

  

Svobodu a lidská práva pak podle papeže přímo ohrožují „ (...) jednostranné informace 

svévolně šířené z centra mocenského vlivu, řízené zákony trhu nebo reklamy, dále pak 

koncentrace v monopoly a jakákoliv manipulace. To všechno nejenže napadá správný 

řád sociální komunikace, ale zároveň také zraňuje právo na objektivní informování a 

ohrožuje mír.”65 

 Ve svém poselství z roku 1988 zaměřeném na podporu solidarity mezi lidmi a 

národy pak Jan Pavel II. přináší poměrně rozsáhlý soupis doporučení, který navrhuje 

mediálním pracovníkům k praktickému využití. Poskytování kompletních a vyvážených 

informací ze strany sdělovacích prostředků má podle papeže napomáhat k vyjadřování 

respektu vůči druhým, žádoucí je nadále rovný přístup lidí na různých místech planety 

do procesu mediální komunikace, stejně jako naplnění práva každého jedince na 

dostatečné informování. Naplnění tohoto práva nabývá podle Jana Pavla II. stále větší 

důležitosti a aktuálnosti s tím, jak se neustále rozvíjejí a rozšiřují možnosti přenosu 

mediálních sdělení a informací vůbec. Zábavní pořady mají být vytvářeny s 

maximálním respektem k publiku, které je velmi různorodé. Vzhledem k sociální 

nerovnosti pak Svatý otec apeluje na tvůrce reklamy, jejíž produkty mají obohatit 

spotřebitele a přinést jim užitek různého druhu, aby měli na paměti fakt, že spousta lidí 

si vzhledem ke svému materiálnímu nedostatku toto naplnění potřeb vůbec nemůže 

dovolit.66 

 Z hlediska působení médií na jejich příjemce zmiňuje Jan Pavel II. také 

významnou roli sdělovacích prostředků v kulturní oblasti, přičemž  na ně nahlíží jako na 

součást kultury samotné. „Masová média, ať už produkují zpravodajský obsah nebo se 

věnují nejrůznějším kulturním tématům, ať jsou užívána k vyjádření umění či vytváření 

zábavy, vždy odkazují na konkrétní koncept člověka,” uvádí Jan Pavel II.67 a obrací se k 
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mediálním pracovníkům s požadavkem na vyhnutí se podávání pokřivených obrazů 

člověka, vysmívání se náboženským hodnotám a jejich interpretaci v souladu s 

ideologickými schématy. Papež naopak nabádá k tomu, aby se sami novináři stali těmi, 

kdo šíří kulturu odpovídající lidskému standardu.68 

4.2.3 Média a církevní praxe 

 Ačkoliv Jan Pavel II. ve svých promluvách a poselstvích poměrně často varuje 

před možnými negativními dopady působení médií i nežádoucími vlivy, které lidstvu ze 

strany hromadných sdělovacích prostředků hrozí, velmi jasně zároveň zdůrazňuje 

nutnost média využívat, a to i v rámci samotné církve. Zde je patrná papežova 

návaznost na koncilní a pokoncilní dokumenty katolické církve, které vyzývaly jak k 

aktivní práci se sdělovacími prostředky, tak k rozšiřování znalostí duchovních i laiků v 

této problematice (viz kapitola 1). 

 Už ve svém poselství v roce 1984 papež konstatuje, že ačkoliv mohou mediální 

obsahy vytvářet znepokojení a v určitých situacích působit odpudivě, církev se nikdy 

nesmí vzdát masových médií jakožto úžasného nástroje pro šíření evangelia, který je 

schopen dopravit poselství až do těch nejodlehlejších částí světa.69 Svatý otec se v 

otázce využití mediálního potenciálu obrací jak na jednotlivé křesťany, tak na konkrétní 

církevní organizace, které v této oblasti přímo působí.70 

 „V každém případě musíme být vděčni za novou technologii, která nám 

umožňuje v tak velkém rozsahu uchovávat informace a stejně tak nabízí široký přístup 

ke znalostem, které si lidstvo předává jako dědictví, přístup k církevnímu učení a 

tradici, slovům Písma svatého, k myšlenkám velkých duchovních mistrů, k historii a 

tradici farností, řádů, laických institucí, idejím a zkušenostem našich významných 

předchůdců a inovátorů,” vypočítává Jan Pavel II. možnosti hromadných sdělovacích 

prostředků, které jsou uplatnitelné v konkrétních oblastech církevní praxe.71 

                                                                                                                                               
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/communications/documents/hf_jp-
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68 Tamtéž. 
69 Tamtéž. 
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 Ve svých textech se Svatý otec dále zabývá i specifiky, která odlišují církevní a 

sekulární média. Přiznává, že v průběhu dějin došlo mezi katolickou církví a 

sdělovacími prostředky k mnoha nedorozuměním, která ještě více rozmnožila 

vzájemnou nedůvěru a obavy. Odlišnosti mezi církevní a mediální kulturou nelze ale 

podle Jana Pavla II. považovat za překážku, která by bránila přínosné spolupráci obou 

těchto stran. Podle papeže může být naopak přes veškeré rozpory kooperace církve a 

médií velmi užitečná a pro oba účastníky obohacující. „Církevní kultura založená na 

uchovávání paměti může mediální kulturu postavenou především na aktuálních 

událostech uchránit od pomíjivosti, která je nepřítelem naděje; média pak mohou 

naopak církvi pomoct v hlásání evangelia s veškerou svou svěžestí v každodenní realitě 

lidského života. Církevní kultura moudrosti může uchránit mediální kulturu informací 

od toho, aby se stala pouze bezvýznamným akumulováním faktů; média zase mohou 

církevní povědomí udržet v obezřetnosti na poli nově vznikajících poznatků. Církevní 

kultura radosti může zachránit mediální kulturu zábavy před tím, aby se stala pouze 

bezduchým útěkem od pravdy a odpovědnosti; média naopak mohou církvi pomoct lépe 

pochopit, jak komunikovat s lidmi cestou, která je pro ně přitažlivá a přináší jim 

potěšení.”72 

 V jednom ze svých posledních textů, které Jan Pavel II. během svého pontifikátu 

ke Světovému dni hromadných sdělovacích prostředků přednesl, v roce 2000 katolickou 

církev znovu nabádá k aktivnímu užívání všech komunikačních prostředků a věřící, 

kteří jsou do procesu masové komunikace zapojeni, vyzývá ke statečnosti a kreativitě 

při hledání a vytváření nových způsobů komunikace.73 

4.2.4 Média a ve řejné mín ění 

 Veřejnost se vyznačuje tím, že v ní převládá omezený soubor postojů k jevům, 

jež se stanou předmětem jejího zájmu. Tato odezva na nejrůznější podněty se považuje 

za veřejné mínění, a to má svým způsobem normativní charakter, jelikož slouží jako 

nástroj sociální kontroly (Jirák, Köpplová, 2007: 91). Jak uvádí ve své knize Public 
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Opinion z roku 1922 americký novinář a spisovatel Walter Lippmann, zásadní roli při 

utváření veřejného mínění hrají právě hromadné sdělovací prostředky. Především 

zpravodajská média určují podle Lippmanna naši kognitivní mapu světa, přičemž 

veřejné mínění nereaguje přímo na okolní prostředí, ale na jakési pseudoprostředí, které 

je vytvářeno právě zpravodajskými médii.74 

 Na skutečnost, že formování veřejného mínění závisí stále více na působení 

médií, upozorňoval také Jan Pavel II. Papež přitom zdůrazňoval obrovskou sílu, moc a 

důležitost, která se právě za převažující názorovou orientací veřejnosti skrývá. Zásadní 

dopad má podle něj veřejné mínění především na mladé a nedostatečně vzdělané, kteří 

nejsou schopni adekvátních kritických soudů. Důležitost veřejného mínění pak Svatý 

otec zdůrazňuje rovněž při procesu vytváření legislativy, kdy se rozhodnutí 

zákonodárců často podvolují právě převažujícímu názoru v dané zemi.75 

 Ve svém mediálním poselství v roce 1986 Jan Pavel II. odkázal na pastorální 

instrukci Gaudium et Spes, ve které je uvedeno, že jakékoliv snahy politických elit o 

nastolení světového míru jsou bez podpory široké veřejnosti marné, a vyzval k urgentní 

změně a nové orientaci veřejného mínění. Svatý otec konkrétně nabádá k formaci 

silného veřejného mínění, které bude sloužit při řešení závažných problémů v otázkách 

sociální spravedlnosti, nedostatku potravy a zaostalosti. Jan Pavel II. vidí praktické 

