
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

Katedra pastorálních oborů a právních věd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Burdová 
 

 

OSOBNOST A ROLE KATECHETY 

V KATECHETICKÉ SLUŽBĚ CÍRKVE 
 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D. 

 

 
 

Praha 2012 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen 

uvedené prameny a literaturu. 

 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

 

 

          

V Praze dne 29. 11. 2012       Petra Burdová 



 

 

Bibliografická citace 

Osobnost a role katechety v katechetické službě církve: diplomová práce / Petra 

Burdová ; vedoucí práce: Mariusz Kuźniar. -- Praha, 2012. -- 62 s. 

 

Anotace 

Předkládaná práce přináší přehled osobnostních a profesních standardů určených 

osobám, které se chtějí věnovat přímé katechetické činnosti, a mapuje rovněž 

prostředky, které mohou k jejich naplnění využívat. Osobnost katechety je zde 

představena jako klíčová a věnují se jí všechny tři hlavní části.  

První část vychází především ze základních církevních dokumentů a na jejich 

základě pojmenovává a charakterizuje hlavní role katechety v rámci poslání církve. 

Druhou část práce tvoří přehled základní osobnostních a nezbytných kvalifikačních 

předpokladů, které se svým charakterem nejblíže vztahují k pedagogické profesi.  

Poslední, třetí část je zaměřena na téma katechetické formace tak, že představuje její 

hlavní účastníky, typy, místa, cíle i nejdůležitější výzvy. 
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Abstract 

This thesis “Personality and the role of catechists in the Church´s catechetical service” 

provides an overview of personal and professional standards for those who want to 

engage directly in catechetical activities and it also shows the ways they can use to 

achieve them. A catechist´s personality is presented here as a key for its all three major 

parts. 

The first part is based on the principal ecclesiastical documents, names and describes 

the main roles of all catechists in the Church's mission (ministry). 

 

 

 

 

 

 



 

The second part brings the basic and necessary personal qualifications, which are 

closest to the teachers´ profession. 

The third and the last part focuses on the catechetical formation, introduces its 

principal participants, types, locations, objectives and the most important challenges. 
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Úvod 

Kvalita a hodnota každé lidské práce úzce souvisejí s konkrétními jedinci, kteří danou 

činnost vykonávají. Osobnostní vliv a správné uchopení očekávané role je klíčové pro 

efektivní výsledky jakéhokoliv úsilí, které je postaveno z velké části na vzájemné 

interakci mezi lidmi. Služba katecheze církve k takovýmto činnostem rozhodně patří, a 

tak i zde je osobnost katechety pro tuto službu velmi významná – katecheta je 

prostředníkem mezi účastníky katecheze a společenstvím církve, je zprostředkovatelem 

křesťanské víry a nese vždy největší zodpovědnost za výběr metod a nástrojů vhodných 

pro katechezi. Katecheta je také přímým a živým účastníkem dialogu a konkrétním 

příkladem k následování v růstu víry.  

Ve své diplomové práci jsem se tedy rozhodla zaměřit na osobu katechety a pokusit 

se o nástin standardů, které bychom měli očekávat u všech katechetů bez rozdílu. 

Nechtěla jsem tedy primárně přinést vyčerpávající výčet všech nezbytných požadavků 

na různé katechety dle typů katechezí, kterými se zabývají, ale pojala jsem svůj úkol 

spíše jako snahu o vytvoření přehledu standardů společných všem osobám, které 

vykonávají přímou katechetickou činnost. Protože se činnost katechetů přímo vztahuje 

k poslání církve, vycházela jsem při svých závěrech především z pokoncilních 

dokumentů magisteria, které se zabývají reflektováním výzev směrem ke všem 

oblastem církevního života, tedy i ke katechezi. Pokoncilní období promýšlení a snah 

o realizaci myšlenek a výzev koncilu bylo zaměřeno především na uchopení identity, 

nového poslání, pojetí a úkolů katecheze jako takové. Ve své práci jsem z těchto reflexí 

vycházela s tím, že jsem se ale primárně a cíleně zaměřila na samotnou osobu či lépe 

řečeno „osobnost“ katechety. Moje zaměření tak přímo korespondovalo s faktem, že 

proces katecheze se více než metod a postupů týká především samotných osob, a to tak, 

že má za cíl jejich celistvý rozvoj. Při pokusu o stanovení konkrétních standardů jsem 

tento cíl také zohlednila. 

Struktura práce cíleně kopíruje tři rozměry formace, které s osobou katechety úzce 

souvisí. Po nezbytném vymezení pojmů jsem v prvním a druhé kapitole nejprve hledala 

odpověď na otázku ohledně samotné role či rolí katechety v činnosti církve, což 

odpovídá rozměru „být“. K tomuto úkolu jsem přednostně využívala dostupné církevní 

dokumenty. Ve třetí kapitole jsem se dále zaměřila na základní osobnostní a nezbytné 

kvalifikační předpoklady katechety, které se svou podstatou nejblíže vztahují k profesi 
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pedagoga a konkrétně představují další formační rozměr „vědět“. Zde jsem již ale 

kromě církevních dokumentů navíc využívala i jiné vhodné zdroje, které s povoláním 

učitele souvisejí. Poslední oblastí mé práce, která s předchozími dvěma úzce souvisí a 

z kterých by také rozhodně měla vycházet, byla otázka efektivní a účinné formace 

katechetů tak, aby byli schopní a dostatečně vybavení „uměním konat“, což úzce 

souvisí s posledním, v pořadí třetím rozměrem. V poslední, páté kapitole, jsem se tedy 

pokusila vyjmenovat hlavní cíle formace, představit osoby, místa a prostředky určené 

jak k formaci základní, tak permanentní a promyslet i výzvy, kterým katecheté 

v současné době mohou čelit a které by tedy měly být rozhodně do formace zahrnuty. 
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1. Osoby a místa katecheze 

V první kapitole se budeme nejprve krátce věnovat významu a vymezení pojmu 

katecheta pro tuto práci, dále představíme všechny osoby, kterých se katecheze 

bezprostředně týká, a zmíníme rovněž nejdůležitější místa, kde se katecheze realizuje či 

by se mohla ještě ve větší míře, než tomu doposud bylo, realizovat.  

 

1.1. Vymezení pojmu 

Slovo katecheta pochází z řeckého „katéchistes“ a označuje osobu, která druhým 

předává církevní dědictví v podobě znalostí a zkušeností víry.
1
 Dané slovo je pak 

odvozeno z příbuzného κατέχειν, doslovně přeloženého jako „poučení živým hlasem“.
2
 

Termín se tedy původně používal již v souvislosti s vyučováním apoštolů, založeném na 

evangelijním poselství, ale se vznikem křesťanského katechumenátu se jím začala 

označovat přímo výuka k přípravě zájemců o křest, tzv. katechumenát.
3
 Cílem 

katechumenátu, jehož vznik je datován do 3. století po Kristu, už nebylo jen samotné 

slyšení Božího slova a jeho výklad, ale rovněž návštěva bohoslužeb církve, která se za 

katechumeny modlila.
4
  

Z dané etymologie tedy vyplývá, že osoby katechetů se v církvi objevují již od 

samého počátku a mohli bychom v nich vidět všechny vybrané věrné následovníky 

Krista, kteří s druhými sdílí poselství evangelia a pomáhají jim k jejich osobnímu růstu 

nejen tím, že přinášejí pravdy víry, ale zároveň i svůj příklad života ve víře založený na 

jejich křesťanské zkušenosti.  

Při vymezení pojmu katecheta, který budeme používat pro tuto práci, musíme tedy 

hned v úvodu zmínit jeden důležitý fakt, který se v souvislosti se služebníky katecheze 

v církevních dokumentech nachází. Církevní dokumenty totiž v souvislosti s katechezí 

rozlišují dva základní typy služebníků v katechezi. Nejprve jsou zmiňovány osoby, 

které jsou za katechezi odpovědné, a jako další jsou zde jmenovány osoby, které 

katechezi přímo vykonávají. Tito se pak dále rozdělují na další dva typy: katechety plně 

                                                 
1
 Srov. PETROSILLO, Piero. Křesťanství od A do Z, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1998, s. 89. 
2
 PETROSILLO, Piero. Křesťanství od A do Z, s. 89. 

3
 Srov. PETROSILLO, Piero. Křesťanství od A do Z, s. 89. 

4 
Srov. OPATRNÝ, Aleš. Katechumenát v současnosti v naší zemi. In Křesťanská iniciace. III. vědecká 

katechetická konference (2008). České Budějovice: Katechetická sekce ČBK, 2009, s. 41. 
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a cíleně zaměřené jen na katechezi a katechety pomocné.
5
 První i druzí jmenovaní se 

pak také dále rozdělují na katechety konkrétně podle typu katechezí, kterým se věnují 

(katecheté malých dětí, mládeže, dospělých apod.).
6
 Skupina osob za katechezi 

zodpovědných a skupina těch, kteří se na realizaci katecheze přímo podílejí, mají kromě 

stejného poslání společný i ten fakt, že se vzájemně potřebují. Osoby, které jsou za 

katechezi zodpovědné, potřebují být neustále napojeny na skutečnou realitu, kterou jim 

mohou nejlépe zprostředkovat právě ti, kteří katechezi přímo vykonávají. Katecheté pak 

musí být zase pod neustálou supervizí těch, kteří se nacházejí dále než oni od všedních a 

možno říci i občas rutinních úkolů. Tato vzájemná potřeba může být naplněna díky 

dostatečné existenci obou skupin a také hlavně díky efektivní a živé vzájemné 

komunikaci mezi nimi.  

Při stanovení pojmu katecheta, který bude dále používán v této práci, chceme 

vycházet z chápání katecheze jako jediné služby. Nebudeme tedy záměrně zohledňovat 

diferenciace, které se logicky odráží v řadě „profesionálních“ profilů či specializací 

z hlediska rozlišování charismat v církevním společenství, či z pohledu diferenciace 

vzhledem k věku, podmínkám a situaci účastníků katecheze.
7
 Osobnost katechety v této 

práci bude vždy představovat reprezentativního jedince, který je do průběhu a realizace 

katechezí bez ohledu na typ přímo zapojen, osobně se s katechizovanými setkává a jako 

katecheta ve službě církve působí a působit může.  

