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ÚVOD 

      Otázky spojené se sdělováním Radostné zvěsti Božího 

Syna Ježíše Krista doprovázejí celé křesťanství od samého 

počátku až po dobu současnou. Homiletika, jako součást 

praktické či pastorální teologie, má proto zcela výsadní 

postavení mezi teologickými disciplínami. I když  sama 

z nich vychází a vnitřně čerpá, tyto důležité obory  by 

ztratily úplně jakýkoliv význam a smysl své existence, 

kdyby se právě skrze zvěstování a kázání nedostal jejich 

obsah do myslí, srdcí a života lidí.   

      O teorii i praxi homiletiky bylo proto právem 

publikováno velké množství odborných článků, knih a 

časopisů. Jazykově jsou především soustředěny na 

anglosaský svět, ve kterém se většinou i pořádají 

mezinárodní kongresy. Četná publikační, vědecká a 

přednášková činnost je homiletice věnována na Slovensku.   

       Technicky nejvyspělejší část světa se v současné době  

jeví jako postcírkevní společnost. Bůh hlásaný církvemi 

přestal být nejen autoritou, nýbrž i duchovní potřebou lidí. 

Křesťanství a stejně tak i kázání duchovních se ocitlo snad 

v té největší krizi od svého založení. Mnohé chrámy a 

modlitebny se dnes nejen vyprazdňují, nýbrž i ruší a 

prodávají, protože schází, kdo by do nich chodil na 

bohoslužby. Tím se ztrácí  i prostor pro tradiční kázání. 
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Navíc často i sami členové některých křesťanských konfesí 

nehodnotí homilie svých duchovních příliš pozitivně.  

      Jeden ze  základních prostředků, jak  z této krizové 

situace opět vyjít, je právě sama homilie. Kázáním 

k ozdravění a regeneraci samotného kázání - kázáním k nové 

evangelizaci. 

      Z výše uvedeného je nejen zřejmé, že studium 

teoretických, praktických i výzkumných aspektů homiletiky 

je velmi aktuální, ale i současně  „conditio sine qua non“ pro 

další budoucnost křesťanství.  

      Autor disertační práce se v mládí pravidelně s velkým 

nadšením zúčastňoval o sobotách a nedělích bohoslužeb 

různých  křesťanských církví v Praze. Jeho hlavní zájem se 

soustřeďoval na kázání, jejichž úroveň byla přirozeně do 

značné míry podmíněna kvalitou samotných kazatelů či 

kazatelek. Přesto si všímal i rozdílů v kázání z  hlediska 

metodologického a konfesijního. Z této dlouholeté záliby a 

z vlastního praktického působení v pastoraci vznikla 

motivace  se na homiletiku specializovat v rámci 

doktorandského studia.      

      Cílem předložené disertační práce bylo  zjistit, v jakém 

teoretickém i praktickém stadiu hlásání slova Božího se 

nachází současný katolicismus ve srovnání 

s protestantismem a do jaké míry byla římskokatolická 
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církev v tomto smyslu ovlivněna Druhým ekumenickým 

vatikánským koncilem a došlo tedy v hlásání slova Božího 

ke vzájemnému sblížení mezi oběma konfesemi. 

      Z hlediska teologického se tato práce opírá o teorii 

katolicko-protestantské konvergence, která vychází z díla 

Hanse Künga a o model komunikace v publikacích  Jána 

Liguše.1  

      Boha pojímáme trinitárně; Svatá Trojice komunikuje 

nejen sama v sobě, nýbrž vychází ze sebe, vtěluje se  a 

promlouvá k lidem skrze Ježíše Krista, Ducha svatého, 

proroky a hlasatele Radostné zvěsti. V komunikačním poli se 

střetává sdělení obou stran, ze kterých se pak dále rozvijí 

tvořivý a plodný dialog. Proto i kázání chápeme výhradně 

jako „homiletickou komunikaci“, která vychází jak z modelu 

teologického, tak i z psychologického a sociologického.   

      Termínem „metahomiletická komunikace“ rozumíme 

současné pokusy hlásání evangelia mimo rámec tradičního 

kazatelství s použitím nejmodernějších komunikačních 

prostředků. Tato koncepce  je komplementární tradičnímu 

kázání, které zůstává, avšak je obohaceno i o nový přístup, 

„telegrafického“ a „technologického“ hlásání slova Božího.  