řešení těchto úskalí ve vytvoření daleko většího povědomí o jejich existenci a skutečné 

podobě, které by veřejnost podnítilo k hledání řešení. Tato snaha by pak vyústila ve 

zvýšený tlak na kompetentní politiky a ekonomy, na nichž finální řešení těchto 

problémů závisí. A právě činnost masových médií je podle papeže v tomto procesu 

zásadní.76 

 „V současném světě jsou prostředky sociální komunikace nejrůznějšího druhu - 

tisk, biograf, rozhlas či televize - hlavními tvůrci veřejného mínění. Obrovská 

zodpovědnost pak náleží těm, kdo v těchto prostředcích pracují, nebo jsou těmi, kdo řídí 

jejich činnost. Hromadné sdělovací prostředky by měly sloužit lidem, a to především v 
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duchu pravdy a laskavosti, které utvářejí ty nejzákladnější společenské hodnoty. Ti, kdo 

jsou na poli sociální komunikace zaměstnáni jako profesionálové, by měli cítit 

povinnost rozšiřovat veřejné mínění, jež by pravdu a laskavost potvrzovalo.”77 

4.2.5 Média a náboženství 

 V průběhu svého pontifikátu Jan Pavel II. často zdůrazňoval vysoký potenciál 

médií oslovit věřící lidi i ty, kteří cestu k Bohu zatím nenašli. Jak již bylo zmíněno výše 

(viz 4.2.3), nabádal katolickou církev k aktivní účasti v procesu mediální komunikace a 

k neustálému zlepšování schopností v této oblasti. Kromě toho ale kladl Svatý otec 

důraz také na to, jakým způsobem je náboženství v hromadných sdělovacích 

prostředcích prezentováno. V roce 1989 dokonce uvedl, že otázka, jaké místo může 

vlastně náboženství v médiích zaujímat, patří mezi ty, které si od svého zvolení do čela 

katolické církve klade neustále. Tentýž rok ve svém mediálním poselství Jan Pavel II. 

prohlásil, že s radostí registruje zvyšující se pozornost, jež je náboženským otázkám na 

poli hromadných sdělovacích prostředků věnována. Souvisí to prý s tím, že se 

všeobecně zvedá zájem o otázky náboženské dimenze člověka, ať už na úrovni 

individuální, či celospolečenské. „Náboženství se stává v médiích mainstreamem,” řekl 

dokonce papež a zároveň vznesl prosbu, aby byla při jeho prezentaci zachována 

autenticita informací a dále pak kladen důraz na vysoký standard programové 

produkce.78 

 „Jménem celé církve bych rád poděkoval světu sdělovacích prostředků za 

prostor, který je v médiích věnován náboženským otázkám. Jsem si jistý, že správně 

interpretuji názor všech lidí dobré vůle, když vyjadřuji tento dík, ačkoliv je zde stále 

ještě prostor pro to, aby došlo ke zlepšení možností prezentace křesťanů ve veřejné 

debatě. Mám radost z toho, že mohu takto poděkovat médiím za důležitost, kterou 

přikládají náboženským informacím, dokumentům, dialogu a šíření náboženských 

zpráv,” napsal Jan Pavel II. v roce 1989 ve svém poselství a zároveň připomněl, že je 

tomu přesně 20 let od doby, kdy byla založena Papežská komise pro sociální 
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komunikaci. Za tu dobu se katolická církev podle papeže naučila lépe rozpoznávat 

„znamení doby ”, mezi něž patří právě fenomén komunikace.79 

 Ačkoliv Jan Pavel II. vyjadřuje svou spokojenost se zájmem, kterému se 

náboženským otázkám v médích dostává, vyzývá k tomu, aby bylo tomuto tématu 

věnováno stále více prostoru. „Žádám vás: Dejte náboženství v masových médiích tolik 

místa, kolik je jenom možné,” obrací se Svatý otec na žurnalisty a vlastníky médií. 

Nabádá přitom i ke spolupráci katolických a dalších křesťanských televizních stanic s 

těmi kulturně zaměřenými, přičemž má být potlačen soutěživý boj o diváky. V 

záležitosti mediální prezentace náboženských otázek pak papež vyzývá rovněž ke 

kooperaci mezi médií, která jsou postavena na odlišných náboženských základech a své 

obsahy zaměřují na odlišná vyznání.80  

4.2.6 Televize   

 V roce 1978, kdy Jan Pavel II. usedl do čela katolické církve, a rovněž po 

převážnou část trvání jeho pontifikátu byla právě televize médiem, které zažívalo velký 

rozmach. Posilování role soukromých televizních stanic, šíření televizního signálu 

satelitem, vznik zpravodajských stanic, jež pokrývaly svou reportérskou sítí převážnou 

část světa, i konstituce televizních informačních sítí měly velký dopad na podobu 

tehdejšího mediálního trhu (Trampota, 2006). Při svých promluvách věnovaných 

hromadným sdělovacím prostředkům tak papež mnohé otázky často spojoval právě s 

televizí a mnohdy zdůrazňoval, že díky kombinaci zvukové a vizuální složky dokáže 

toto médium působit na člověka velmi intenzivně. V roce 1994 vystoupil Svatý otec s 

poselstvím, které bylo celé věnováno televizi a jejímu dopadu na život rodin. Jan Pavel 

II. zdůraznil, že televize má schopnost rodinný život významně obohatit tím, že dokáže 

lidi sjednotit, je schopna rozšířit jejich všeobecné i náboženské vzdělání, upevnit 

identitu i mravní zásady. Stejně tak může ale být zařízením, které rodinný život rozvrátí 

a člověka samotného morálně poškodí. Dojít k tomu může podle papeže v případě, že 

televize šíří pokleslé hodnoty a modely chování, dochází v ní k zobrazování 
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pornografie, nadměrné prezentaci násilí, deformování skutečnosti, manipulaci či 

vysílání reklamy, jež přináší divákům falešný pohled na svět a lidský život. „I v případě, 

že televizní programy nejsou nijak mravně závadné, může mít televize na rodinu 

negativní dopad. Její členy může uzavřít do soukromého života a izolovat je od pravých 

mezilidských vztahů,” uvedl papež.81 

 Při sledování televize nabádal Jan Pavel II. ke kritickému úsudku a trvalému 

rozšiřování znalostí o principech fungování tohoto média. Svatý otec pak také vyzýval k 

dialogu mezi těmi, kdo jsou do televizního průmyslu zapojeni. Důležitá je podle něho 

nejen debata mezi diváky a producenty obsahů, ale rovněž diskuse, které by se účastnili 

i sponzoři a zástupci státu, kteří se touto problematikou zabývají. Za nezbytnou pak 

považuje Jan Pavel II. existenci mediálních rad, jež mají napomáhat k tomu, aby 

televize plnila svou roli ve službě divákům co nejlépe a byla jim schopna přinášet 

kladné hodnoty. Dokonce i tehdy, přebírají-li diváci z televize kvalitní obsahy, mají se 

snažit obohatit tyto informace o zprávy z dalších pramenů.82 

 „A ť jsou televizní stanice ve veřejném nebo soukromém vlastnictví, vždy mají 

sloužit veřejnému dobru. Nemají být pouze soukromým prostředkem sloužícím k 

naplnění komerčních potřeb, nebo nástrojem síly a propagandy pro společenské, 

ekonomické a politické elity. Jsou tady proto, aby sloužily k dobru celé společnosti,” 

uvedl dále Svatý otec.83 

 S ohledem na velkou penetraci televizního vysílání a jeho dopad na publikum po 

celém světě apeloval Jan Pavel II. na mediální profesionály s prosbou o odpovědný a na 

etických zásadách vystavěný přístup k tvorbě obsahů, jež by různým jedincům i širším 

komunitám přinášely kulturně pestré informace oproštěné od náznaků vzájemné 

nesnášenlivosti a násilí. Takové obrazy by potom měly posilovat soudržnost 

společnosti.84  
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4.2.7 Film 

 V roce 1995 probíhaly po celém světě oslavy stoletého výročí existence filmu a 

v kulise vzpomínek na první veřejné filmové představení, které předvedli v Paříži bratři 

Auguste a Louis Lumièrové, jež promítali 25. prosince 1895 desítku filmů85, se tomuto 

médiu ve svém textu ke Světovému dni hromadných sdělovacích prostředků věnoval 

také Jan Pavel II.  