 

1.2. Osoby za katechezi zodpovědné 

Pokud budeme vycházet z faktu, že základní jednotkou univerzální církve je diecéze, 

pak hlavní odpovědnost za katechezi nese ustanovený biskup. Svou odpovědnost však 

zaměřuje především do oblasti celkového obrazu katecheze pro danou diecézní oblast 

jemu svěřenou.
8
 Tento obraz tedy nutně musí dále nést biskupský vikář pro pastoraci či 

katechezi, jehož výkonným orgánem je diecézní katechetické středisko (Officium 

Catechisticum)
9
, a dále pak konkrétní kněží, kteří se v dané diecézi starají o jednotlivé 

farnosti.
10

 Biskupský vikář ve spolupráci s katechetickým centrem na žádost kněze 

uděluje katechetovi (který má základní formaci a vhodné dispozice) kanonickou misii, 

                                                 
5
 Srov. AG 17 

6
 Srov. VDK 232 

7
 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 191. 

8 Srov. VDK 118 
9
 Srov. VDK 265 

10
 Srov. CIC 776 
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která představuje souhlas se zapojením do katechetické činnosti církve v dané diecézi. 

V souvislosti s úlohou kněze je pak logické a pochopitelné, že hlavním a výchozím 

místem pro katechezi je právě farnost, kde by se měl, pod vedením a autoritou faráře, 

daný obraz přímo realizovat. Důraz na roli společenství patří dokonce k novým 

prioritám v souvislosti s účelem katecheze, která má mít podobu komunitního typu, kde 

je společenství nejen podmínkou a prostředím pro katechezi, ale dokonce i samotným 

subjektem a cílem.
11

  

Samozřejmě, že pojem farnost v sobě zahrnuje kromě jednotlivých věřících 

především konkrétní rodiny, které jsou v pořadí dalším důležitým místem zmiňovaným 

v souvislosti s průběhem a realizací katecheze.
12

 Odpovědnost za katechezi v rodinách, 

které můžeme označit jako nejmenší živou jednotku celé církve, nesou rodiče a 

kmotři.
13

 Zodpovědnost rodičů ale nespočívá pouze v tom, že dítěti zprostředkovávají 

názorný návrh života tím, že jsou jeho utváření bezprostředně účastni, ale také v tom, že 

rodinná katecheze doprovází a doplňuje jakékoliv další formy katecheze, kterých se 

jejich potomci účastní.
14

 V souvislosti s úlohou samotných rodin platí, že stejně jako 

v případě zdravé výchovy obecně, můžeme i katechezi považovat za nejúčinnější a 

zajisté i k nejpřirozenější právě tehdy, pokud se odehrává ve funkční a úplné rodině.
15

 

K samotné realizaci cílů katecheze by nebylo možné dojít, pokud by místní farář také 

dostatečně nerozvíjel a neuvolňoval potenciál jáhnů, řeholníků a vzdělaných laiků, 

jejichž služba je s místní církví bezprostředně spojena.
16

 

 

1.3. Místa pro realizaci katechezí 

Spolu s farnostmi a rodinami, jejichž role byla nejvýznamnější především v období po 

tridentském sněmu,
17

 patřila mezi další významná místa, kde katecheze probíhala a kde 

                                                 
11

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika. Praha: Portál, 2008, s. 198. 
12

 Srov. CT 67  
13

 Srov. CIC 774 
14

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika. Praha: Portál, 2008, s. 122.  
15

 Srov. MALACH, Josef. Teorie metodiky výchovy. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007, 

s. 10. 
16

 Srov. CIC 776 
17

 Srov. DŘÍMAL, Ludvík. Katecheze a výuka náboženství – odlišnost a komplementarita. In Katecheze 

– realita a vize. I. vědecká katechetická konference (2006). České Budějovice: Katechetická sekce 
ČBK, 2007, s. 9. 
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by měla i v budoucnosti dále ještě víc hledat své místo, škola.
18

 I zde se můžeme setkat 

s osobami katechetů, kteří ale vzhledem k danému prostředí musí splňovat mnohem 

přísnější kvalifikační předpoklady.  

Konkrétně ve školním prostředí, soukromém či státním, bychom také měli vždy dbát 

na důsledné rozlišování mezi katechezí a výukou náboženství.
19

 Náboženská výchova 

patří ke všeobecnému vzdělání a patří mezi práva, která mají žáci i rodičové díky jejich 

zakotvení v Listině základních práv a svobod a dalších důležitých dokumentech 

týkajících se náboženských svobod.
20

 Nemá tedy rozhodně zvěstně-vyznavačský 

charakter a není určena primárně věřícím, ale všem zájemcům.
21

 Hlavní rozdíl mezi 

výukou náboženství a katechezí, i kdyby obě dané služby probíhaly ve stejném 

prostředí, je dán jejich cílem. V náboženské výchově jde totiž zejména o seznámení se 

s obsahem křesťanské víry, kdežto katecheze má za úkol další vzdělávání v nauce 

církve a prohlubování živé účasti na zkušenostech křesťanského života tak, aby se již 

započatá víra účastníků katecheze mohla oživovat, rozvíjet a vést ke skutkům.
22

  

V této souvislosti zde vidím reálnou a významnou výzvu v podobě úsilí cíleně 

navazovat katechezí na výuku náboženství tak, aby všichni účastníci náboženské výuky, 

kteří svým rozhodnutím přilnou ke křesťanské víře, mohli plynule přejít od 

seznamování se s křesťanským poselstvím k dalšímu rozvoji víry, kterému právě 

katecheze, jak jsme si ji výše představili, slouží především. Výuka náboženství by tak 

nadále zůstávala odlišnou od katechezí v rámci křesťanských společenství,
23

 nicméně 

by představovala její významný výchozí bod. Velkým přínosem, hlavně v případě 

prvních katechezí v rámci konkrétního křesťanského společenství, by byla možnost, kdy 

by v obou na sobě navazujících službách mohla působit tatáž osoba. Pojetí výuky 

náboženství na školách má sice úplně jiné cíle a často i jiná pedagogicko-didaktická 

východiska, nicméně právě v osobě katechety může docházet k naplnění služby církve 

v prvotním (původním) poslání „být pro druhé“ vším, čím je, bez ohledu na to, zda se 

lidé, s nimiž se osoba křesťana setkává, pro církev (pro Krista) rozhodli, či ještě ne.
24

 

Výuka náboženství by pak skutečně mohla představovat jakýsi předstupeň katecheze ve 

                                                 
18

 Srov. KS, část II. 
19

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík, Katechetika, s. 199. 
20

Srov. HORÁK, Záboj. Církve a české školství. Právní zajištění působení církví a náboženských 

společností ve školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti. Praha: Grada Publishing, 

2011, s. 13. 
21

 Srov. HORÁK, Záboj. Církve a české školství, s. 11. 
22

 Srov. CIC 773 
23

 Srov. DŘÍMAL, Ludvík. Katecheze a výuka náboženství, s. 12 
24

 Srov. DŘÍMAL, Ludvík. Katecheze a výuka náboženství – odlišnost a komplementarita, s. 17. 
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vlastním slova smyslu, stejně jako se dnes hovoří o preevangelizaci, která často 

předchází samotnému hlásání evangelia, a tím přímo a konkrétně naplňovat stále 

aktuální apel na začleňování katecheze do procesu evangelizace.
25

 Ve spojitosti 

s působením na školách, které se nemusí nutně týkat ani výuky náboženství či katechezí 

přímo ve školním prostředí, osobně vnímám jako stále nedostatečně využitý prostor 

právě pro jednotlivé osobnosti katechetů, kteří by díky své odborné pedagogické 

kvalifikaci mohli pracovat rovněž jako řadoví učitelé. Dané konstatování stavím na 

základě osobních zkušeností z několika uplynulých let, během nichž zaznívá jasné 

volání o vzrůstajícím významu výchovné funkce školy, která má napomáhat při utváření 

kvalitní hodnotové orientace a charakterových rysů odpovědné osobnosti.
26

 Otevřeně se 

rovněž mluví o tom, že ve školách a v rodinách jsou nedostatečně rozvíjeny obecně 

lidské vlastnosti, protože je více kladen důraz na výkon, úspěch a konzumní způsob 

života.
27

 Katecheta by tak mohl svým jednáním a postoji přispívat k procesu neformální 

výchovy a vzdělávání, jehož základem je vlastní denní zkušenost dětí s danou osobou.
28

  

Mezi další místa katecheze patří různá laická sdružení, hnutí a skupiny věřících, 

která rozvíjejí katechetickou službu jako svou základní a podstatnou dimenzi.
29

 

Katecheze může rovněž probíhat v místech působení různých řeholních společenství 

nebo alespoň prostřednictvím jejich jednotlivých zástupců. V jejich případě je zase 

nutné sledovat a věnovat zvýšenou pozornost aktivitám MŠMT v rámci Národních 

programů podpory výchovy a vzdělávání mimo vyučování,
30

 na něž by měly umět 

vhodně a efektivně reagovat prostřednictvím aktuálních a současných programů či 

projektů, které ale budou sledovat cíle vlastní katechetickému poslání. Náš výčet míst a 

osob katechezi vykonávajících přímo by ale nebyl úplný, pokud bychom zapomněli na 

osobnosti katechetů, kteří slouží církvi i mimo výše jmenovaná místa a fungující 

církevní struktury, protože jsou díky povaze své služby teprve u jejich zrodu. Jedná se 

o katechety misionáře, u kterých snad nejtěsněji ze všech můžeme vidět spojení hlásání 

evangelia a následnou výchovu ve víře.
31

  

 

                                                 
25

 Srov. VDK 63–64 
26

 Srov. MALACH, Josef. Teorie metodiky výchovy, s. 23. 
27

 Srov. MALACH, Josef. Teorie metodiky výchovy, s. 9. 
28

 Srov. MALACH, Josef. Teorie metodiky výchovy, s. 17. 
29

 Srov. VDK 261 
30

 Srov. MALACH, Josef. Teorie metodiky výchovy, s. 17. 
31

 Srov. VDK 232 
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2. Jednotlivé role katechety 

V posledních desetiletích je zřejmá vzrůstající tendence zajímat se o nositele a 

představitele činností více než o činnosti samé.
32

 Konkrétním příkladem nám může být 

i nedávná diskuze ohledně standardů kvalit osobnosti učitele.
33

 Pokud tedy chceme, aby 

katechetická činnost, která svou podstatou patří do služby vtělenému Božímu slovu ve 

prospěch růstu a zrání víry,
34

 byla účinná, potřebujeme dobře uchopit význam osobnosti 

katechety, který vždy byl a bude nositelem Božího slova. Takové konstatování evokuje 

spojitost posláním Krista, kterým sám se stal vtěleným Božím Slovem, s povoláním 

všech věřících, kteří mají Ježíše svým životem následovat a napodobovat.  