                                                           
1
 LIGUŠ, Ján. Meziľudská komunikacia. Teologická propadeutika. 2. Slo- 

venské vyd. Banská Bystrica: Združenie evangelikálních církví v SR, 
2001. 134 s. ISBN 80-80825-35-0. 
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      Základní otázkou  výzkumné části disertace bylo, zdali 

existuje statisticky signifikantní shoda v některých 

aspektech,  které se týkají  kazatelů a jejich homilií  mezi  

katolíky a protestanty  v ČR, Německu a USA.  Nakolik bylo 

možné zkoumat publikované práce doma i v zahraničí, takto 

formulovanou problematikou se dosud nikdo z autorů 

výzkumně  nezabýval.  

            Pro řešení práce byly použity následujících metody: 

explikační, spekulativní, syntetická, analytická a 

komparační. Ve výzkumném šetření byl pro testování rozdílu 

distribuce položkových odpovědí  aplikován chí-kvadrát test 

homogenity (na hladině významnosti alfa = 0,01). V případě 

signifikantního nálezu byla použita  podrobnější analýza pro 

adjustované reziduály. Tak bylo možné stanovit, které 

kombinační kategorie se podílejí na zamítnutí hypotézy 

stejné distribuce.       
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OBSAH A STRUKTURA PRÁCE 

 

      Celá práce je rozdělena do dvou  základních celků. První 

část se zabývá některými teoretickými i praktickými aspekty 

homiletické komunikace. Druhá část je věnována  výzkumu 

a jeho vyhodnocení. Komplexně disertace obsahuje čtrnáct 

kapitol, které se dělí na podkapitoly a další členěné oddíly.  

      První kapitola s názvem „Homiletika jako teologický 

obor“  (s. 15-22) zdůraznila skutečnost, že komunikace 

kázání je nadpřirozenou akcí, která se uskutečňuje ve jménu 

Ježíše Krista s přispěním Ducha svatého. Homilií  mající 

kristologický a svátostný charakter se zabývá homiletika, 

která se opírá o řadu teologických i vědeckých oborů. Jejím 

předmětem  i hybatelem je vtělené slovo Ježíš Kristus, jenž 

promlouvá ústy kazatele. Homilii nelze zúžit na jakýkoliv 

řečnický úkon.    

       Celá druhá kapitola „Ježíš Kristus jako základ 

homiletiky“  (s. 24-43) byla věnována kazateli Ježíši Kristu, 

který nepromlouval jenom slovy, nýbrž celým životem, 

utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním. V něm se zjevila Boží 

láska, milosrdenství a odpuštění. Být skutečným 

křesťanským kazatelem, znamená se s Kristem hluboce 

identifikovat a následovat ho v jeho úžasné koerenci mezi 

slovy a skutky.   
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       Třetí kapitola „Stru čný historický vývoj homiletiky“ 

(s. 45-64) se snažila synteticky vyznačit vývojové linie dějin 

homiletiky. Jejich znalost je nezbytná k pochopení celkového 

vývoje kázání, které odpovídalo na potřeby církve i celé 

společnosti. Důležitou dějinnou etapou byla doba vzniku  

nového reformačního hnutí, které začalo klást hlavní důraz 

na Písmo svaté, jeho volnou distribuci i jeho svobodné 

hlásání a interpretaci. Následkem toho, zatímco původní 

církev zůstala hlavně sakramentální, ta „nová“ byla 

především  biblická. To přineslo své důsledky: kázání začalo 

být převážně exegezí biblických textů, jeho délka se 

prodloužila, shromáždění věřících bez kázání už nemělo 

smysl. To nám ukázalo propastný rozdíl, který se objevil  

mezi konfesí katolickou a protestantskou.  

      Ve čtvrté kapitole „Současná katolická homiletika“ (s. 

85-108) byly publikovány některé dokumenty Druhého 

ekumenického vatikánského koncilu, ukázky z Katolického 

katechismu i Kodexu kanonického práva (CIC), které se 

zabývají teorií i praxí hlásání evangelia. Součástí této 

kapitoly byl kritický rozbor katolické homilie a stručná 

charakteristika katolických desirtačních prací z USA a 

Kanady. Lze konstatovat, že o homiletice píší doktorandi 

více v USA, než je tomu v jiných zemích. V závěru jsou 
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uvedeny v  jasném a jednoduchém přehledu teoretické i 

praktické aspekty katolické homilie. 