 Ten považoval film za významného nositele kultury a zároveň předkladatele 

hodnot a poukazoval na fakt, že jeho poselství nevycházejí pouze ze slov, ale zejména z 

obrazů, které účinně působí na podvědomí diváků. Svatý otec v souvislosti s filmem 

připomíná mnohé kritiky ze strany katolické církve, zároveň ale zdůrazňuje 

neopomenutelný přínos tohoto média při prezentaci společensky závažných témat a 

apeluje, aby právě tímto směrem světová kinematografie pokračovala. Konkrétně má 

papež na mysli zpracovávání podnětných myšlenek k tématům, mezi která patří sociální 

angažovanost, odmítání násilí, izolace, války a nespravedlnost. Věnování se těmto 

otázkám má být ze strany filmu chápáno jako naplnění jednoho z jeho hlavních cílů, 

kterým je zobrazování člověka v jeho každodenní realitě. Svatý otec také varuje před 

překrucováním pravdy, které lze považovat za útok na svobodu těch nejslabších, stejně 

jako využívání násilnických a sexuálních scén, jež urážejí lidskou důstojnost a snaží se 

především o vyvolání silných emocí, které si vynucují diváckou pozornost. To všechno 

prý může vést k nemorálnímu napodobování a nelze to ospravedlnit argumentem 

realizace umělecké svobody. Přínosná podle papeže není ani filmová tvorba, jejímž 

hlavním měřítkem je produkce takové zábavy, která přiláká co největší počet diváků. 86 

 Velké pozitivum kinematografie naopak spatřuje Jan Pavel II. v její schopnosti 

demonstrovat lidské a náboženské hodnoty a zároveň zprostředkovávat kulturní výměnu 

a nabádat diváky k přemýšlení nad skutečnostmi, které jsou jejich vzdělání či myšlení 

jinak vzdálené. Takto může film podle papeže odstraňovat rozdíly mezi lidmi a 
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napomáhat k vytváření mezilidských a společenských vazeb. Stejně jako v případě 

dalších prostředků mediální komunikace upozorňuje Svatý otec na potenciál filmu v 

oblasti evangelizace a nabádá k jeho hlubšímu studiu. Jan Pavel II. konkrétně volá po 

vzdělávání v oblasti filmové řeči, často založené na nejrůznějších symbolikách, jejíž 

pomocí se k divákovi dostává konkrétní poselství filmového díla a bez jejíž znalosti 

není příjemce schopen správné interpretace sdělení.87   

4.2.8 Internet  
 Internet připodobňoval Jan Pavel II. k antickému fóru, veřejnému prostoru, kde 

se odehrávají politická rozhodnutí a obchodní transakce, místu náboženského a 

společenského života obce. Považoval ho za dominantní médium posledních let svého 

pontifikátu a kyberprostor označil za místo s velkým potenciálem k šíření vědomostí a 

církevního učení. Jak papež uvedl ve svém poselství v roce 2002, církev přistupuje k 

internetu s důvěrou, ale zároveň realistickým postojem. Uvědomuje si jeho nesčetné 

klady, ale rovněž pozoruje i mnohá úskalí, která toto médium skrývá. Velký potenciál 

vidí Svatý otec v užívání internetu mladými lidmi, pro které je často kyberprostor tím 

největším oknem umožňujícím pohled do celého světa. V tomto ohledu nabádá Jan 

Pavel II. katolickou církev k maximální aktivitě, zároveň ale zdůrazňuje nutnost 

obohatit virtuální praxi rovněž tou reálnou. Přínos pro církev shledává Jan Pavel II. také 

v možnostech, které internet nabízí při informování o životě katolické komunity.88 

 Přes nesčetné výhody internetu ale Jan Pavel II. varuje před nebezpečími, která 

mohou při jeho nepoučeném a bezmyšlenkovitém užívání a spoléhání se výhradně na 

jeho obsahy nastat. Svatý otec nabádá k ostražitosti především před samotnou podstatou 

internetu, tedy obrovskému množství informací, které jsou okamžitě dostupné a jež jsou 

neustále aktualizovány a nahrazovány dalšími. V současné společenské kultuře, která je 

často založena na pomíjivosti a prchavosti informací a událostí, upozorňuje papež na to, 

že právě internet distribuuje velké množství faktů, jež mohou svým rozsahem zastínit 

důležitost lidských hodnot. Internet je podle Jana Pavla II. schopen rozšiřování 
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vědomostí, ale nikoliv učení hodnotám.  Dále pak Svatý otec konstatuje, že toto médium 

redefinuje psychologické zakotvení lidí v čase a prostoru a upozaďuje snahu o hlubší 

úvahu nad věcmi a plnohodnotnou reflexi. „Pochopení a moudrost jsou ovocem 

hloubavějšího pohledu na svět a nepocházejí z obrovské akumulace informací, bez 

ohledu na to, jak zajímavé tyto informace jsou,” uvedl Jan Pavel II. ve svém poselství 

věnujícímu se problematice internetu.89 

 Z úvah a promluv Svatého otce k médiu, které zažívalo v poslední dekádě jeho 

pontifikátu obrovský rozmach, je patrné, že on sám si klade spoustu otázek s stále hledá 

způsob, jak se k internetu postavit. Ptá se, jak může nástroj původně vyvinutý pro 

vojenské účely sloužit k nastolení míru, jak správně ho může církev využít pro hlásání 

svého učení, a zároveň odkrývá své obavy z toho, že toto médium schopné 

zprostředkovat velké množství faktů naopak ještě více prohloubí informační propast 

mezi různými kulturami a sociálními skupinami. Církevní postoj ale papež ve 

zjednodušené podobě formuluje takto: „Může internet sloužit kulturnímu dialogu, 

participaci, solidaritě a usmíření, bez kterých nemůže mír existovat? Církev věří, že ano. 

A k tomu, aby se tak stalo, je církev povinna do tohoto fóra vstoupit.”90 

4.3 Promluva Jana Pavla II. k žurnalist ům u p říležitosti Velkého 
jubilea 
 V roce 2000 slavila katolická církev tzv. Velké jubileum. Při této příležitosti 

přijímal Jan Pavel II. na Svatopetrském náměstí poutníky z různých zemí světa a 

pořádal audience pro nejrůznější profesní skupiny. 4. června se takto setkal také s 

novináři. Audience se tehdy odehrávala v atmosféře diskusí o významném mediálním 

dokumentu katolické církve Etika ve sdělovacích prostředcích (viz 1.1.4), který 

Papežská rada pro hromadné sdělovací prostředky vydala pouhé dva dny předtím, než 

se papež se žurnalisty ve Vatikánu setkal. 

 Jan Pavel II. ve svém projevu zmínil velké technické pokroky poslední doby a 

mediální prostředí označil za prostor, ve kterém dochází k hlubokým změnám. Nové 

technologie se prý v menší či větší míře dotýkají každého jedince a globalizace ještě 

více zvýšila moc médií. Ta jsou přitom podle Svatého otce ale stále více náchylná k 

                                                 
89 JAN PAVEL II. MESSAGE OF THE HOLY FATHER JOHN PAUL II FOR THE 36th WORLD 
COMMUNICATIONS DAY: Internet: A New Forum for Proclaiming the Gospel. 
In: Www.vatican.va [online]. Vatikán, 2002 [cit. 2012-10-13]. Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/communications/documents/hf_jp-
ii_mes_20020122_world-communications-day_en.html. 
90 Tamtéž. 
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ideologickým svodům a podlehnutí komerčním tlakům. Za naprosto základní problém, 

který je od práce novináře neoddělitelný, označil Jan Pavel II. otázku etiky. 