V čem je tedy role katechety specifická? Jakou konkrétní roli má katecheta ve službě 

církve? Pokud budeme vycházet z pokusů o definici katecheze,
35

 mohli bychom role 

katechety parafrázovat takto: Katecheta je především služebníkem slova, a tedy 

služebníkem evangelia, Krista a jeho poselství. Katecheta je také vychovatelem víry a 

asistentem církve u jejího zrodu v člověku a pomocníkem v jejím růstu. Na závěr je 

katecheta také skutečným a živým příkladem existence církve a podstatnou součástí 

jejího poslání.
36

   Na základě této definice a církevních dokumentů se dají stručně 

vyjmenovat všechny úlohy a charakteristiky, které jsou vlastní každému katechetovi bez 

rozdílu. Každý katecheta v jedné osobě představuje hned několik různých rolí. Měl by 

především být svědkem, učitelem a vychovatelem, ale rovněž pastýřem a učedníkem.  

 

2.1. Pastýř 

Přestože by se role katechety – pastýře mohla na první pohled zdát jako jedna 

z nejstarších a nejpřirozenějších, většině lidí se může pastýřská úloha spojovat více 

konkrétně s osobou kněze. Nová výchovná perspektiva katecheze však rovněž 

poukazuje na důležitost doprovázení a mentorování.
37

 Katecheta-pastýř je totiž osobou, 

která svou přítomností pečuje a směřuje katechizované ke zralosti, neustále dodává 

potřebnou dávku evangelijních pravd a jeho pastýřská služba se stále více týká i jiných 

                                                 
32 Srov. DŘÍMAL, Ludvík. František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 2002, s. 44.  
33

 Srov. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Standard kvality profese učitele. [2011-

10-02]. <http://www.msmt.cz/standarducitele> 
34

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík, Katechetika,, s. 197. 
35

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík, Katechetika,, s. 49. 
36

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík, Katechetika,, s. 50. 
37

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík, Katechetika,, s. 199. 

http://www.msmt.cz/standarducitele
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výrazových prostředků než jen slov (gesta, rituály, projevy porozumění a zájmu apod.). 

Důraz na roli katechety-pastýře je nejlépe vidět v samotném obrazu dvojice pastýř–

ovce,
38

 kde jde především o jejich vzájemnost, danou společnými okamžiky na cestě 

vedle sebe, protože při katechezi se daný obraz promítá do vztahu osoba katechety – 

osoba katechizovaného, který si rovněž neumíme představit bez okamžiků vzájemného 

a živého sdílení. Hlavně díky společným chvílím může růst tolik potřebná vzájemná 

důvěra.
39

 Pastýř ale ve své podstatě nepředstavuje někoho, kdo primárně přináší jen 

jistotu a lepší rozumové vybavení, ale stejně jako ovce představuje snahu o poctivé a 

trpělivé hledání. Oba aktéři jsou na cestě.
40

  

 

2.2.  Svědek evangelia 

Role katechety-svědka je úzce spojena s katechezí v apoštolském období.
41

 Hlásání 

evangelia bylo totiž přímo propojené s lidmi, kteří byli buď přímými svědky Ježíšova 

pozemského života, nebo hlásali evangelium ze svědectví těchto osob. Dnes ve slově 

evangelizace vnímáme především snahu o prvotní hlásání evangelia lidem, kteří se 

s radostnou zprávou o Kristu a jeho výkupném díle ještě nesetkali. Slovní význam 

vystihuje rovněž pojmenování prvních čtyř knih Nového zákona evangelii, neboť ona 

především v sobě danou zprávu obsahují. Nicméně je důležité si uvědomit, že obsah 

evangelií vznikl na základě ústního vyučování, tedy na systematickém předávání zprávy 

nejen novým posluchačům, ale i věřícím, kteří již do církve patřili.
42

 Stejně tak i dnes je 

důležité vidět evangelizaci jako aktivitu, která je složena z více prvků, k nimž právě 

katecheze patří.
43

 Samotná katecheze v podobě pastorační činnosti pro věřící křesťany 

s vírou již zrající v křesťanském společenství nastupuje sice až po dvou předcházejících 

etapách: misijní činnosti, určené nevěřícím nebo těm, kteří žijí z hlediska náboženství 

lhostejně a činnosti ryze iniciačního rázu adresovanou těm, kteří se pro evangelium 

                                                 
38

 Srov. J 10,11–13 
39

 Srov. DŘÍMAL, Ludvík. Křesťanská iniciace: identita, aktéři a jejich vzájemné vztahy. [2012-07-03]. 

<http://katechet.cirkev.cz/kongresy-katechetu/viii-celostatni-kongres-katechetu/anotace-a-prezentace-

prednasek/> 
40

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 198. 
41

 Srov. CT 11 
42 Srov. CT 11 
43

 Srov. CT 18 

http://katechet.cirkev.cz/kongresy-katechetu/viii-celostatni-kongres-katechetu/anotace-a-prezentace-prednasek/
http://katechet.cirkev.cz/kongresy-katechetu/viii-celostatni-kongres-katechetu/anotace-a-prezentace-prednasek/
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rozhodli a cítí potřebu svou cestu ke svátostnému životu doplnit či oživit,
44

 nicméně 

neustále se k nim vrací a vychází z nich. 

Stejně jako bychom neměli oddělovat katechezi od evangelizace, v případě katechety 

bychom měli v jedné osobě rozpoznat jak připravenost být pro druhé zvěstovatelem 

evangelijního poselství, tak schopnost v posluchačích probudit a naplňovat touhu jít dál, 

což se právě často děje díky přesvědčivému osobnímu svědectví konkrétního katechety. 

Největší vliv na druhé a potenciál oslovit nemá sama činnost, kterou člověk cíleně 

vykonává, nýbrž dobrý příklad samotného bytí a jednání dotyčné osoby.
45

 Protože je 

každý katecheta zodpovědný za přípravu takových katechezí, které mají napomáhat 

setkání s Bohem, nutně se od něj očekává role svědka, který se již s Bohem osobně 

setkal. Jako svědek by také měl působit tak inspirativně, aby druzí rovněž zatoužili po 

osobním poznávání Božího charakteru, čemuž by daná katecheze měla také sloužit.
46

 

Daná inspirace, pokud nemá vypůsobit opačný efekt, tedy podezření z nepřirozeného či 

dokonce přehnaně nuceného pozitivismu a neustále dobrého naladění, musí vycházet 

z přirozeného, klidného a vyrovnaného jednání a chování katechety, který více než 

s temperamentem dané osoby souvisí s jeho identitou, posláním a integritou, které se 

budeme ještě více věnovat v následujících kapitolách. 

Svědectví katechety je významné rovněž v oblasti osobní zbožnosti. Katecheta by se 

neměl bránit projevovat svůj vztah s Bohem dostatečně také veřejně a k témuž 

povzbuzovat i svoje svěřence.
47

 Bez osobního a živého spojení s Bohem není ani možné 

budovat trvalé pouto meziosobních vztahů a vzájemné spolupráce mezi katechetou a 

katechizovanými, protože toto spojení je jejich základem.
48

  

Role svědka je ještě významnější, pokud se katecheze odehrává v mimokřesťanském 

prostředí, kde se svědectví realizuje a projevuje už v samotné přítomnosti osoby na 

daném místě, což sebou přináší nemalé nároky na odvahu a rozhodnost.
49

 Právě potřeba 

odvahy je dle mého v současné době velmi aktuální. Její důležitost spatřuji především 

v povzbuzení katechizovaných, kteří se stejně jako jejich vzory mohou setkávat 

s posměchem a neporozuměním okolí. Dobrým příkladem pro takové chování je pro 

všechny aktéry katecheze osoba Ježíše, který se při svém hlásání a i ve svém vyučování 

právě s takovými reakcemi okolí setkával. Připravil na ně i své následovníky 

                                                 
44

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 29. 
45

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 29. 
46

 Srov. VDK 23 
47

 Srov. DŘÍMAL, Ludvík. Křesťanská iniciace.  
48

 Srov. VS 4 
49

 Srov. EK, s. 5. 
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(učedníky), když říkal: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.“
50

 

Jeho slova platila pro apoštoly
51

 a platí stejně i dnes pro všechny křesťany. Především 

v reakci na protivenství a nepochopení se potvrzuje důležitost živého příkladu v podobě 

správného jednání před „pouhými slovy“ učitele, která se svým působením zaměřují 

více na formování mysli. Příklady správného chování odehrávajícího se v běžných 

situacích, do kterých se katecheta nutně dostává ve vztazích s okolím, jsou a jistě i dále 

zůstanou nejefektivnější formou výuky jak dětí, tak i dospělých.
52

 Každý katecheta by 

tedy měl být připraven na pozornost a zájem ze strany katechizovaných, kteří potřebují 

živý vzor jednání, protože i oni se budou přirozeně dostávat do situací, při kterých bude 

nutné reagovat na různé negativní projevy ze strany okolí.
53

  