      V páté kapitole „Současná protestantská homiletika“ 

(s. 110-129) přinášíme  informace o protestantské homilii s  

ukázkou kázání, které bylo podrobně autorem disertace 

analyzováno. Součástí této kapitoly bylo uvedení   stručných 

charakteristik protestanských doktorandů z USA. Ukazuje se 

v nich hledání nových cest a snaha po dalším zlepšování 

homilií. Závěr  je věnován popisu základních teoretických i 

praktických aspektů protestantské homilie. 

     Šestá kapitola „Kázání v postcírkevní společnosti“  (s. 

130-164) se zabývala působením kazatelů v postcírkevní 

společnosti a  teorií katolicko-protestantské konvergence 

v díle Hanse Künga.2 Tu lze hodnotit jako utopickou, protože 

je příliš spekulativní, odtržená od psychologických a 

sociálních mechanismů církve i společnosti. Küng vidí 

sekulární společnost příliš jako ideál a žádá církev, aby se 

mu přizpůsobovala a dokonce ji předběhla. Zcela se 

vytracuje dialektika napětí mezi světem a církví, jak ji známe 

z evangelia. Proto s tímto Küngovým  postojem lze těžko 

souhlasit.  

                                                           
2
 KÜNG, Hans. Conservare la speranza. Scritti per la riforma della Chiesa. 

Přel. Giovanni Moretto. 1. italské vyd. Milano: Rizzoli, 1990. 254 s.  
Orig.: Die Hoffnung bewaren Schriften zur Reform der Kirche. ISBN 88-
17-84062-9. Cit. s. 34-42. 
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      Velmi povzbudivé jsou výsledky hnutí, které založila 

Chiara Lubichová.3 Ukazují na možnosti „posthomiletické 

komunikace“, neboli formy, jak prostřednictvím 

nejmodernějších sociálních sítí hlásat evangelium. 

      V sedmé kapitole „Výzkumné šetření“ (s. 165-193) je 

popsán experimentální homiletický výzkum. V kapitolách 

věnovaných katolické a protestantské homiletice jsme se 

dozvěděli, čím má kázání být a jaký profil  mají kazatelé a 

kazatelky v rámci jednotlivých konfesí mít. Cílem 

výzkumného šetření bylo zjistit pomocí deseti otázek 

homiletického dotazníku, jak se tato teorie promítá do 

církevní praxe a zdali existuje statisticky signifikatní shoda 

ve vnímání kazatelů a jejich homilií mezi skupinou katolíků 

a protestantů. Dotazník  byl předkládán ve sborech či farních 

obcích. Výběr osob i míst byl zcela náhodný. V ČR byla 

většina odpovědí získána  z webových stránek, 

prostřednictvím  kterých  bylo možné se dotazovat přímo on 

line. Účastníci šetření v Německu a USA obdrželi následující 

otázky v písemné  formě  poštou či osobně. Dotazník 

vytvořený autorem disertační práce byl přeložen do 

angličtiny a němčiny. Odpovědi na otázky byly uzavřené. 

                                                           
3
 LUBICH, Chiara. La Parola di Dio. A cura di Florence Gillet. Roma: 

Città  Nuova Editrice, 2011. 113 s. ISBN 978-88-311-4436-0. 
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Výzkumu se zúčastnilo 1479 osob, z toho 773 katolíků  a 

706 protestantů.  

      V rámci tohoto šetření nás  zajímaly následující otázky: 

jakou důležitost a jaký význam má kázání v poslání 

duchovních, na jaká témata se mají kázání zaměřovat a jaká 

má být jejich délka i formální stránka (řečnická a jazyková 

kvalita). Jaký má být profil kazatele, pokud se jedná o 

koherenci mezi tím, co říká, a jak žije, jaký věk kazatele 

může být optimální pro dobrou homilii, zdali  má kázání 

vyvolat v posluchačích dojetí, je-li vhodné spojit kázání 

s diskuzí a zdali je žádoucí, aby se kazatelé se zúčastnili 

postgraduálního kursu pro zlepšení kvality jejich kázání.  