„Žurnalistika se svým přímým a obrovským vlivem na veřejné mínění nemůže být 

vykonávána na základě ekonomických sil, profitu a osobních zájmů jedince. Na místo 

toho musí být chápána ve smyslu jakéhosi 'posvátného' úkolu a prováděna s vědomostí, 

že komunikační prostředky s velkou mocí vám byly svěřeny pro konání veřejného dobra 

a především dobra sociálně nejzranitelnějších skupin: od dětí k chudým, od trpících k 

těm, kdo jsou na okraji společnosti, a diskriminovaným lidem,”91 řekl Svatý otec 

shromážděným novinářům. Jan Pavel II. rovněž dodal, že tištěná ani audiovizuální 

žurnalistika nesmějí být prováděny pouze s ohledem na podíl v publiku a právo na 

informace nemá být realizováno způsoby, které by zraňovaly další lidská práva. „Žádná 

svoboda, včetně svobody vyjadřování, není absolutní: ve skutečnosti je totiž omezována 

povinností respektovat důstojnost a legitimitu svobody druhých.”92 

 Svatý otec ve své promluvě k novinářům závěrem zdůraznil, že žádné, ačkoliv 

jinak fascinující informace, nesmějí být šířeny v případě, že podávají pokřivený obraz 

pravdy. „Nemám tím přitom na mysli pouze pravdu faktů, které zveřejňujete, ale také 

'pravdu o člověku', důstojnosti lidské bytosti ve všech jejích dimenzích,” uvedl Jan 

Pavel II.93   

4.4 Postoj Jana Pavla II. k masovým médiím 
 Z výše představených dokumentů, promluv a poselství, která Jan Pavel II. 

problematice médií věnoval, je zřejmé, že po celou dobu svého pontifikátu přikládal této 

otázce výjimečnou pozornost. V duchu reformního II. vatikánského koncilu pak na 

rozdíl od řady svých předchůdců nenahlížel na hromadné sdělovací prostředky jako na 

jakýsi „nástroj ďábla, zla”, jako na věc, která lidstvu především škodí. Svatý otec si byl 

dobře vědom nedostatků, které k médiím patří, záludností a nebezpečí, jež může jejich 

činnost přinášet, a důrazně na tyto negativní aspekty upozorňoval. Zároveň se ale snažil 

poukazovat na to, čím mohou hromadné sdělovací prostředky společnost obohatit, a 

usilovně hledal cestu jejich nejúčinnějšího využití. 

                                                 
91 JAN PAVEL II. JUBILEE OF JOURNALISTS: ADDRESS OF JOHN PAUL II TO THE 
JOURNALISTS ON THEIR JUBILEE. In: Www.vatican.va [online]. 1. vyd. Vatikán, 2000 [cit. 
2012-10-24]. Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/documents/hf_jp-
ii_spe_20000604_journalists_en.html 
92 Tamtéž. 
93 Tamtéž. 
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 Právě v oblasti aktivního využívání médií ze strany katolické církve lze 

pontifikát Jana Pavla II. označit za revoluční. Svatý otec významně podporoval činnost 

katolických médií, důsledně prosazoval nutnost mediálního vzdělávání, a to nejen na 

straně komunikačních profesionálů, těch, kdo s médii přicházejí do styku či kněží a 

pastoračních asistentů, ale rovněž apeloval na zvyšování gramotnosti v této oblasti také 

u laické veřejnosti. V častých debatách, jejichž aktéři připisovali sdělovacím 

prostředkům vinu na pokřivené interpretaci událostí, kvalitě jejich informací či utváření 

nežádoucího a pokřiveného veřejného mínění, vynikalo i papežovo tvrzení, že v procesu 

mediální komunikace nese stejnou zodpovědnost jak producent zprávy, tak její 

příjemce. 

 Zatímco Jan Pavel II. silně odsuzoval mediální činnost zakotvenou na touze 

dosáhnout co nejvyššího zisku a uspokojit poptávku inzerentů, sdělení přinášející 

deformované obrazy skutečnosti a člověka či reklamu explicitně zvyšující 

konzumerismus a podporující materiální smýšlení, zároveň poukazoval na pozitiva, jež 

svět mediální komunikace nabízí. Z pohledu katolické církve odkazuje Svatý otec na 

velký potenciál hromadných sdělovacích prostředků při hlásání evangelia, které je díky 

komunikačním inovacím možné šířit i do těch nejodlehlejších míst planety. Velmi 

důležitá je podle Jana Pavla II. rovněž role médií v procesu sbližování rozličných kultur, 

ale zároveň také při posilování lokálních tradic. S narůstající penetrací sdělovacích 

prostředků přitom papež stále upozorňuje na nutnost zachování práva na svobodný a 

rovný přístup k informacím, jež stále není v některých oblastech světa naplňováno. 

Stejně tak Svatý otec volá po zachovávání práva na svobodu jedince, které nesmí být 

ničím potlačeno. A to ani právem šířit informace. 

 Klíčovou funkci mají podle Jana Pavla II. média v lidském poznání. Fakta, která 

šíří, se podle Svatého otce stávají zásadní oporou, na níž lidé budují své vnímání světa, 

pohled na okolí, společnost, politiku a podle které také formují své názory a 

přesvědčení. To všechno je následně velmi důležité pro celkovou podobu veřejného 

mínění dané společnosti a právě tady vidí papež velký potenciál. Na média apeluje, aby 

svým působením budovala veřejné mínění, jež bude vytvářet silný a pozitivní tlak na 

státní představitele, politiky, ekonomy a další kompetentní osoby odpovědné za řešení 

důležitých otázek a problémů na lokální, státní i mezinárodní úrovni. 

 Otevřenost Jana Pavla II. v přístupu k hromadným sdělovacím prostředkům 

dokládá také jeho výzva ke vzájemné kooperaci mezi médii různého zaměření. 

Konkrétně tím má papež na mysli nejenom spolupráci nábožensky různě orientovaných 
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sdělovacích prostředků, ale také partnerský přístup k novinářské profesi mezi 

církevními a sekulárními médii, který považuje Jan Pavel II. za oboustranně přínosný.    
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5. Mediální politika Vatikánu po smrti Jana Pavla I I. 

5.1 Papež Benedikt XVI. a jeho postoj k masovým méd iím 

 Jan Pavel II. se v průběhu svého pontifikátu významně podílel na změně 

přístupu katolické církve k masovým médiím. Po jeho smrti byl do úřadu Svatého stolce 

zvolen německý kardinál Joseph Ratzinger známý svými spíše konzervativními a 

tradičními názory. Kromě mnoha otázek a očekávání souvisejících s tím, jakým směrem 

Ratzinger, jež si po zvolení Svatým otcem zvolil jméno Benedikt XVI., 

římskokatolickou církev povede, se diskutoval také postoj, který nový papež zaujme k 

hromadným sdělovacím prostředkům, potažmo novým komunikačním technologiím. 

Benedikt XVI. ale prakticky od samého začátku také v tomto ohledu navázal na práci 

svého předchůdce. Ve funkci dokonce ponechal Joaquína Navarra-Vallse, tiskového 

mluvčího Jana Pavla II. a ředitele Tiskové kanceláře Svatého stolce. Hned ve svém 

prvním poselství ke Světovému dni hromadných sdělovacích prostředků pak Benedikt 

XVI. v roce 2006 uvedl, že pro jejich správné a společnosti přínosné fungování je nutné 

naplnit zásady, které v minulosti deklaroval právě Jan Pavel II. Média tedy mají člověka 

formovat, umožňovat mu participaci na komunikaci a napomáhat k dialogu mezi 

lidmi.94 

 Kritický pohled pak Benedikt XVI. přednesl v roce 2008, když varoval před tím, 

že hromadné sdělovací prostředky stále více zdůrazňují a podporují vlastní zájmy či 

různé ideologické cíle, namísto naplňování své základní a prvotní funkce, kterou bylo 

přinášet lidem informace. „Média nejsou jenom nástroje pro rozšiřování různých idejí: 

zároveň by měla také sloužit světu k dosažení větší spravedlnosti a solidarity. Bohužel 

si myslím, že riskují, když se transformují do systémů zobrazujících humanitu na 

základě zájmů, které jsou v určité době dominantní. K tomu dochází v situacích, kdy je 

komunikace používána k naplňování ideologických záměrů a agresivní reklamě určené 

k podpoře konzumních produktů.”95 Benedikt XVI. také poukázal na další fenomén, jež 