Role svědka v sobě zahrnuje důraz na odvahu, která ale nemusí nutně souviset jen 

s nepřátelským postojem okolí. Odvaha se může ukazovat i na velmi jednoduchých 

příkladech osobní volby mezi hodnotami, které věřící prezentuje a mezi hodnotovým 

systémem daného prostředí (dané většiny), kde se ve své roli katecheta nachází. Je tedy 

nutné, aby odvaha stála pevně na skutečné syntéze víry a kultury, která je nejlépe 

identifikovatelná skrze dobré a příkladné vzorce chování. Dokonalým vzorem, ke 

kterému má katecheta vést sebe i druhé, je samozřejmě osoba samotného Ježíše Krista, 

ale i katecheté mohou a mají být pro druhé vzorem tím, že budou jeho odrazem.
54

 Obraz 

Krista v katechetovi se dále ukazuje nejen na odvaze, kterou dokáže čelit různým 

závažným problémům, ale také na schopnosti soucítit s druhými. Katecheté by tedy 

měli svým příkladným svědectvím také umět probouzet sociální cítění a hlubokou 

občanskou zodpovědnost.
55

 V neposlední řadě se úloha katechety-živého svědka 

evangelia pojí přímo s reflexemi dokumentů Druhého vatikánského koncilu
56

, v nichž 

můžeme sledovat stále se opakující apel na obnovování obrácení a rozhodování se pro 

evangelium u všech věřících.
57

  

 

                                                 
50

 Jan 15, 18 
51

 Srov. CT 10 
52

 Srov. DŘÍMAL, Ludvík. František Tomášek, s. 39–40. 
53

 Srov. KS, část II 
54

 Srov. KŠ 9 
55

 Srov. SKL 16 
56

 Srov. VDK 63-64 
57

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 198. 
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2.3. Učitel 

K dalším rolím, které jsou zmiňovány v dokumentech magisteria, patří úloha katechety-

učitele. Katecheté jsou učiteli samozřejmě i jinde než primárně ve školském prostředí. 

Jejich učitelská role je dána posláním, které přijali ve chvíli, kdy se stali Kristovými 

následovníky.
58

 Katecheté jsou tedy rozhodně vždy učitelé. Již v úvodu jsme si řekli, že 

i samotné pojmenování služby a služebníků v katechezi má původ v označení činnosti 

související s vyučováním a poučováním.
59

 Tato role také patří k jedné z nejvyšších a 

nejtvořivějších, protože svou činností učitel nevtiskuje něco do mrtvé hmoty, ale přímo 

do ducha člověka.
60

 V očekáváních spojených s rolí učitele je a vždy bude pro katechetu 

vzorem sám Kristus, protože druhé vyučoval nejen slovem, ale také veškerým konáním 

ve svém pozemském životě.
61

 

 

2.4. Učedník 

První křesťané byli věrní Kristovu poslání a další generace je mohly následovat díky 

tomu, že všichni zůstávali v apoštolském učení, jak nám dosvědčuje kniha 

Apoštolských skutků. Kdyby tomu tak nebylo, církev by nemohla být živým rostoucím 

organismem, ke kterému se stále přidávali další lidé. Žádný člověk se nestává učitelem, 

aniž by před tím (a podotýkám, že i dále v průběhu celého svého života) nebyl také 

žákem. Ještě víc dané konstatování platí pro katechety, kteří nemohou naplnit svou roli, 

pokud nebudou trvalými a věrnými učedníky církve.
62

  Učednictví katechety se vztahuje 

především ke čtení Písma, modlitbě a živému obecenství s Kristem skrze přijímání 

svátostí. Katecheta-učedník by měl být ochotný a schopný otevírat Písmo nejen kvůli 

službě druhým, ale také kvůli sobě samému. Pravidelné a důsledné čtení Božího slova 

chrání katechetu před povrchností
63

 a Kristova živá přítomnost, kterou může katecheta 

zakoušet při účasti na svátosti eucharistie, je nezbytná pro živou a pravdivou víru. 

Učednictví také úzce souvisí s odpovědností a podřízeností duchovním autoritám 

v osobách kněžích, biskupů či biskupských vikářů, trvalým sebevzděláváním a sdílením 

                                                 
58

 Srov. Mt 28,19n 
59

 Srov. Katecheze. iEncyklopedie. [2011-07-31]. <http://www.iencyklopedie.cz/katecheze/>  
60

 Srov. KŠ 19 
61

 Srov. CT 9  
62

 Srov. VDK 142 
63

 Srov. DV 25 

http://www.iencyklopedie.cz/katecheze/
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svých zkušeností s dalšími služebníky. Katecheta, který má být příkladem zralosti víry, 

tedy musí zůstávat přesvědčeným a věrným učedníkem Kristovým v církvi.
64

 

 

2.5. Vychovatel  

Další, v pořadí již pátou, je role katecheta-vychovatel. Uvědomujeme-li si, že učitel se 

svou činností zaměřuje především na proces vzdělávání, pak vychovatel se více zabývá 

přípravou člověka na osobní a společenský život. Katecheta-vychovatel je tedy 

důležitým průvodcem v procesu růstu zbožného života, který se vztahuje jak k Bohu 

samotnému a ke společenství církve, tak k hledání Božího povolání, ke kterému je 

katechizovaný volán,
65

 a svou aktivitou pomáhá plnit vychovatelský úkol samotné 

církve, protože právě ten se uskutečňuje na prvním místně skrze katechezi.
66

 Právě 

v této souvislosti tak můžeme o katechetech znovu mluvit jako o pastýřích. I oni se totiž 

stejně jako kněží, které a priori vidíme jako pastýře církve, zasazují o výchovu člověka 

a jeho života ve víře.
67

 Katecheta je zralý vychovávat, pokud se u něj projevují tyto 

schopnosti: schopnost pozornosti k lidem, schopnost vysvětlovat a odpovídat na otázky 

výchovy, schopnost iniciativy k aktivaci procesu učení a umění vést ke zralosti.
68

 

Domnívám se také, že vychovávat druhé ke zralosti souvisí především s tím, jak daný 

jedinec dokáže vychovávat sám sebe. Souhlasím s tím, že nikdo není schopen změnit a 

vést druhé, pokud není schopen měnit a vést sám sebe.
69

 

Prototypy vychovatelů můžeme vidět v osobách rodiče a kněze.
70

 Oba totiž ovlivňují 

a tím i vychovávají už svou osobní přítomností v rodině či ve farním společenství. 

Jejich přítomnost je o to významnější, pokud je spojena s pozitivním vlivem.
71

 

Znamením správného katechety-vychovatele je dovednost uchovat a v procesu 

katecheze realizovat kromě důrazu na učení také stejně důležitý důraz na výchovu, která 

představuje etické, náboženské a morální vzdělání, které není možné získat jen tím, že 

                                                 
64

 Srov. VDK 142 
65

 Srov. VDK 156 
66

 Srov. GE 4 
67

 Srov. CT 22 
68

 Srov. VDK 244 
69

 Srov. MAXWELL, John C. Rozvíjejte své vůdčí schopnosti. Praha: Pragma, 1993, s. 167. 
70

 Srov. DŘÍMAL, Ludvík. František Tomášek, s. 37. 
71

 Srov. DŘÍMAL, Ludvík. František Tomášek, s. 127. 
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se člověk fyzicky účastní katechezí a tím získá osvědčení o absolvování určitého stupně 

náboženské kvalifikace a způsobilosti.
72

 

 

                                                 
72

 Srov. KŠ 6 
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3. Profil katechety 

V různých oblastech lidské činnosti se odborníci snaží vytvářet standardy v podobě 

profesních kvalit, kompetenčních požadavků a charakteristik profesních činností, které 

jsou po vykonavateli dané činnosti vyžadovány.
73

 Tvorba takových standardů je 

důležitým krokem ve chvíli, kdy se začínáme vážně zabývat kvalitou činnosti, kterou 

chceme měřit, a stanovit tak výchozí normu pro její udržení a rozvoj. V této kapitole se 

tedy přímo zaměříme na nejdůležitější osobnostní a kvalifikační předpoklady pro 

člověka, který chce katechezi vykonávat, a také na poslání, kterému tyto očekávané 

standardy mají sloužit. Budeme při tom vycházet ze standardů, které se pojí 

k pedagogické profesi, protože právě ta je osobě katechety nejbližší. Při katechezi, 

stejně jako v učebním procesu, jde totiž také především o systematický rozvoj, 

prohlubování vědomostí a dovedností, pomoc a doprovázení na cestě poznávání a zrání.  

Abychom byli ve výčtu očekávání srozumitelnější, rozdělíme si je do pěti kategorií. 

První se bude dotýkat samotného pedagogického východiska pro katechetickou činnost. 

Druhá se bude vztahovat přímo k osobnosti katechety. Třetí zkoumané hledisko se bude 

vztahovat k lidským kvalitám a charakterovým rysům. Čtvrtou kategorii bude tvořit 

výčet nezbytných kvalifikačních předpokladů, kompetencí a dovedností a pátá kategorie 

přinese klíčové pojmy v souvislosti s posláním katechetů ve službě církvi. Zde se znovu 

vrátíme k otázce ukotvení činnosti katechety v celkovém poslání církve tak, že se 

pokusíme vyjmenovat všechny pojmy, které představují charakter poslání, které mají 

katecheté naplňovat v souvislosti s posláním celé církve. Již v úvodu chci ale zdůraznit, 

že všechny vyjmenované kategorie jsou stejně důležité, pro profesionální profil 

katechety nezbytné, vzájemně propojené a ve všech bychom měli přirozeně 

předpokládat jejich vývoj a růst. 