             Protestantská reformace vedla ke vzniku  nových  

křesťanských církví, které se v mnohých teologických 

otázkách, církevní a bohoslužebné praxi  velmi vzdálily od 

katolicismu. Tyto nové církve zaměřily svoji pozornost na 

Písmo svaté a  kázání, které postavily do středu 

bohoslužebného dění, zatímco v katolické církvi zůstal 

tradiční důraz na liturgii a svátosti. Druhý ekumenický 

vatikánský koncil však vedl v tomto ohledu k výrazným 

změnám. Cílem výzkumného šetření  disertace bylo zjistit, 

do jaké míry po 48 letech od skončení koncilu vešly jeho 

dokumenty o hlásání slova Božího a kázání do praktického 



 

12 

 

života katolíků. Dosáhlo se v rámci obou konfesí určité 

homiletické konvergence? 

       Byla formulována základní výzkumná otázka:  

„Uskutečnila se konvergence v oblasti homiletiky mezi 

katolíky a protestanty? Stalo se hlásání slova Božího vlivem 

Druhého ekumenického vatikánského koncilu jednou 

z priorit i uvnitř katolické církve?“ Na základě teorie 

předpokládáme, že mezi skupinou katolíků a protestantů 

v ČR, Německu a USA bude v odpovědích na otázky 

homiletikého dotazníku dosaženo  statistické signifikantní 

shody.       

      V osmé kapitole, která je nazvána  „Závěr“ (s. 198), jsou 

formulovány konečné výsledky, o kterých se detailně 

zmíníme v následující kapitole.       

      Devátá kapitola obsahuje „Jmenný rejstřík“ (s. 201–

208), desátá kapitola „Seznam použitých zdrojů“  (s. 209–

221) a v jedenácté kapitole se nachází „Seznam příloh“  (s. 

220-365). Mezi nimi je uveden text papežské encykliky 

„Humanis generis redemptionem“ v anglické a italské verzi, 

homiletický dotazník anglicky, německy a italsky a souhrnné 

tabulky výsledků statistického šetření.  

      V kapitole dvanácté  „Summary“  (s. 374-376) je souhrn 

v angličtině, v kapitole třinácté  „Zusammenfassung“ (s. 
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377-379) je shrnutí  v němčině a konečně v kapitole čtrnácté 

„Riassunto“ (s. 380-382) je uveden souhrn v italštině.  
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TEORETICKÝ A PRAKTICKÝ P ŘÍNOS 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

       

      1. Homiletika jako teologická disciplína se nachází ve 

studijním plánu bohosloveckých fakult u nás i v zahraničí 

bohužel na zcela periferním místě. Absolventi sice získávají 

velmi cenné teologické vědomosti, avšak v praxi je nedokáží 

sdělovat adekvátním způsobem farním obcím i těm lidem, 

kteří stojí mimo církev. Na to předložená disertační práce 

upozorňuje a zdůrazňuje  nutnost nejen dostatečného 

teoretického studia homilitiky, nýbrž i jejího  

praktického nácviku. Autor disertace důsledně používá 

termín „homiletická komunikace“, aby podtrhl vztahový 

význam při pronášení kázání. Správná homiletická 

komunikace by měla být  v poslání duchovních křesťanských 

církví jednou z priorit a je  předpokladem jejich úspěšného 

působení.  

      2. Disertace dále upozorňuje na fakt, že kazatelská služba 

na sebe klade značné nároky, neboť nestačí pouze o lásce 

mluvit, nýbrž kazatel sám musí láskou být. A totéž platí o 

odpuštění, milosrdenství, soucitu, statečnosti, radikálním žití 

evangelia,  jak  to vidíme na životě Ježíše Krista. Teoretický 

přínos disertace spočívá především v jejím 

kristologickém charakteru, kterému byl dosud 
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v homiletické literatuře věnován zcela nedostatečný prostor. 

Ježíš Kristus je základním modelem kazatele. V této 

analýze se studie opírá důsledně o biblické texty, které jsou 

kromě češtiny většinou paralelně uvedeny rovněž v řečtině, 

latině a hebrejštině.  