                                                 
94 BENEDIKT XVI. MESSAGE OF THE HOLY FATHER BENEDICT XVI FOR THE 40th 
WORLD COMMUNICATIONS DAY: The Media: A Network for Communication, Communion 
and Cooperation. In: Www.vatican.va [online]. Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 2006 [cit. 
2013-01-14]. Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-
xvi_mes_20060124_40th-world-communications-day_en.html. 
95 BENEDIKT XVI. MESSAGE OF THE HOLY FATHER BENEDICT XVI FOR THE 42nd 
WORLD COMMUNICATIONS DAY: The Media: At the Crossroads between Self-Promotion and 
Service. Searching for the Truth in order to Share it with Others. In: Www.vatican.va [online]. 
Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 2008 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: 
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je v souvislosti s činností masových médií často zmiňovaný a mediálními teoretiky 

zkoumaný. Jedná se o otázku reprezentace reality. „V dnešních dnech lze konstatovat 

nárůst pravdivosti tvrzení, že komunikace spíše než aby realitu popisovala, stále častěji 

ji sama utváří. Využívá přitom své síly a síly sugesce, kterou disponuje. Je to patrné 

například v určitých situacích, kdy média nejsou využívána především k tomu, aby o 

dění informovala, ale zejména k tomu, aby události sama vytvářela.”96 

 V textech a promluvách týkajících se problematiky médií, které Benedikt XVI. 

od počátku svého pontifikátu v roce 2005 formuloval, lze nalézt nosné téma, kterému se 

často opakovaně věnuje, jež se snaží hlouběji analyzovat a k jehož pozorné recepci 

vyzývá také celou katolickou církev. Tímto tématem jsou nové komunikační prostředky, 

nové technologie a především sociální sítě. „Z této nové komunikační kultury vyplývají 

mnohé výhody: rodiny jsou schopné udržovat kontakt navzdory velkým vzdálenostem, 

studenti a badatelé mají bezprostřednější a snazší přístup k dokumentům, zdrojům a 

vědeckým objevům a zároveň mohou uskutečňovat spolupráci z různých míst. Navíc, 

interaktivní podstata většiny těchto nových médií více usnadňuje dynamické formy 

učení a komunikace, které zároveň přispívají k sociálnímu pokroku.”97 Obrovská 

popularita těchto nových komunikačních prostředků podle Benedikta XVI. zásadně 

nesouvisí s inovacemi a pokrokem, ke kterému ve světě komunikace dochází, ale lze ji 

vysvětlit jako důsledek lidské touhy po komunikaci a přátelství, jež jsou zakořeněny v 

samotné přirozenosti lidského bytí.98 Ve vztahu k sociálním sítím poukazuje Svatý otec 

na fakt, že přenos informace začíná fakticky stále více znamenat její uveřejnění na této 

platformě, a zároveň v této éře nových komunikačních technologií zdůrazňuje proměnu 

role mezi producentem zprávy a jejím příjemcem - spotřebitelem. „V tomto digitálním 

světě přenášet informaci stále častěji znamená uvést ji ve známost na sociálních sítích, 

kde dochází v rámci výměny mezi jednotlivými uživateli k jejímu sdílení. Dříve jasně 

vymezené role producenta zprávy a jejího spotřebitele jsou relativizovány a za 

komunikaci už nelze považovat pouze přenos informace, ale stále častěji také její 

                                                                                                                                               
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-
xvi_mes_20080124_42nd-world-communications-day_en.html. 
96

 Tamtéž. 
97 BENEDIKT XVI. MESSAGE OF THE HOLY FATHER BENEDICT XVI FOR THE 43rd 
WORLD COMMUNICATIONS DAY: New Technologies, New Relationships. Promoting a 
Culture of Respect, Dialogue and Friendship. In: Www.vatican.va[online]. Vatikán: Libreria 
Editrice Vaticana, 2009 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-
xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day_en.html. 
98 Tamtéž. 
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sdílení. Tato dynamika přispěla rovněž k novému vnímání komunikace, když je na ni 

nahlíženo nejprve jako na dialog, výměnu, soudržnost a vytváření pozitivních vztahů. 

Na druhé straně je toto všechno v kontrastu s omezeními, která jsou pro digitální 

komunikaci typická: jednostrannou interakcí, tendencí komunikovat pouze některé části 

určitého osobního světa a nebezpečím vytvoření vlastního pokřiveného obrazu, jež vede 

ke vzniku požitkářství.”99  

 Podobný přístup jako Jan Pavel II. měl Benedikt XVI. k otázce aktivního 

zapojení se katolické církve do světa masových médií. Také Benedikt XVI. nahlížel na 

média jako na prostor, který představuje pro církev obrovský potenciál z hlediska 

oslovení stávajících věřících i těch, kteří svou víru stále hledají. Nábožensky zaměřené 

sdělovací prostředky pak podle nástupce Jana Pavla II. nemají sloužit pouze církvi a 

jejím příznivcům, ale mají být schopny oslovovat a podněcovat zájem i v lidech, kteří v 

Boha nevěří. Římskokatolické kněze Benedikt XVI. přímo nabádal k hlásání evangelia 

všemi prostředky, jež svět moderní komunikace nabízí, a zejména těmi, které přinesl 

technologický vývoj posledních let. „Kněží jsou vyzýváni k hlásání evangelia 

prostřednictvím poslední generace audiovizuálních nástrojů (obrázky, videa, animované 

filmy, blogy, weby), které mohou vedle tradičních prostředků otevřít prostor nových 

pohledů na dialog, evangelizaci a katechezi.”100 Podobně jako na duchovní apeloval 

Benedikt XVI. i na laiky. Také oni mají být v práci s masovými médii, zejména těmi, 

jež přinesly technologické inovace poslední doby, aktivní. Podle nástupce Jana Pavla II. 

nelze na užívání digitálních médií pohlížet jako na nutnost a předpoklad k opravdové 

existenci v současném světě, ale jako na práci s nástroji, které jsou integrální součástí 

lidských životů. „Web přispívá k vytváření nových, více komplexních a intelektuálních 

horizontů, nových forem sdíleného vědomí,” vyjádřil svůj postoj k digitálním 

                                                 
99 BENEDIKT XVI. MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE BENEDICT XVI FOR THE 45th 
WORLD COMMUNICATIONS DAY: Truth, Proclamation and Authenticity of Life in the Digital 
Age. In: Www.vatican.va [online]. Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 2011 [cit. 2013-01-14]. 
Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-
xvi_mes_20110124_45th-world-communications-day_en.html. 
100 BENEDIKT XVI. MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE BENEDICT XVI FOR THE 44th 
WORLD COMMUNICATIONS DAY: The Priest and Pastoral Ministry in a Digital World: New 
Media at the Service of the Word. In: Www.vatican.va [online]. Vatikán: Libreria Editrice 
Vaticana, 2010 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-
xvi_mes_20100124_44th-world-communications-day_en.html. 
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komunikačním prostředkům Benedikt XVI.101 Zvláštní potenciál nejen při hlásání 

evangelia a oslovování nových věřících, ale také v síle napomoct pozitivnímu rozvoji 

lidstva, viděl Benedikt XVI. ve využívání sociálních sítí. Ty nazýval jakousi novodobou 

Agorou, na níž mohou vznikat nová přátelství a komunity. Velkou výzvou v tomto 

komunikačním prostoru je podle něho schopnost zachovat si vlastní autenticitu, jež je 

jedním z  předpokladů pro společenský přínos sociálních sítí.102 

 

5.2 Zásadní kroky Benedikta XVI. v mediální politic e Vatikánu 

 Jak bylo uvedeno v předchozím textu této kapitoly, v otázce využívání 

masových médií a postoji k nim navazoval papež Benedikt XVI. na svého předchůdce 

Jana Pavla II. Nový papež se přitom od počátku snažil naplno využívat možnosti, jež 

nabízely především nejnovější komunikační prostředky a inovativní technologie. V 

tomto ohledu je v případě Benedikta XVI. nutné zmínit především aktivní práci s 

internetem, do jehož prostoru sice Jan Pavel II. vstoupil, ale vzhledem ke své nemoci v 

závěru pontifikátu mnohé jeho nástroje již nevyužil. 