 

3.1. Katecheta jako pedagog 

V pedagogické profesi, ve které dochází k setkávání dvou lidí, z nichž se jeden 

systematicky snaží vést druhého, jsou na prvně jmenovaného účastníka vzájemné 

                                                 
73 Srov. KOŠŤÁLOVÁ, Hana – RÝDL, Karel – PÍŠOVÁ, Michaela – SPILKOVÁ, Vladimíra – STÝBLOVÁ, 

Hana – TOMÁŠEK, František. Tvorba profesního standardu kvality učitele. Praha, 2009. [2012-04-04]. 
<http://www.msmt.cz/standarducitele/navrh-standardu>, s. 2 

http://www.msmt.cz/standarducitele/navrh-standardu
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interakce kladeny mnohem větší požadavky a očekávání než na osobu vedenou. Stejně 

tak je tomu i v případě katechetů. Ke své práci potřebují správná východiska ze 

správných zdrojů. Jejich inspirací by měla být na prvním místě Boží pedagogika, v níž 

je hlavní důraz položen na vzájemný vztah Boha s člověkem, a který je kromě otcovské 

lásky charakterizován rovněž výchovou skrze zkoušky.
74

 Jako další je na místě vycházet 

z pedagogiky Kristovy, který svou láskou zval každého člověka bez rozdílu 

k následování a sdílení svého poslání a osudu.
75

 Jako třetí v pořadí by měl mít katecheta 

před sebou i pedagogiku církve, křesťanského společenství, které je samo o sobě živou 

katechezí, a které uchovává nashromážděný poklad víry ve svědectvích, pestrých a 

originálních formách náboženského sdílení, dědictví nauky, institucí a pomůcek.
76

 

Všechna tři východiska upozorňují na pedagogický přístup, který není veden pouze 

ideologickým úsilím a čistě lidskými zájmy, protože v sobě nese i přítomnost Božího 

spásného konání, který se projevuje v dialogu Boha s člověkem.
77

 Katecheta jako 

pedagog tedy musí svou službou zachovávat věrnost jak Bohu, tak člověku, dle 

dokonalého příkladu Krista.
78

 Vždycky tak bude hledat nejlepší pedagogickou metodu 

vzhledem k okolnostem, kterými prochází církevní společenství i konkrétní příjemci, 

pro které je katecheze připravována.
79

 Přímá kompetence ohledně správných norem a 

předpisů v této oblasti náleží biskupům.
80

 Přímo pro katechety tento pedagogický 

přístup v sobě nese nároky na dokonalý přehled a pochopení myšlenek obsažených 

v katechetických direktoriích a katechismech, které se přímo vztahují k jeho službě. 

Pokud má být účinně naplněno poslání katecheze, je důležité, aby si je katecheté 

osvojili, při své službě stále připomínali a stále se zájmem sledovali důrazy kladené na 

katechetickou činnost ze strany církve. Přehled všech nezbytných, důležitých, ale také 

většinu nových a aktuálních dokumentů mohou katecheté získávat prostřednictvím své 

diecéze nebo na webových stránkách katechetické sekce České biskupské konference.
81

 

 

                                                 
74

 Srov. VDK 139 
75

 Srov. VDK 140 
76

 Srov. VDK 141 
77

 Srov. VDK 144 
78

 Srov. VDK 145 
79

 Srov. VDK 118 
80

 Srov. CIC 775 
81

 Viz http://katechet.cirkev.cz/zakladni-dokumenty/ 

http://katechet.cirkev.cz/zakladni-dokumenty/
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3.2. Osobnost  

Osobnost katechety je pro katechezi skutečně klíčová. Schopnosti a dovednosti můžeme 

totiž z velké části rozšiřovat a upevňovat, cíleně rozvíjet a zdokonalovat. Tyto možnosti 

se ale nevztahují stejně i na naši osobnost. Charakter osobnosti člověka totiž ovlivňují 

faktory, které nemůže daný jedinec výrazněji změnit. Vývoj osobnosti je totiž podmíněn 

genetickými předpoklady, životními zkušenostmi spojenými především s formativním 

obdobím vývoje, tedy s časným dětstvím, adolescencí a dospíváním, ale také rodinným 

prostředím, ve kterém má rozhodující význam kvalita a stálost citových vztahů.
82

 Ve 

vztahu k osobnostem katechetů bychom tedy v prvé řadě neměli tyto faktory 

podceňovat, protože jejich působením jsou jak struktura (uspořádání), tak dynamika 

(procesy a vztahy) každé osobnosti
83

 z velké míry určeny. Jejich podoba je tedy každé 

osobě daná a dále už můžeme mluvit jen o jejím vývoji a zrání.
84

 Proto je velmi důležité 

svěřovat službu katecheze do rukou těch, kteří se jako zdravé a zralé osobnosti od 

počátku projevují. Jaké konkrétní rysy a vlastnosti bychom měli tedy u katechetů 

očekávat? 

 

3.2.1. Stabilita 

Na prvním místě bych určitě jmenovala stabilitu, která je založena na pravdivém 

sebepoznání a sebepřijetí. Stabilita osobnosti se projevuje například dobře nastavenými 

hranicemi vůči okolí,
85

 asertivitou, vytrvalostí a sebedůvěrou. Jmenované příklady 

potvrzující stabilitu osobnosti člověka jsou nejlépe pozorovatelné a identifikovatelné při 

jednání člověka vůči druhým lidem. Zralé osobnosti katechety by tedy rozhodně neměly 

chybět zdravé a funkční společenské vztahy v různých úrovních co do intenzity, ale 

hlavně také pevné ukotvení a odpovědnost společenství církve jak na úrovni 

univerzální, tak i partikulární, k nimž patří především jasné zařazení ve struktuře církve. 

Mnohem větší vliv na stabilitu má ale zvládnutí tří základních důvodů vedoucích 

k lidskému jednání, které označujeme slovem vrtkavost. Prvním je nezvládání citů, 

druhým strach z osobní újmy, tedy starosti především o své osobní štěstí a zdar a třetím 

                                                 
82

 Srov. Všeobecná encyklopedie. 3. díl, M–R. Praha: Nakladatelský dům OP Diderot, 1997, s. 381. 
83

 Srov. Všeobecná encyklopedie, s. 381. 
84

 Více např. v DRAPELA,Victor, J. Přehled teorií osobnosti, Portál 1997. 
85

 Více např. KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese, Praha: Portál, 2006, kap. IV 
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důvodem je snaha zavděčit se svému okolí.
86

 Druhý v pořadí jmenovaný důvod přímo 

souvisí s vědomím rozhodnutím a ochotou přijmout křesťanské pojetí utrpení v podobě 

odvahy vedoucí až k ochotě trpět pro Kristův kříž,
87

 ale rovněž připravenosti na těžkosti 

a komplikace plynoucí z nepochopení okolí, bez ohledu na to, zda se jedná o lidi, 

kterým se katecheta věnuje či služebníky, kteří se věnují jemu. Motivem v takových 

situacích, ve kterých se má stabilita projevit, musí být láska k Bohu a věrnost Jeho 

povolání na prvním místě a teprve až pak láska k bližním.
88

 

 

3.2.2. Vnitřní motivace a důvěryhodnost 

Dalším důležitým faktorem, který působí na jednání osobnosti a výrazně ovlivňuje 

jednání člověka navenek, je vnitřní motivace. Uvědomování si a reflektování osobních 

motivů přináší výraznou přidanou hodnotu lidskému jednání.
89

 I v kontextu s jinými 

povoláními platí, že pokud nějakou činnost člověk delší dobu nevykonává v souladu se 

svými motivačními schopnostmi, pak daná činnost nemá potřebný potenciál a ztrácí 

důležitý předpoklad pro dosažení očekávaných výsledků. Může se tak stát buď kvůli 

nedostatečnému či zkreslenému sebepoznání, nebo i vědomému ignorování svých 

přirozených motivací v situacích, kdy mé jednání slouží více jako prostředek k jinému 

cíli. V takovém případě tedy vědomě dovolujeme, aby se naše vnější činnost 

neshodovala s našimi vnitřními motivacemi. V obou případech riskujeme, že budou 

rozporuplné jak výsledky našeho jednání, tak i my jako osoby budeme brzy vnímáni 

druhými rozporuplně a nedůvěryhodně. Katecheta by ale rozhodně měl být člověk 

důvěryhodný. Svou důvěru si katecheta u druhých může získat pouze svým 

transparentním životem. Čím více bude sám katecheta žít podle biblického modelu 

člověka, tím více bud pro své svěřence věrohodný a napodobitelný, a způsob jeho života 

bude pro ně odůvodněný, blízký a stále aktualizovaný, což je velmi důležité.
90

 Díky 

svým autentickým životním zkušenostem se také katecheta může účinně vyhýbat 

chladným a teoretickým reakcím na existenciální otázky svých svěřenců.
91

  

 

                                                 
86

 Srov. WATCHMAN, Nee. Charakter Pánova pracovníka, s. 92. 
87

 Srov. 1 Pt 2, 19. 
88

 Srov. WATCHMAN, Nee. Charakter Pánova pracovníka, s. 37- 38. 
89

 Více např. ISBISTER, Nick. – ROBINSON, Martin. Who do you think you are? Understanding your 

motives and maximising your abilities, Harper Collins Publishers, 1999. 
90

 Srov. SKL 32 
91

 Srov. SKL 28 
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3.2.3. Integrita 

Kredibilita úzce souvisí s integritou, tedy se stavem kompletnosti a sjednocenosti,
92

 

který je přímo úměrný vlivu, jenž jako osobnost máme na druhé lidi.
93

 Integritu 

představuje jednota mysli, slov a činů,
94

 kterou nemůžeme vidět jako něco, co by bylo 

člověku přirozeně dáno, ale co je výsledkem naší sebekázně, vnitřní víry a rozhodnutí 

být za všech okolností čestnými lidmi bez ohledu na to, kde a s kým jsme.
95

 

 

3.2.4. Základní ctnosti a lidské kvality 

V osobnosti a charakteru katechety by se také měly projevovat základní ctnosti, které 

jsou nezbytné pro jeho poslání. Patří mezi ně především rozvážnost, spravedlnost, 

morální síla a mírnost.
96

 V osobnosti katechety by také měly být zastoupeny lidské 

kvality, jakými jsou zodpovědnost, snadnost navazování a rozvíjení lidských vztahů a 

dialogu, předpoklady ke spolupráci, vůdčí schopnosti, jasnost úsudku, pochopení a 

realismus, schopnost dodávat útěchu a naději. Výčet výše jmenovaných kvalit můžeme 

rovněž doplnit o další očekávání, která se sice v Novém zákoně vztahují k osobám 

starších a biskupů, nicméně například u katechetů z řad věřících laiků přinášejí 

zajímavý charakterový profil, projevující v oblastech, jakými jsou manželství, výchova 

dětí apod. Jedná se konkrétně o výčet z listu Titovi, kde se hovoří o lidech 

bezúhonných, jen jednou ženatých (vdaných) a pohostinných, kteří mají věřící děti, jimž 

se nadá vytknout nevázanost a neposlušnost.
97

 

 

3.2.5. Autorita 

V osobnosti katechety by měla být rovněž snadno rozpoznatelná přítomnost autority. 