      3. Pokud se týká stručného přehledu dějin homiletiky, 

jsou nastíněny hlavní vývojové linie, kterými se tato 

disciplína ubírala a vytvářela. Disertační práce ukazuje, 

jak se v kázání odrážely potřeby církve i společnosti, 

které nakonec vedly ke vzniku odlišných pojetí 

homiletiky v rámci křesťanských církví, které však „de 

facto“ na sebe nepřímo působí a vzájemně se ovlivňují.  

      4. Za přínos práce lze považovat  detailní přiblížení 

teorie i praxe homiletiky v aktuálním pojetí katolicismu a 

protestantismu. Autor souborně uvádí texty, které 

jednotlivé církve v tomto směru publikovaly. Čtenář tím 

získá ucelený obecný profil jak kazatele katolického, tak i 

protestantského. Za cenné lze také považovat publikování 

stručných charakteristik asi dvaceti  katolických a 

protestantských disertačních prací z USA  a Kanady, 

které vyšly v posledních letech.   

      5. Autor  dospívá v disertaci k závěru, že dnešní 

společnost není postnáboženská, nýbrž se jeví jako 

postcírkevní. I když v kolektivním  lidském  nevědomí jsou 
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přítomny základní linie Ježíšova učení,  současný  člověk 

nemá důvěru  k církvím  jako k instituci. Odmítá křesťanské 

církve, nejen z důvodů morálních požadavků, nýbrž i 

paradoxně  z důvodů, že  jsou  málo duchovní. Člověk ve své 

podstatě  zůstává i  nadále „homo religiosus“ a i dnes hledá 

trascendenci  a  obrací se k náboženským rituálům  (roste 

pověrčivost, kouzelnictví, bílá i černá magie).  Jak správně 

zdůrazňuje Liguš, »Zdá se, že by se  Bonhoefferova slova o 

konci náboženství dnes měla citovat opačně: „Jdeme  vstříc 

době po všech stránkách náboženské.“«4  Naše společnost 

tedy není   nenáboženská, nýbrž  se stala necírkevní. Proto i 

křesťanské kázání již není  příjímáno. K tomu přistupují i 

obecné problémy moderní společnosti, ve které  lidé 

přestávají poslouchat jeden druhého a je patrný silný nárůst 

individualismu.  Autor vidí řešení v tom, že církve nejprve 

musí začít naslouchat dnešnímu člověku, vytvořit lidský 

vztah  a snažit se opět získat ztracenou důvěru. Dále je 

nutné vytvořit láskyplná společenství, ve kterých dnešní 

člověk najde svoji rodinu. Neméně důležité je, aby církve 

našly svoji trascendentní dimenzi, jí odpovídající liturgii, 

                                                           
4
 LIGUŠ, Ján. Christus Praesens. Ekleziologie Dietricha Bohnhoeffera 

mezi liberalismem a nacionalismem.1. vyd. Brno: L.Marek, 2008. 170 s.  
ISBN 978-80-87127-12-4. Cit. s. 170.  
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aby věrny Ježíši Kristu  nadále hlásaly „vhod či nevhod“ 

evangelium, začaly odpovídat na potřeby současného 

člověka a dokázaly být kritickým a antikonformním 

hlasem ve společnosti. 

       Autor disertace ukazuje na činnosti hnutí fokolarínů 

nové cesty hlásání evangelia, které shrnuje pod pojmem 

„metahomiletická komunikace“, pod  kterým rozumí 

jakýsi komplementární způsob kázání dnešnímu člověku, za  

použití  nejmodernějších sociální sítě.   

      6. Výsledky experimentálního šetření lze shrnout do 

následujících tezí: 

      I. Faktory, které jsme zkoumali,  statisticky významně 

mluví v neprospěch homiletické konvergence mezi 

katolíky a protestanty.  To však neznamená, že v jiných 

otázkách tato shoda neexistuje anebo se jí nemohou obě 

konfese velmi přibližovat.  

       II. Realizované šetření statisticky významně ukazuje, 

že čeští protestanté jsou více spokojeni  se svými kazateli 

a úrovní  homilie než čeští katolíci; protestanté všech 

národností požadují kázání delší, než katolíci; nevidí kázání 

formou diskuze za důležité; dojetí při kázání má pro ně větší 

význam;  v kategorii seniorů je požádována perfektní řečová 

a jazyková úroveň homilií  a také  na prvním místě očekávají  

exegezi biblických textů; skupina protestantů do 45 let 
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považuje kázání v poslání duchovních za více  důležité, než 

je tomu ve stejné věkové kategorii u katolíků; a ve všech 

věkových skupinách a zemích se protestanté domnívají, že 

věk kazatelů hraje svoji roli.  