 První velkou událostí v mediální politice Benedikta XVI., které se dostalo 

celosvětového ohlasu, bylo spuštění vatikánského kanálu na serveru YouTube. Uzavření 

smlouvy mezi společností Google a Vatikánem vzbudilo v roce 2009 pozornost dalece 

přesahující církevní prostředí a zároveň velká očekávání toho, jakým směrem se bude 

virtuální prezentace tehdy jednaosmdesátiletého papeže ubírat. Podle oficiálního 

vyjádření Vatikánu byla spolupráce mezi Svatým stolcem a společností Google 

oproštěna od jakéhokoliv komerčního podtextu a provozovatel serveru YouTube 

neobdržel za zprovoznění papežova kanálu od Vatikánu žádný honorář. Svatý stolec 

dodnes zveřejňuje prostřednictvím známé služby umožňující sdílení videonahrávek 

krátké záznamy z papežova každodenního života, jeho kázání, promluvy, poutě či 

                                                 
101 BENEDIKT XVI. MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE BENEDICT XVI FOR THE 45th 
WORLD COMMUNICATIONS DAY: Truth, Proclamation and Authenticity of Life in the Digital 
Age. In: Www.vatican.va [online]. Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 2011 [cit. 2013-01-14].  
Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-
xvi_mes_20110124_45th-world-communications-day_en.html. 
102

 BENEDIKT XVI. MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE BENEDICT XVI FOR THE 47th 
WORLD COMMUNICATIONS DAY: Social Networks: portals of truth and faith; new spaces for 
evangelization. In: Www.vatican.va [online]. Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 2013 [cit. 2013-
01-26]. Dostupné z: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-
xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day_en.html. 
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zahraniční cesty. Obsah nahrávaný Vatikánem je na YouTube dostupný v angličtině, 

němčině, italštině, francouzštině, španělštině, čínštině a litevštině. Vedení Googlu se v 

počátcích spolupráce zavázalo k tomu, že se pokusí zajistit dostupnost videokanálu s 

papežským obsahem také v Číně, která nemá s Vatikánem žádné diplomatické vztahy a 

jejíž autority přístup k zahraničním webům často znemožňují. Na tvorbě obsahu, jež má 

podle Vatikánu oslovit nejen věřící, ale zároveň i běžné uživatele internetu, 

spolupracuje Vatikánské televizní centrum a Radio Vaticana. 

 Krátce poté, co byl na serveru YouTube zprovozněn vatikánský kanál přinášející 

aktuální zpravodajství ze života papeže, zpřístupnil Svatý stolec také profil Benedikta 

XVI. na sociální síti Facebook. Papežův účet byl přímo provázaný s webovými 

stránkami www.pope2you.net, které představovaly jakýsi portál virtuální prezentace 

Benedikta XVI. a za jejichž realizací stál italský kněz Paolo Padrini, autor dalšího 

multimediálního projektu katolické církve iBreviary - aplikace, která umožňuje 

majitelům mobilních zařízení s operačními systémy přístup ke každodenním textům 

římskokatolické liturgie. 

 K dalšímu významnému kroku Benedikta XVI. na poli mediální komunikace 

došlo v prosinci roku 2012, kdy byl veřejnosti představen papežův účet na sociální síti 

Twitter. „Drazí přátelé, jsem velmi potěšený tím, že s vámi mohu být v kontaktu 

prostřednictvím Twitteru. Děkuji vám za váš veliký zájem. Z celého srdce vám 

žehnám,” zněla první zpráva, kterou Svatý otec ze svého účtu @pontifex odeslal. Od 

počátku byly zprávy Benedikta XVI. dostupné v osmi jazycích - angličtině, němčině, 

italštině, francouzštině, španělštině, portugalštině, polštině a arabštině. Papež při 

oslovování svých následovníků na Twitteru používal formát otázek a odpovědí. Sám 

položil otázku, aktuální či širší téma, na kterou se potom snažil odpovědět. 

 „Papež nás vyzývá k tomu, abychom podporovali kulturu dialogu, respektu a 

přátelství, především mezi mladými lidmi. (...) Musíme využít výhodu, kterou nám nové 

technologie právě v tuto chvíli nabízejí,”103 uvedl Claudio Celli, nejvyšší představitel 

Papežské rady pro sociální komunikaci. Právě Celli byl považovaný za jednu z 

klíčových osob, která se na realizaci prezentace Svatého otce prostřednictvím nových 

médií a zejména sociálních sítí podílela. Dalším, kdo v tomto ohledu zastával důležitou 

                                                 
103 Citováno z veřejného prohlášení Claudia Celliho vyjadřujícího se k působení římskokatolické 
církve na nových komunikačních platformách, Vatikán: 18.5.2009. 
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funkci, byl papežův tiskový mluvčí a ředitel Tiskové kanceláře Svatého stolce Federico 

Lombardi, taktéž ředitel Vatikánského televizního centra a Radia Vaticana. 

 

5.3 Papež a média: Jan Pavel II. v. Benedikt XVI. 

 Přístup k hromadným sdělovacím prostředkům, pohled na jejich fungování a 

aktivní práce s nimi byly v případě Jana Pavla II. v katolické církvi považovány za 

revoluční. Otevřenost, se kterou polský papež do světa médií vstupoval, i 

bezprostřednost, s níž spolupracoval se žurnalisty a jejímž prostřednictvím oslovoval 

miliony lidí po celém světě, byly v podání nejvyššího představitele římskokatolické 

církve něčím nevídaným. Papež Benedikt XVI. na tuto cestu po svém zvolení v roce 

2005 z větší části navázal. Oba pontifiky mnohé spojovalo. Jak Jan Pavel II., tak 

Benedikt XVI. prosazovali aktivní zapojení katolické církve do mediální komunikace, 

nabádali k využívání hromadných sdělovacích prostředků při hlásání evangelia, 

oslovování věřících i nevěřících lidí. Oba ale zároveň varovali před úskalími, která 

mediální komunikace přináší. 

 V případě Jana Pavla II. lze mluvit především o jeho obrovském úspěchu, 

kterého dosáhl prostřednictvím televize. V letech, kdy expandovalo soukromé televizní 

vysílání a živé satelitní přenosy, dokázal si polský papež prostřednictvím televizních 

kamer pravidelně získávat pozornost publika po celém světě. Benedikta XVI. lze 

naproti tomu označit jako papeže nových médií. S pomocí mediálních poradců a 

úspěšných komunikačních společností se mu navzdory vysokému věku podařilo 

zaujmout na sociálních sítích, které jsou především doménou mladých uživatelů. 

Zatímco Jan Pavel II. získával popularitu pomocí fotografií, které ho v jeho volném čase 

zachycovaly při lyžování či vysokohorské túře obutého v teniskách a s turistickou holí v 

ruce, Benedikt XVI. zaujímal mladou generaci obrázky, na nichž ze svého iPadu za 

asistence několika pomocníků odesílal příspěvky na Twitter. 

 Určité rozdíly lze v případě obou papežů pozorovat také v jejich mediální 

sebeprezentaci. Zatímco Jan Pavel II. dokonale ovládal komunikaci gesty, před 

televizními kamerami často vystupoval jako zkušený herec a novinářům svým 

chováním mnohdy přímo vytvářel příběhy a pro ně atraktivní události, Benedikt XVI. 

byl v tomto případě poněkud nazpátek a od médií si oproti svému předchůdci držel 

znatelný odstup. Srovnávat oba papeže v tomto ohledu je ale problematické už jenom s 

ohledem na věk, ve kterém na Svatý stolec nastoupili. Zatímco Janu Pavlu II. bylo při 
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jeho zvolení osmapadesát let, Benedikt XVI. byl v době usednutí do čela katolické 

církve o dvacet let starší. 

 Určité odlišnosti obou pontifiků při práci s médii ale výstižně dokumentují jejich 

povahy. Zatímco Jan Pavel II. si přítomnost početného publika vždy užíval a právě v 

setkání tváří v tvář s věřícími či jejich bezprostředním oslovování pomocí sdělovacích 

prostředků viděl velký potenciál pastorace, Benedikt XVI. byl spíše introvert, který se s 

pomocí médií snažil šířit podněty, jež by věřící vedly k hlubšímu zamyšlení se. 
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Závěr 
 Mediální problematikou se katolická církev zabývala ještě před II. vatikánským 

koncilem, teprve po tomto reformním shromáždění ale došlo k zásadnímu obratu. 

Vatikán v dekretu Inter mirifica z roku 1963 přímo deklaroval požadavek na aktivní 

působení církve na poli hromadných sdělovacích prostředků, jejich další studium a 

užívání. Nositelem této myšlenky se pak stal především papež Jan Pavel II., který byl do 

čela katolické církve zvolen v roce 1978. Ten začal od počátku svého pontifikátu 

aktivně spolupracovat se zástupci médií a zároveň hromadné sdělovací prostředky hojně 

využívat. Pověstnými se staly tiskové konference, které pořádal Jan Pavel II. přímo na 

palubě svého letadla při zahraničních cestách, jichž celkem absolvoval více než sto. 

Papežova bezprostřednost, otevřenost i snaha sdělovacím prostředkům vyhovět 

novináře brzy oslovila, což Janu Pavlu II. významně otevřelo přístup do světa médií. 