V souvislosti s autoritou se dostáváme zpět k rolím, kterými se zabývá první kapitola 

této práce. Autorita je totiž úzce spojena s vyjadřováním našeho statusu, který vyplývá 

z uchopení naší role.
98

 Status osoby vychází ze svěřeného postavení a z respektu a úcty, 

                                                 
92

 Srov. MAXWELL, John C. Rozvíjejte své vůdčí schopnosti, s. 47. 
93

 Srov. MAXWELL, John C. Rozvíjejte své vůdčí schopnosti, s. 51. 
94

 Srov. MAXWELL, John C. Rozvíjejte své vůdčí schopnosti, s. 56. 
95

 Srov. MAXWELL, John C. Rozvíjejte své vůdčí schopnosti, s. 56. 
96

 Srov. EK, s. 20. 
97

 Srov. Tit 1,6 nn. 
98

 Srov. KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele. Cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 1996, 
s. 99. 
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která je tomuto postavení prokazovaná veřejností a společností.
99

 Nejvýznamnějším 

momentem vzhledem k autoritě ale není samotné vlastnění daného statusu, ale 

skutečnost, zda daný člověk jedná v souladu s delegovaným statusem.
100

 Toto tvrzení 

můžeme názorně ukázat na skutečnosti, že existovali a existují lidé, kteří vzhledem ke 

společenskému vývoji a posunům v hodnotách neměli či ztratili oficiálně uznaný status 

a jejich role mohly být dokonce i veřejně degradovány, ale i přesto jsou dále 

přirozenými autoritami pro své okolí. Totéž pak platí i v opačném případě. Jakákoliv 

autorita se nemůže projevit a dlouhodobě ani uplatňovat, pokud nebude 

doprovázena projevy kompetencí, které z daného statusu veřejností uznávaného či 

neuznávaného vyplývají.
101

 Tyto kompetence nesmíme nutně omezovat pouze na ty 

odborné, ale jejich přítomnost bychom měli spojovat spíše s uvolněným chováním, 

sebejistým a přesvědčivým projevem.
102

  

Správná autorita by také neměla přímo souviset s charismatem osobnosti 

katechety
103

, protože by mohla ve svém důsledku působit destabilizačně. Charizmatická 

autorita totiž závisí na tom, zda se dané osobě daří, či nikoliv. Pokud se daří, daný 

charismatik má své následovníky a obdivovatele, ale ve chvíli neúspěchu či selhání 

následovníci odcházejí.
104

 Tato skutečnost není dána ani tak osobou či osobností daného 

člověka, ale spíše samotnou podstatou charismatu. Charisma totiž můžeme vždy 

považovat za skutečnost labilní, protože ve své existenční formě nese rysy něčeho 

nevšedního a mimořádného, nikoli všedního a pravidelného.
105

 Autorita katechety by 

tedy neměla primárně pocházet z osobního charismatu katechety, ale spíše z jeho úřadu, 

poslání a pověření církve, se kterým se daný katecheta úspěšně ztotožnil. 

 

3.2.6. Kladný vztah k lidem 

Těžko si můžeme také představit vhodného katechetu bez toho, aby u něj bylo možné 

snadno identifikovat kladný vztah k lidem. Dle biblické antropologie je každý člověk 

                                                 
99

 Srov. KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele, s. 99. 
100

 Srov. KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele, s. 100. 
101

 Srov. KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele, s. 99. 
102

 Srov. KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele, s. 100. 
103

 Charismatem jsou zde myšleny mimořádné vlastnosti osoby katechety, ne nadpřirozený dar Boží 

milosti. Srov. Charizma, in: Nový akademický slovník cizích slov, Praha: Academia, 2006, s. 326. 
104
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bytím, které má ve své podstatě vztahový charakter.
106

 U katechetů bychom ale měli 

ještě více než u ostatních lidí očekávat přirozené vysoce prosociální chování. 

Jak už jsme uvedli výše, musíme v otázce osobnosti počítat s přítomností faktorů, 

které jako lidé už ovlivnit nemůžeme. Je ale důležité nezapomenout na transcendentní 

Boží působení, které může všechny jmenované osobnostní rysy v člověku dále 

ovlivňovat. Ať jejich růst, tak jejich upevňování se především vztahují k důvěrnému 

spojení s Bohem skrze modlitbu.
107

 Přestože jsme všichni dětmi pozemských rodičů, 

rodícími se do konkrétního sociálního, dějinného a kulturního kontextu, Bůh je při 

našem zrození přítomen a je to především On, který je dárcem našeho lidského 

povolání, ke kterému nás v průběhu života vede a uschopňuje nás k němu. Víra, která se 

projevuje odevzdáním se Bohu tak, že podřídíme svůj rozum a vůli Jeho zjevení, přináší 

nový způsob bytí, který je patrný ve všech oblastech.
108

 Všechny osobnostní rysy a 

vybavení katechety k životu ve vztahu k druhým i k sobě samému mají být tedy 

neustále vystavovány Božímu působení, aby mu ani jeho případné slabosti nebránily ve 

službě druhým. S Božím působením a upřímným obrácením k evangelijním pravdám se 

úzce pojí i tzv. ekumenická dimenze katecheze.
109

 Katecheta v ní vystupuje v roli tvůrce 

takových katechezí, které napomáhají k překonávání postojů nedůvěry a zbytečného 

lpění na vlastní představě o „správné identitě“.
110

 Pokud máme na katechetu nahlížet 

jako na člověka s kladným vztahem k druhým, budeme tato teze nejvíce zjevná právě v 

rovině ekumenického úsilí, kde katecheta může svůj vztah promítat například do pokusů 

o ekumenickou spolupráci například v realizaci společných katechezí za účasti 

katechetů různých vyznání.
111

 

 

3.2.7. Vzhled 

V souvislosti s osobností katechety bychom si měli stále připomínat, uvědomovat a 

rozhodně nepodceňovat fakt, že nejvýrazněji ovlivňuje druhé prosté a obyčejné osobní 

setkání tváří v tvář. Posledními tématy, kterými se budeme v této části práce zabývat, 

budou tedy vzhled neboli image a věk. Více než 80 % našeho vlivu se totiž netýká 
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obsahu našich sdělení, ale např. vzhledu, hlasu a vnějších projevů naší osobnosti.
112

 

Silný apel na sebeprezentaci, profesionální vystupování a péči o svůj zevnějšek můžeme 

sledovat více v souvislosti s profesními předpoklady u povolání, která se objevila až ve 

20. století a s daným tématem přímo souvisejí, např. televizní moderátoři, pracovníci 

oddělení PR (public relations), reklamní experti nebo vizážisté. Nicméně i v jiných 

odvětvích se objevuje pojem „firemní kultura“, který upozorňuje na důležitost dobrého 

nastavení pracovních systémů a struktur, které napomáhají k rozvoji zaměstnanců tak, 

aby byli pozitivním způsobem hodnoceni okolím, které se s danou firmou jejich 

prostřednictvím také setkává. Každý katecheta by měl svým zevnějškem přispívat 

k tomu, aby jeho osobní setkávání se s druhými bylo příjemné a aby volbou svého 

oblečení, doplňků a osobní hygienou uměl vědomě předcházet možným nepříjemným 

pocitům druhých lidí či dokonce jejich vnitřnímu odmítnutí, které by mohlo být 

způsobeno negativním dojmem při prvním vzájemném setkání. 

 

3.2.8. Životní styl 

Image katechety souvisí ale také s jeho životním stylem, který se týká jídla, pití a péče 

o vyváženost mezi prací a odpočinkem. Životní styl katechety by neměl ve všech těchto 

oblastech jít do krajností a neměl by jeho tělo a duši jakkoliv vystavovat zbytečným 

rizikům.
113

 Rozumné a moudré návyky by ale také neměly bránit přizpůsobení se 

různým podmínkám, se kterými se může katecheta během své služby setkat. Podmínky 

pro práci mohou být v různých oblastech velmi rozdílné. Katecheté by v tomto měli 

opět následovat rady apoštola Pavla, který má na prvním místě za cíl službu druhým a 

kvůli nim je tedy ochoten přizpůsobit se daným podmínkám.
114

 Neznamená to rezignaci 

na snahy o zlepšení, ale připravenost nést aktuální situaci tak, abychom službě my sami 

osobně nebránili.  

 

3.2.9. Věk 

Posledním kritériem, které souvisí s vlivem na druhé možná více, než si jsou lidé 

ochotni připustit, je věk. Na rozdíl od výše zmiňovaných osobnostních rysů je lépe 

měřitelný a ověřitelný. Právě proto by bylo snadné určit počáteční a konečnou věkovou 
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hranici pro povolání katechety. Určitě bychom se tím ale dopustili chyby, která by 

omezila individuální zralost jednotlivců a mohla by způsobit škody jak v případě nižší, 

tak i vyšší hranice. Jediná jasná omezení, která v souvislosti s věkem můžeme zcela bez 

pochybností jmenovat, jsou spojena s kvalifikačními předpoklady, o kterých bude 

pojednáno více v následující kapitole. Všichni katecheté musí totiž v rámci formace 

prokázat úspěšné absolvování studia, které nelze absolvovat před dosažením 

osmnáctého roku života.
115

  

Kromě této povinnosti bych ještě v souvislosti s věkovou zralostí zmínila doporučení 

apoštola Pavla, které se sice přímo nevztahuje k věkové hranici života, ale k časové 

hranici související s iniciačními svátostmi a ustanovením do služby.
116

 Dané riziko 

můžeme vidět reálně jednak v jakékoliv službě církvi a zároveň v jakémkoliv věku. 