     III. Šetření statisticky významně ukazuje u katolíků  na 

rozdíl od protestantů, že osobní příklad  kazatele je 

důležitější než jeho kázání;  katoličtí  duchovní v ČR by měli 

absolvovat postgraduální školení v homiletice, aby zlepšili 

kvalitu svého kázání;  kategorie respondentů  do 45 let 

požaduje perfektní řečovou a jazykovou úroveň kázání; 

diskuze při kázání je vítána; dojetí při kázání není důležité; 

věk kazatelů vzhledem ke kvalitě kázání nepovažují za 

rozhodující;  požadují kratší kázání než protestanté;  při 

výběru  téma kázání dávají přednost  „posile a povzbuzení  

ve víře“ před „exegezí biblických textů“.  

           Mezi výsledkami v procentech vyjádřených 

v tabulkách a v barevných grafech (s. 177-193)  a v 

hodnotách statistické významností, které jsou uvedeny 

v tabulkách (s. 240-373) je rozdíl, který může překvapit. 

V prvním zpracování se rýsuje značné přiblížení katolíků 

k protestantům, i když jsou patrné silnější rozdíly nikoliv 

konfesionální, nýbrž mezi jednotlivými zeměmi, ve kterých 

probíhalo šetření. Pokud bychom neaplikovali faktor 

statistické signifikance, pak pouhá analýza empirických dat 
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by mluvila jednoznačně ve prospěch  konvergence mezi 

oběma církvemi. Ve statistickém šetření (chí-kvadrát test 

homogenity) se však tato shoda mezi protestanty a katolíky 

nepotvrdila.   

      Z výše uvedených údajů vyplývá, že i přes silný vliv 

Druhého vatikánského koncilu, výhradně v aspektech, 

které byly předmětem našeho výzkumného šetření, dosud 

existuje statisticky významně odlišné pojetí ve vnímání 

kazatele a jeho kázání mezi katolíky a protestanty, které 

se týká ČR, Německa a USA. 

        7. Každá studie je i podnětem pro řešení nových otázek 

a problémů. Jedním z nich může být šetření, jak vnímá 

kazatele a jejich kázání skupina mužů v porovnání se 

skupinou  žen;  jak kázání vnímají děti;  rozdíl v hodnocení 

kázání mezi křesťany praktikujících a nepraktikujícími; 

požadavky společenských menšin; jak hodnotí  kazatelé sami 

sebe, apod.      

      8. Signifikantní rozdíl mezi katolíky a protestanty 

v názoru na potřebu doškolování  v homiletice se ukázal 

pouze u českých respondentů (celý věkově nedělený soubor). 

„Není třeba postgraduální homiletický kurs pro duchovní“  si 

myslí 55,9% protestantů a  jenom 42,3% katolíků ( χ² = 10,2; 

p = 0,006). Dalším konkrétním  přínosen této disertační 

práce je  zjištění podložené statistickým výzkumem, že by 
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čeští katolíci  uvítali  zřízení postgraduálních kursů pro 

své duchovní za  účelem zlepšení úrovně  jejich  kázání. 

Tento závěr může být konkrétním podnětem pro Českou 

biskupskou konferenci.      

      9. Celkovým pojetím a zpracováním, ekumenickým a 

mezikulturálním charakterem,  je tato práce první studií  

jak v českém prostředí,  tak i v zahraničí.  
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BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE 

 

ANOTACE: Cílem disertace bylo zdůraznit kristologické, 

historické, psychologické a rétorické  aspekty homiletické 

komunikace a význam její správné aplikace v poslání  

duchovních křesťanských církví. Práce podrobně seznamuje 

s homiletikou  v pojetí katolickém a protestantském.  

Součástí studie bylo výzkumné šetření prostřednictvím 

homiletického dotazníku. Výsledky vedly k závěru, že 

v aspektech, které byly předmětem výzkumu v ČR, 

Německu a USA, dosud existuje statisticky signifikatně 

odlišné pojetí ve vnímání kazatelů a jejich kázání mezi 

katolíky a protestanty.    