Papežovy promluvy a poutě vysílala televize do celého světa, obrázky z jeho 

zahraničních cest plnily titulní stránky prestižních magazínů. Vzájemné pouto mezi 

novináři a papežem postupně sílilo a po čase nazval Svatý otec mediální pracovníky 

svými „kamarády na cestách”. 

 Nebyl to ale pouze vztah mezi novináři a papežem, který byl vzhledem k 

předchozímu spíše rezervovanějšímu působení církve v mediální oblasti něčím 

výjimečným. Za revoluční lze označit i papežovu mediální politiku, jež prosazoval. 

Papež si byl sice moc dobře vědom veškerých úskalí a nebezpečí, která působení 

hromadných sdělovacích prostředků doprovázejí, zároveň se ale snažil maximálně 

využít jejich pozitiva a k aktivní práci s nimi nabádal jak laické věřící, tak přímo 

katolické duchovní. Zároveň prosazoval další důkladné vzdělávání v této oblasti, které 

považoval za nezbytný předpoklad k přínosnému využívání mediálních obsahů. 

 Ve svých poselstvích, která Jan Pavel II. každoročně připravoval ke Světovým 

dnům hromadných sdělovacích prostředků, se snažil dotýkat aktuální i všeobecné 

problematiky týkající se masových médií, jejich působení a práce s jejich obsahy. Velký 

důraz kladl Svatý otec na dopad, jež mají masová média na životy rodin, sociálně 

slabších vrstev, rasových menšin a jakkoliv jinak znevýhodněných lidí. Varoval také 

před možnými negativními důsledky reklamy, jejímž hlavním cílem je navýšení prodeje 

inzerovaných produktů, či izolací a deziluzí, které může způsobit bezmezné spolehnutí 

se na obsahy médií. Na druhou stranu papež ve svých promluvách nabádal k aktivní 

spolupráci mezi sdělovacími prostředky různého náboženského zaměření, médii 

světskými i duchovními, a zdůrazňoval významný kulturní přínos, který žádoucí 
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fungování masových médií nabízí. Velký potenciál viděl papež ve využití médií jako 

zdroje poznání. Zároveň apeloval na to, aby hromadné sdělovací prostředky vytvářely 

pozitivní tlak na vládnoucí představitele a společenské autority, v jejichž kompetenci je 

řešení klíčových společenských otázek. Pozornost věnoval Svatý otec rovněž roli 

masových médií při naplňování lidského práva na svobodu, když konstatoval, že žádná 

svoboda, ani svoboda vyjadřování, není absolutní v případě, že nerespektuje důstojnost 

a legitimitu svobody druhých. Jasně vymezený byl také papežův přístup k otázce 

působení médií na publikum. Jan Pavel II. v této souvislosti uvedl, že zásadní 

zodpovědnost v procesu mediální komunikace leží na straně autora i příjemce zprávy. 

 Dominantním médiem většiny období pontifikátu Jana Pavla II. byla televize a 

právě ta udělala z polského papeže mediální hvězdu. Nespornou roli v této prezentaci 

Svatého otce bezesporu sehrály jeho herecké zkušenosti z polského univerzitního 

divadla, díky nimž působil před kamerami přirozeně a jeho gestům nechyběla 

spontaneita. Novináři, kteří s Janem Pavlem II. spolupracovali, pak za jeho úspěšným 

mediálním obrazem vidí rovněž jeho charisma i přátelskou povahu, se kterou k 

hromadným sdělovacím prostředkům přistupoval. Žurnalisté velmi oceňovali časté 

chvíle, ve kterých je Svatý otec pouštěl do svého soukromí, okamžiky, kdy jim 

zprostředkovával fotografie ze svých dovolených, a zahraniční cesty, při nichž díky své 

spontaneitě vytvářel velké množství mediálně atraktivních situací. Právě skutečnost, že 

Jan Pavel II. svým bezprostředním chováním žurnalistům přímo nabízel materiály k 

okamžitému zpracování, byla dalším faktorem jeho obliby ze strany médií. Ta pak byla 

často shovívavá a v kontroverzních situacích mnohdy uměle nezesilovala tlak, jež 

mohla na papeže svými obsahy vyvíjet. 

 V období pontifikátu Jana Pavla II. došlo ke zprovoznění Vatikánského 

televizního centra (CTV), které je dodnes aktivní a pro ostatní televizní společnosti 

nabízí televizní záznamy z papežových bohoslužeb, promluv a zahraničních cest. CTV 

se rovněž podílí na natáčení televizních dokumentů a spravuje rozsáhlé audiovizuální 

vatikánské archivy. Dalším zásadním krokem Jana Pavla II. bylo vytvoření 

vatikánského webového portálu, jež byl spuštěn v roce 1995. Tato událost byla 

počátkem nové éry, v níž vstoupil Svatý stolec do prostoru on-line médií a na kterou 

následně navázal papež Benedikt XVI. 

 Ačkoliv si Jan Pavel II. do svých textů nenechal příliš zasahovat a byl pevným 

zastáncem svých názorů, na jeho mediální obraz měli bezesporu nezanedbatelný vliv 

dva jeho nejbližší spolupracovníci. Prvním z nich byl papežův osobní sekretář kardinál 
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Stanisław Dziwisz, který Svatého otce doprovázel již při jeho pastorační činnosti v 

rodném Polsku. Skutečná role Dziwisze a jeho vliv na Jana Pavla II. jsou dodnes 

předmětem mnoha diskusí. Jasné je, že především v době postupující papežovy nemoci 

a v závěru jeho života Dziwiszova pozice ve Vatikánu sílila. Byl to právě on, kdo 

podával Svatému otci informace o dění ve společnosti a kdo pouštěl do jeho blízkosti 

další osoby, novináře nevyjímaje. Dalším, kdo se podílel na papežově mediální 

prezentaci, byl jeho tiskový mluvčí a ředitel Tiskového střediska Svatého stolce Španěl 

Joaquín Navarro-Valls. Původní profesí lékař a novinář byl jedním z nevelkého počtu 

laiků, kteří ve Vatikánu takto důležitou funkci zastávali. Navarro-Valls pracoval po 

smrti Jana Pavla II. nadcházející rok také pro nového papeže Benedikta XVI. 

 Právě Benedikt XVI. po svém zvolení papežem v mnohém navazoval na svého 

předchůdce a problematika médií v tomto ohledu nebyla výjimkou. Pokračoval v 

prezentaci Vatikánu prostřednictvím nových médií a ke stávajícím webovým stránkám 

přidal kanál na serveru YouTube, jež umožňuje sdílení uživatelských videoklipů. 

Následně zprovoznil Benedikt XVI. také osobní profil na sociální síti Facebook a svými 

obsahy začal přispívat i na další sociální síti Twitter. Ačkoliv byl Benedikt XVI. 

navzdory poměrně vysokému věku od počátku svého pontifikátu ve využívání nových 

komunikačních technologií aktivní a dokázal jejich prostřednictvím oslovovat lidi po 

celém světě, mediální popularity Jana Pavla II. a jeho obrazu velmi úspěšného 

komunikátora nedosáhl. Přístup Jana Pavla II. k masovým médiím a jejich efektivní 

využívání představuje dodnes pro katolickou církev velkou výzvu. A snaha Benedikta 

XVI. jenom potvrdila, že navázat na komunikační úspěch polského papeže nebude pro 

jeho následovníky jednoduché. 
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Summary 

Although the Roman Catholic Church had been dealing with mass media-related 

issues already before the Second Vatican Council, the substantial twist only occurred 

after this reforming assembly. In its decree Inter mirifica of 1963, the Vatican explicitly 

declared the need for an active performance of the Church in the area of mass media and 

their further study and utilization. Elected as head of the Roman Catholic Church in 

1978, Pope John Paul II became a prominent advocate of this idea. Since the very 

beginning of his pontificate, he became to actively cooperate with media representatives 

as well as to abundantly utilize mass media. Press conferences held by John Paul II right 

on the deck of his plane during his more than one hundred foreign journeys gained 

considerable fame. The journalists were charmed by the Pope’s directness, openness as 

well as his effort to satisfy the mass media. Television broadcasted the Pope’s messages 

and pilgrimages and pictures from his foreign journeys filled front pages of renowned 

magazines. The mutual bond between journalists and the Pope gradually grew and the 

Holy Father eventually called the media workers his “friends on journeys“. 