Katecheté, stejně jako biskupové či jáhnové, mají být díky tomuto doporučení uchráněni 

před pýchou plynoucí z postavení a důležitosti svěřeného úkolu.  

V otázce horní věkové hranice pro katechetickou službu je odpověď ještě více než 

nejasná. Těžko bychom mohli najít obecnou hranici, která zohlední všechny výrazné 

individuální rozdíly, stejně tak, jako je obtížné v dnešní době kategoricky přijmout 

hranici odchodu do důchodu.
117

 Jako uspokojivé bychom tedy mohli přijmout 

konstatování, že žádný katecheta by neměl dopustit, aby byla jeho služba negativně 

ovlivňována z důvodu fyzických či mentálních omezení spojených s přibývajícím 

stárnutím. Otázka věku by ale samozřejmě získala větší důležitost ve chvíli, kdybychom 

se zde zabývali osobami katechetů dle druhu katechezí, kterým se věnují, s ohledem na 

věkové skupiny katechizovaných (toto platí především v případě katechezí dětí a 

mládeže). Schopnost zaujmout a získat pozornost druhých se stářím přímo nesouvisí. 

Oslovit ale druhého a získat jeho důvěru natolik, aby se nechal vést či aby se daný 

člověk mohl dokonce stát přímo vzorem nebo idolem k následování (což je například 

u mladých lidí jednou ze základních podmínek úspěšného vedení), jsou skutečnosti 

věkem ovlivněné mnohem více. Zůstává tedy důležité připravovat ke službě katechety 

různého věku tak, aby mohli účinně a efektivně sloužit lidem v různých životních 

etapách a byli schopni oslovit a ovlivňovat lidi z různých věkových skupin. Zároveň je 
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ale důležité vědět, že znakem vyvážené osobnosti katechety je schopnost navazovat 

hodnotné vztahy s lidmi mladými i staršími bez ohledu na svůj aktuální věk.
118

  

 

3.2.10. Shrnutí 

Pokusíme-li se tedy shrnout základní a nezbytné požadavky na osobu katechety, 

můžeme zjednodušeně konstatovat, že by se v jeho osobnosti mělo vždy odrážet spojení 

zodpovědného, společenského a pracovitého člověka s tajemnou činností Boží 

milosti.
119

 Mezi nezbytné lidské vlastnosti patří stabilita, správná motivace, integrita, 

lidské ctnosti a kvality, přirozená autorita a kladný vztah k lidem. Vše zmiňované by 

pak mělo být čitelné skrze image katechety a nemělo být ovlivňováno omezeními 

spojenými s věkem. Neměli bychom ale také zapomínat na přítomnost nadpřirozeného 

Božího působení v každé osobě katechety, které má přímou spojitost s jeho dalším 

osobnostním rozvojem. Katecheta je odpovědný za kultivování svého charakteru a 

působení na druhé, nicméně v této oblasti nemusí spoléhat jen na své lidské síly. 

Dokonce platí, že čím více posvěcující milosti se v katechetovi odráží, tím více se může 

objevit i u osob jemu ke katechezi svěřených.
120

 

 

3.3. Odbornost a kvalifikace  

Samy osobnostní předpoklady každého katechety musí být doplněny odbornými 

znalostmi a dovednostmi. Jak už jsem v této práci několikrát zdůraznila, služba 

katechety je v otázce profesních kompetencí velmi blízká profesi učitele. Jedná se tedy 

o konkrétní příklad povolání, které zahrnuje širokou škálu dovedností, které musí 

jedinec zvládnout a účinně používat. Mezi klíčové dovednosti, které by si tedy měl 

katecheta osvojit, patří těchto sedm: plánovací, realizační a řídící, diagnostické, 

autodiagnostické, dovednosti nezbytné k udržení pořádku a řešení problémů a nakonec 

dovednosti, které přispívají k vytváření příznivého klimatu ve skupině.
121

 Pokud jim 

máme věnovat své úsilí a cíleně se na ně zaměřit, měli bychom rozumět jejich 

důležitosti.  

Dovednost týkající se plánování úzce souvisí s vymezováním cílů a volbou vhodných 

prostředků, které vedou k jejich dosažení. Bez realizačních a řídících dovedností by 
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nebylo možné účinně komunikovat před katechezí i v samotném jejím průběhu. 

Diagnostické a autodiagnostické dovednosti zase přímo umožňují kontrolovat a hodnotit 

jak činnost a pokrok katechizovaných, tak samotného katechety, který musí ve své 

službě efektivně využívat autoevaluaci a sebereflexi. Význam těchto dovedností ale 

nesouvisí pouze se samotnou službou katechety, ale rovněž s jeho osobou. Díky 

sebereflexi může totiž katecheta předcházet nepříjemným důsledkům zklamání. Každý 

katecheta se stejně jako jiný pracovník v pomáhající profesi přirozeně setká 

s nenaplněnými očekáváními a požadavky. Jako obrana proti ztrátě entuziazmu je 

doporučována právě sebereflexe, která vede k akceptaci své nedokonalosti, slabosti či 

zranitelnosti.
122

 V případě zklamání u druhých je pak především v posledních několika 

desetiletích doporučována supervize.
123

 Především při katechezi dětí a mladých lidí je 

zapotřebí ovládat nástroje, které napomáhají k zvládnutí a vypořádání se s nevhodným 

chováním. Ale i katecheté dospělých potřebují být vybaveni tak, aby uměli citlivě 

reagovat na projevy chování, které by mohly narušovat průběh katechezí. V obou 

případech platí pravidlo „Prevence je lepší než léčení“. Především dovedné zvládnutí 

skupiny skrze bdělost a včasné reagování může podstatně snížit výskyt nežádoucího 

chování účastníků katecheze.
124

 Především katecheté jsou zodpovědní za budování 

pozitivního klimatu ve skupině skrze motivující, bezpečné prostředí a ohleduplné 

vztahy. 

Není také možné představit si katechetu, který by neměl kromě výše jmenovaných 

dovedností osvojenou i schopnost vzbudit zájem. Především v dnešní společnosti, která 

je zaplavena interaktivními a vizuálními technologiemi, musíme přijímat fakt, že zájem 

bude bezprostředně spjatý nejen se slyšeným poselstvím, ale mnohem intenzivněji 

i s viděným a osobně prožitým.
125

 Nové technologie s sebou ale přinášejí i jiné výzvy. 

Jsou samozřejmě spojeny především s nezbytným úsilím poznávat aktuální trendy a 

získávat kvalifikované schopnosti v jejich používání.
126

 Je ale důležité rovněž sledovat 

proporci mezi využíváním technologií a přirozeným lidským kontaktem. Přehnaný 

důraz a stále častější využívání komunikačních prostředků totiž v konečném důsledku 

může přinášet i odcizení, anonymitu až ztrátu kontaktu s běžnými reálnými lidskými 
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projevy a gesty při vzájemných vztazích. Proto by katecheté při práci s novými 

technologiemi měli postupovat tak, aby jim vždy sloužily a napomáhaly k stanoveným 

cílům a spolu s profesionálně zvládnutým osobním zájmem, nepředstíranou láskou a 

starostlivostí o katechizované probouzely touhu po poznávání Boha a růst ve víře.
127

 

Katecheta by tedy měl být schopen orientovat se a reagovat na aktuální společenské 

trendy a být rovněž citlivý na vznikající výzvy a problémy, které by právě v průběhu 

katecheze měly být i s pomocí nových technologií teologicky interpretovány.
128

 Pokud 

tedy bude katecheta profesionálně přistupovat k přípravě na katechezi, která bude 

správně reagovat na dané kulturní prostředí, může pak snadněji a častěji docházet 

k účinné inkulturaci Božího neměnného poselství o spáse.
129

 Nepodceňování a stálá 

informovanost v oblasti společenského dění, výzkumu a vývoje velmi napomáhá 

k realizaci takových katechezí, při nichž nedochází pouze k rozumovému přijetí obsahu 

víry, ale při kterých se už v počátku můžeme vyhnout odcizení se od dynamiky života a 

vytváření propastí mezi vyznáním a žitou vírou, mezi teorií a praxí.
130

 S otázkou získání 

zájmu souvisí nejenom schopnost zkoušet a objevovat nové technologie, ale i schopnost 

čelit tzv. pedagogické únavě, která bývá často vyvolávána nezájmem zúčastněných.
131

 

Katecheta by tedy měl být v této oblasti jistě aktivní, ale zároveň by neměl úlohu 

komunikačních technologií přeceňovat a být na nich přímo závislý, protože nejúčinnější 

formou komunikace stále zůstane samotné Boží a lidské slovo. 