 

SYNOPSIS: The aim of this dissertation was to emphasize 

Christological, historical, psychological and rhetorical 

aspects of homiletic communication and the importance of 

its proper application in the mission of ministers of Christian 

Churches. The work outlines the homiletics  in  both 

Catholic and Protestant approaches. Part of the study 

included  research via the homiletic questionnaire. The 

results lead to the conclusion that in the aspects that have 

been the subject of research in the Czech Republic, Germany 

and the USA, there are still statistically significant 
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differences in the concept  of the preachers and their 

sermons  between Catholics and Protestants.  

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA:  Ježíš Kristus, homiletická 

komunikace, katolické a protestantské pojetí homiletiky, 

postcírkevní společnost, metahomiletická komunikace, 

homiletický dotazník, konvergence.  

 

KEYWORDS: Jesus Christ, homiletic communication, 

Catholic and Protestant approach of homiletics, post-Church 

society, metahomiletic communication, homiletic 

questionnaire, convergence.   
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SUMMARY   

      The purpose of this work is to emphasize the importance 
and the need of proper homiletic communication in the 
mission of ministers of the Christian Churches (prædicare 
Verbum) and make a comparison in the evaluation of the 
preachers and their sermons between Catholics and 
Protestants. With this original approach and process, the 
presented research work is believed to be the first of its kind 
published, not only in the Czech Republic, but also 
abroad. Its importance lies not only in its Christlogical basis, 
but also in the ecumenical and intercultural dimension. The 
timelines can be seen in that it is also the inspiratory 
response to the difficult situation in which homiletics finds 
itself in today’s post-church society. The fruit of the research 
in the Czech Republic, Germany and the USA is the 
formulation of a scientifically valid final thesis on the basis 
of statistical significance (chi-square test of homogeneity at a 
significance level of alpha =0.01). 
      The various components of this work led to the following 
conclusions: The first chapter highlights the fact that 
preaching is a supernatural event, realized in the name of 
Jesus Christ with the help of the Holy Spirit. Homilies that 
have Christlogical and sacramental character deal with 
homiletics, one of the theological branches, and also rely on 
and build on a number of theological and scientific 
disciplines. Its subject is driven by the Incarnate Word, Jesus 
Christ, who speaks through the mouth of the preacher. A 
homily can not be reduced to just a rhetorical act, but at the 
same time it must make use of the rhetoric and the 
psychology of communication. 
      The entire chapter two is dedicated to Jesus Christ, the 
ultimate preacher, who not only spoke the words, but lived 
them throughout his life through his suffering, death and 
resurrection. In doing so, he revealed God's love, mercy and 
forgiveness. Being a real Christian preacher is to deeply 
identify with Christ and follow him in his amazing unity 
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between words and deeds. As far as it is known, no other 
homiletic dissertations deal with Jesus as a preacher in depth 
and detail. This work then fills a gap in Czech literature by 
dealing with this subject. 
       In chapter three, the history of homiletics is briefly 
summarized. This knowledge is necessary to understand the 
overall development of the sermon as it corresponds to the 
needs of the Church and society. Especially important is the 
period of the Reform movement, which began placing the 
main emphasis on Scripture and its free preaching and 
interpretation. As a result, the original Church remained 
mainly sacramental, and the "new reformed church" was 
primarily biblical. This had significant consequences: 
preaching became largely an exegesis of biblical texts, the 
length of the homily became extended, and in fact, the 
homily became such a central part of the service that without 
the preaching, there was no further reason for people to meet. 
As a result of the Reform movement, a world of difference 
emerged between the Catholic and Protestant faiths. 
      Chapter four contains documents from the Second 
Vatican Ecumenical Council, excerpts from the Catholic 
Catechism and the Code of Canon Law (CIC), which deal 
with the theory and practice of preaching the Holy Gospel. 
Also included in this chapter is a critical analysis by this 
author of an example of a  homily written by a Catholic 
priest,  and a brief description of Catholic dissertations from 
the USA and Canada. As a note of interest, it would seem 
that doctorial students in the USA write about Homiletics 
more than students in other countries. A clear and simple 
overview of the theoretical and practical aspects of Catholic 
homilies concludes this chapter. 
      In chapter five, we provide information about the 
Protestant homily with an example of a sermon.  This 
sermon written by a protestant pastor is analyzed in detail by 
the author of this dissertation. Also, in this chapter is a brief 
introduction of the characteristics of Protestant doctorials 
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from the USA. These describe their search for new ways and 
efforts to further improve the quality of homilies. The 
conclusion of this chapter is devoted to a description of the 
basic theoretical and practical aspects of a Protestant homily. 
      The sixth chapter deals with the influence of preachers in 
the post-Church society and with a theory of Catholic-
Protestant convergence in the work of Hans Küng. This 
theory can be described as utopian as it is too speculative. It 
seems detached from the psychological and social factors of 
the Church and of society. Küng sees the secular society as 
the ideal and suggests that the Church adapt to it and to even 
make it primary. His interpretation loses the dialectic tension 
between the world and the Church. Therefore, the author of 
this dissertation can only partially agree with Küng's vision. 
Rather than convergence, frequent contact and cooperation 
which can lead to mutual enrichment of both faiths is more 
desireable. This reality has been achieved in the field of 
mutual co-operation among various Theological Faculties 
and Universities in the world. There are very encouraging 
results in the pastoral ecumenical movement "Focolarini" 
that was founded by Chiara Lubich. This movement suggests 
the possibility of “metahomiletic communication” through 
modern social networks, through which the gospel can be 
successfully preached to the people of today and lead to 
unity regardless of ethnic and confessional differences. 
      In chapter seven, the author describes the research that 
resulted from a homiletic questionnaire which was 
distributed in the Czech Republic, Germany and the USA. A 
total of 1,479 people, including 773 Catholics and 706 
Protestants participated in the survey. The task was to test 
the following hypothesis: "We expect that a statistically 
significant consensus will be achieved among a group of 
Catholics and Protestants in the Czech Republic, Germany 
and the USA who will be answering the questions on the 
homiletic questionnaire." (See enclosure number 3 in the 
11th chapter.) 
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       The conclusions of the investigation can be briefly 
summarized as follows: 
 