 It was not only the relationship between the journalists and the Pope which was 

extraordinary for the Roman Catholic Church, rather reserved in the area of mass media. 

The media policy promoted by the Pope may be labelled as revolutionary as well. 

Although the Pope was well aware of all pitfalls and dangers associated with the 

operation of mass media, he sought to take maximum advantage of their positive 

aspects. He encouraged lay church people as well as Catholic clergymen to actively 

work with media. He also urged further thorough education in this area which he 

considered a vital prerequisite for a beneficial utilization of media content. 

 In his messages prepared each year for the occasion of the World 

Communications Day, John Paul II tried to address current as well as general issues 

relating to mass media, their influence and work with their content. The Holy Father put 

great emphasis on the impact of mass media on the lives of families, weaker social 

strata, racial minorities and poor people. He also warned before the possible negative 

effects of advertisement which has as its main goal to increase sales of promoted 

products, or isolation and disillusionment which may rise from unreserved trust in 

media content. On the other hand, the Pope championed active cooperation between 

mass media of different religious orientation; secular as well as spiritual media. He 

stressed the great cultural benefit of mass media functioning the desired way. The Pope 
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saw a great potential in using the media as a source of knowledge. He also called upon 

the media to exert positive pressure on government figures and public authorities who 

have dealing with key social matters in their competence. The Holy Father also focused 

his attention on the role of mass media in fulfilling the human right of freedom when he 

stated that no freedom, including the freedom of expression, is absolute if it does not 

respect the dignity and legitimacy of freedom of others. The Pope’s approach to the 

issue of influence of media on the public was also clearly defined. In that context, the 

Pope declared that substantial responsibility lies with the author as well as the recipient 

of the message in the process of media communication. 

 Throughout the major part of John Paul II’s pontificate, television was the 

dominant medium which made the Polish Pope a media star. In this promotion of the 

Holy Father, his acting experience from a Polish university theatre played an 

indisputable role. Thanks to it, he made a natural impression before the cameras and his 

gestures were spontaneous. Journalists who cooperated with John Paul II have also 

regarded his charisma and friendly character with which he approached the mass media 

as contributing factors to his successful media image. They greatly appreciated the 

frequent occasions when the Holy Father would invite them into his private space; the 

moments when he shared his vacation photos with them; and the foreign journeys 

during which he would create many situations attractive to the media thanks to his 

spontaneity. The very fact that John Paul II, owing to his natural behaviour, would 

literally offer the journalists instantaneously usable material was another reason for his 

popularity with the mass media. In turn, the media would often be lenient and did not 

deliberately step up pressure which they might be applying on the Pope in controversial 

situations. 

 During John Paul II’s pontificate, the Vatican Television Centre (CTV) was 

established which is active until today and provides TV footage from the Pope’s 

religious services, speeches and foreign journeys to other TV companies. CTV also 

takes part in creating TV documentaries and manages the extensive audio-visual 

archives of the Vatican. Another substantial step of John Paul II was to create a web 

portal of the Vatican which was launched in 1995. This event marked a new era in 

which the Holy See entered the space of on-line media. Pope Benedict XVI later 

continued in this course. 

 Although John Paul II never allowed too much interference in his texts and 

upheld his views firmly, his media image was without doubt significantly influenced by 
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two of his closest aides. The first one was the Pope’s personal secretary, Cardinal 

Stanisław Dziwisz, who had accompanied the Holy Father already during his pastoral 

work in his native Poland. The actual extent of Mr Dziwisz’s role and his influence on 

John Paul II are still a matter of many debates. It is established that, especially at the 

time of the Pope’s advancing ailment and towards the end of the Pope’s life, Mr 

Dziwisz’s position in the Vatican was strengthening. It was him who gave the Holy 

Father information on current events and who admitted other people, including 

journalists, to the Pope’s presence. The second person to participate in the Pope’s media 

image was his spokesman and the director of the Press Centre of the Holy See, the 

Spaniard Joaquín Navarro-Valls. Physician and journalist by profession, he was among 

a restricted group of lay people to hold such an important office in the Vatican. After 

the death of John Paul II, Mr Navarro-Valls also worked for the next Pope Benedict 

XVI for the following year. 

 After his election as Pope, Benedict XVI continued in many respects in his 

predecessor’s policies including media issues. He carried on promoting the Vatican 

using new media. He complemented the existing website with his own channel on the 

YouTube service which facilitates sharing user-provided video clips. Benedict XVI later 

launched his profile on the Facebook social network and started posting content on 

another social network, Twitter. Despite his relatively old age, Benedict XVI was active 

in using new communication technology since the beginning of his pontificate, by way 

of which he managed to reach people worldwide. Nevertheless, he never achieved the 

media popularity of John Paul II and his image of a successful communicator. The 

approach of John Paul II to mass media and their effective utilization still presents a 

great challenge to the Roman Catholic Church. The efforts of Benedict XVI only 

confirmed that it will not be an easy task to continue in the communications 

accomplishment of the Polish Pope for his successors. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Témata poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovým dnům  
                      hromadných sdělovacích prostředků 
 
Rok   Téma 
 
1979 - Sociální komunikace: Ochrana dětí a jejich podpora v rámci rodiny a společnosti 
1980 - Sociální komunikace a rodina 
1981 - Sociální komunikace a zodpovědná lidská svoboda 
1982 - Sociální komunikace a problémy stáří 
1983 - Sociální komunikace a podpora míru 
1984 - Sociální komunikace: Nástroj setkání víry a kultury 
1985 - Sociální komunikace a křesťanská podpora mladých 
1986 - Sociální komunikace a křesťanská formace veřejného mínění 
1987 - Sociální komunikace ve službách spravedlnosti a míru 
1988 - Sociální komunikace a podpora solidarity a bratrství mezi lidmi a národy 
1989 - Náboženství v masových médiích 
1990 - Křesťanské poselství v kultuře počítačů 
1991 - Média a jednota a pokrok lidského společenství 
1992 - Šíření křesťanského poselství pomocí médií 
1993 - Videokazety a audiokazety při formaci kultury a svědomí 
1994 - Televize a rodina: Průvodce pro přínosné sledování 
1995 - Biograf: Komunikátor kultury a hodnot 
1996 - Média: Moderní fórum pro podporu role žen ve společnosti 
1997 - Komunikování Ježíše: Cesta, pravda, život 
1998 - Udržet si ducha, komunikovat naději 
1999 - Masová média: Přátelský společník pro ty, kdo hledají Otce 
2000 - Hlásání Krista pomocí médií na prahu nového milénia 
2001 - Hlásejte se střech: Evangelium v době globální komunikace 
2002 - Internet: Nové fórum k šíření evangelia 
2003 - Komunikační média ve službách míru ve světle „Pacem in Terris” 
2004 - Média a rodina: Rizika a přínosy 
2005 - Komunikační média: Ve službách porozumění mezi lidmi 
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Příloha č. 2: Otázky probírané v mediálních poselstvích papeže Jana Pavla II. 
 
 
Problematika Počet poselství, jež se dané otázky 

významněji dotýkala 
Média a hlásání evangelia 8 
Mediální publikum 5 
Nové trendy komunikace 5 
Média a rodina 5 
Televize 3 
Média a zisk 3 
Média a svoboda 2 
Média a děti/mládež 2 
Média a náboženství 1 
Mediální vzdělávání 1 
Média a veřejné mínění 1 
Média a etika 1 
Média a ženy 1 
Film 1 
Internet 1 
Reklama 1 
Média a stáří 1 
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Příloha č. 3: Ukázka poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni  
                      hromadných sdělovacích prostředků (dokument) 
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Příloha č. 4: Fotografie zachycující působení Jana Pavla II. ve světě médií  
                      (obrázky) 
 
 

 
Jan Pavel II. při odesílání apoštolského listu Ecclesia in Oceania v roce 2001.  

(Zdroj: Catholic News Service) 
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Časopis TIME vyhlásil Jana Pavla II. mužem roku 1994. 
(Zdroj: TIME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

71

  

Příloha č. 5: Ukázka z knihy „Compagni di viaggio” od Angely Ambrogetti    
                     (obrázek) 

 
 
 
 

 
 

Italská novinářka a vatikanoložka Angela Ambrogetti ve své knize „Compagni di 
viaggio” z roku 2011 podrobně zmapovala tiskové konference na palubě letadla 

Jana Pavla II. během jeho zahraničních cest. 