        1. The results demonstrate that the factors we examined, 
show statistically significant evidence against the homiletic 
convergence between Catholics and Protestants. This does 
not mean that in other issues such consensus does not exist 
nor that there may be other similarities between both 
denominations. 
      2. The investigation significantly shows that the 
Protestants are more satisfied with their pastors and levels of 
homily than Catholics (valid only for Czech group); 
Protestants prefer longer sermons; don't see discussion 
during sermons as important; an emotion is welcome during 
the sermon. In the senior category (over 61)  perfect speech 
and language level is required and the majority expect the 
exegesis of biblical texts. The younger Protestants (under 45) 
consider the preaching mission of ministers more important 
than the same category of Catholics. In all age groups and 
countries, Protestants believe that the age of preachers  can 
have an importance for the quality of the sermon. 
      3. Statistically significant among Catholics, unlike 
Protestants, the investigation shows that the personal 
example of the preacher is more important than his sermons; 
priests should undertake postgraduate training in Homiletics 
to improve the quality of their sermons; the younger 
Catholics (under 45) of respondents require perfect speech 
and language level in a sermon; a discussion during 
preaching is welcome; they do not want emotion during the 
homily, the quality of preaching is more important than the 
age of the preacher; require shorter sermons; and in the 
selection of the topic of the preaching, prefer "reinforcement 
and encouragement in the faith" more than "the exegesis of 
biblical texts." 
      The differences in the results expressed as a percentage 
in the color charts and the statistical significance of the 
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values that are listed in the tables in the 11th chapter may 
surprise you. At first appearance, one sees no difference 
between Catholics and Protestants; there are some 
differences  which are more geographical than confessional. 
However, in matters of the theoretical and practical aspects 
of homiletics, in this statistical survey, an agreement between 
Protestants and Catholics was not confirmed. 
      The above data shows that despite the strong influence of 
the Second Vatican Council, in the aspects that were the 
subject of our research, there is still a statistically significant 
difference in the concept of the preachers and his sermons 
between Catholics and Protestants in the Czech Republic, 
Germany and the USA. 
       New questions and suggestions are rising such as: to 
examine whether there are differences in the responses 
relating to the preachers and their sermons between the 
corresponding males and females, between practicing and 
non-practicing Christians and among the social majority and 
minorities, etc., which will be open to new research works 
and projects in the future. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