Každý kvalitní katecheta se rovněž orientuje a umí dovedně využívat různé výukové 

metody, které pomáhají vhodně reagovat na potřeby katechizovaných týkajících se často 

okolností v jejich osobním, profesním či společenském životě.
132

 Dané metody 

pomáhají také s reakcí na osobnostní dispozice účastníků katechezí související se 

schopnostmi zapojit se, reagovat, sledovat průběh katecheze, předaný obsah uchovat a 

efektivně uplatnit. V současné době se proto hovoří o katechetovi jako o animátorovi.
133

 

Animátoři pracují s výchovnou metodou založenou na nedirektivních a akčních 

metodách, které povzbuzují druhé k hledání vlastní cesty životem a schopnosti 

realizovat svou svobodu a autonomii, což přirozeně napomáhá k sebepoznávání daných 
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účastníků, které tak ale může rovněž dobře poznávat i daný katecheta.
134

 Pro tuto 

metodu platí také předpoklad, že v každé animační skupině se přenáší co nejvíce 

odpovědnosti a rozhodování na každého člena.
135

 Kromě všeobecného přehledu a 

sledování aktuálního dění ve společnosti a ve světě by tedy měl každý katecheta dobře 

znát a zvládnout nejméně pedagogické minimum. Tento požadavek přitom nevychází 

pouze z nutnosti seznámení se s didaktikou a pedagogikou, ale rovněž s psychologií a 

vývojem osobnosti člověka. I v těchto profánních vědách je tedy kladen důraz na ochotu 

trvale se vzdělávat, což představuje především ochotu rychlé a neustále obnovy a 

přizpůsobivosti proměnám, kterými člověk ve všech oblastech prochází.
136

 

Základním dokumentem, který pojednává o požadavcích na všechny křesťanské 

učitele, je Etický kodex křesťanského učitele z roku 2005. Správně se v něm chápe tato 

role, která je oproti jiným povoláním skutečně mnohostranná. Také zde se objevují 

vysoké požadavky jak na schopnosti a dovednosti, tak na osobnostní předpoklady 

učitele. Každý učitel se musí nejen orientovat a dobře zvládat činnosti organizační, 

diagnostické, komunikační, tvořivé a intelektuální,
137

 ale ve všech jmenovaných 

oblastech je také velmi důležité nejen jejich správné prvotní zvládnutí, ale i následné, 

navazující a hlavně trvalé sebevzdělávání.
138

 Učitel, stejně jako katecheta, se ve svém 

povolání setkává s lidmi, kteří jsou často velmi různými, a proto by měl být také 

schopen vytvářet zdravé vztahy, jejichž základními stavebními kameny jsou láska a 

respekt.
139

 Především u malých dětí a mladých lidí je dále velmi důležité, aby si byl 

vědom zodpovědnosti za formování jejich etických a lidsky mravních kvalit.
140

 

Základní motivací katechetů-učitelů by pak měla být víra v Boha a uchopení dané 

vzdělávací činnosti coby osobního poslání.
141

 Jsem přesvědčena, že správné uchopení a 

neustálé připomínání si svého povolání v Kristu může velmi pomoci uchovávat 

střízlivou a soustředěnou mysl, která je v současné době, charakteristické přemírou 

neustálých impulzů a vjemů všeho druhu, tak důležitá.
142
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 Srov. MALACH, Josef. Teorie metodiky výchovy, s. 136. 
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 Srov. MALACH, Josef. Teorie metodiky výchovy, s. 136. 
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 Srov. DŘÍMAL, Ludvík. František Tomášek, s. 136. 



36 

Na závěr výčtu jednotlivých prvků, které dohromady tvoří profil katechety, bych 

chtěla zmínit ještě jedno důležité hledisko, které bychom měli brát v potaz. Všichni 

katecheté by měli prokazovat potenciál k růstu a rozvoji, což znamená, že jejich 

kapacita nevykazuje již na začátku limity a omezení, ale naopak rezervy, které jsou 

ochotni po celou dobu služby vhodným způsobem doplňovat. Potenciál jedince ale 

může být plně rozvinut jen tehdy, když jsou ochotni na rozvoji pracovat s dostatečnou 

pílí a když se již od začátku jejich základní formace neprojevuje sklon k lenosti.
143

 

 

3.4. Poslání  

Uchopení rolí katechety v činnosti církve, stejně jako obě již představené oblasti 

osobnostní i kvalifikační, by měly být podřízeny poslání a úkolu církve. Zaměřme se 

tedy nyní na výčet klíčových pojmů, které představují celkový obraz poslání katechety 

vycházející opět především z dokumentů magisteria či textů soustředěných na mravní 

kvality jedince v konkrétním poslání církve. 

 

3.4.1. Věrnost  

Především v katechezi se církev zasazuje o věrnost povolání svěřenému v posledních 

slovech před Kristovým vstupem na nebesa.
144

 Těmito slovy Kristus nepředal pouze 

informaci, ale díky působení Ducha svatého rovněž moc a potřebnou autoritu. Každý 

katecheta by tedy měl svým působením zachovávat věrnost úkolu a svým životem 

i skutky svěřenou moc uvolňovat.
145

 Jeho věrnost se na prvním místě vztahuje k Bohu, 

k jeho Slovu a nakonec samozřejmě také ke společenství církve. Ve všech jmenovaných 

by měl katecheta dbát na oddanost pravdě, což konkrétně znamená odkládat stranou své 

pocity, nebrat ohled na osobní vztahy a nehájit své já.
146

 Ani náš temperament, 

vytvořená síť vztahů na různé úrovni či osobní úsudek založený na našich zkušenostech 

by neměly být určující pro naše rozhodování, když se jedná o naplnění Boží vůle. Vše, 

co jsme zmínili, by mohlo ve svém důsledku naši práci na Božím díle spíše zdržovat a 

komplikovat ji.
147
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3.4.2. Výchova a stálá evangelizace 

Katecheta by měl ve svém povolání naplňovat očekávání církve tak, aby se jeho činnost 

dotýkala nejen služby slova (hlásání evangelia, apologetiky), ale rovněž slavení 

(podpora v aktivní účast na liturgii), budování společenství svatých (spolupráce při 

pastorační činnosti)
148

 a výchově věřících.
149

 Ve všech důležitých církevních 

dokumentech se nejvíce ozývá apel na důležitost spolupráce katecheze s misijním 

působením církve.
150

 Je velmi důležité uvědomovat si, jak významná je činnost 

katecheze, která navazuje na prvotní hlásání evangelia. Především účinná katecheze 

totiž může zabránit návratu lhostejnosti a vlažnosti k otázkám spásy a velmi napomoci 

co nejlepšímu zapojení konvertity do církevního společenství.
151

 Povolání katechety 

rozhodně nesmíme vidět jen jako vyučování, ale jako formování a rozvoj všech složek 

celého člověka.
152

 Mají to být rozhodně i katecheté, kteří svou službou v církvi 

přispívají ke stálému budování věřících a kteří jsou si plně vědomi své víry a žijí 

v souladu s ní.
153

 Vědomí je pak určitě postaveno na základech evangelijního poselství, 

jež jako jediné je schopné uvolňovat Boží moc ke spáse, které zjevuje Boží spravedlnost 

a které vede člověka k víře.
154

 

 

3.4.3. Rozvoj samotné služby 

Povolání katechety rovněž očekává podporu v rozvoji dané služby,
155

 proto i on by se 

měl podílet na tvorbě samotných programů, pomůcek, metodik, textů, publikací apod.
156

 

Zdrojem inspirace a pramenem poznatků mu má být samotný osobní a přímý kontakt se 

všemi účastníky daných katechezí, který katecheta umí používat k vyhodnocování a 

hledání nových správných metod formování.
157

 Samotné povolání by rovněž nebylo 

možné rozvíjet, pokud by se v něm ztratil důraz na hledání, podporu a výchovu nových 
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služebníků.
158

 Katecheta je tedy také iniciátorem takových aktivit, které nečiní 

z účastníků katecheze pouhé příjemce a pasivní konzumenty, ale snaží se jimi 

o maximální aktivizaci druhým s cílem probouzet zájem nejen v rovině osobní, ale také 

v rovině služby církvi. V katechezi jde totiž rozhodně o cvičení se v aktivitách víry, 

naděje a lásky a učení se skrze konání.
159

 Proto i katecheta, působící na základní rovině 

odpovědnosti, musí spolupracovat na tvorbě a hledání nových metod a postupů, třeba 

jen tím, že pravdivě zprostředkovává své zkušenosti a potřeby katechizovaným dalším 

nadřazeným spolupracovníkům. Za rozvoj služby můžeme rozhodně považovat 

i jakékoliv snahy vedoucí k většímu podílu na výchovném působení i mimo církevní 

katecheze, které ale budou realizovány samotnými katechety, jejich sdruženími a 

iniciativami. 

 

3.4.4. Spolupráce s Duchem svatým 

Žádné lidské snažení, byť sebedokonalejší a sebeupřímnější, nemůže v povolání 

katechety zůstat bez spolupráce s Duchem svatým.
160

 Žádný katecheta nemůže 

předávat, pokud sám nenačerpá, když v modlitbě a ve ztišení hledá pomoc a inspiraci; 

pokud si nebude stále připomínat, že svěřené učení víry musí být Duchem stále znovu 

osvěcováno a oživováno jak jemu samému, tak také jemu svěřeným osobám účastnících 

se katechezí.
161

 Služba druhým v růstu jejich víry, který se má projevit a přinést žádoucí 

ovoce ve všech oblastech života, se neobejde bez neotřesitelné víry v působení Ducha 

svatého. Katecheta musí umět při rozvoji a prohlubování své osobní spirituality čerpat 

jak ze života v obecenství církve, tak i z osobních a intimních chvil při rozjímání, 

kontemplaci a čtení Božího slova.
162

 Pokud neumí katecheta plně spolupracovat 

s Duchem svatým, neumí ani účinně spolupracovat s lidmi jemu svěřenými tak, aby 

dokázal rozvíjet jak jejich vztah s Bohem, tak víru.
163

 Katecheta tedy při své práci 

pečuje a rozvíjí nejen svůj osobní duchovní život, ale rovněž se přimlouvá za osoby 

jemu svěřené. Stejnou měrou, jakou se připravuje na svou aktivní a přímou službu, by 

se měl věnovat i duchovní přípravě v podobě přímluvných modliteb za své 

katechumeny. Teprve pak můžeme mluvit o skutečné spolupráci s Duchem svatým. 
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3.4.5. Vytrvalost 

Katecheta by měl také ve svém povolání, stejně jako v jiných lidských činnostech 

nacházejících se mimo ekonomické a hospodářské sféry vlivu, očekávat jiné výsledky a 

plody svého úsilí, než je výkon a maximální zisk. Právě ve službě druhým, při setkávání 

se s lidskými omezeními a slabostmi, se musejí katecheté vyzbrojit vytrvalostí, 

trpělivostí a pevnou vírou v neustálé působení Ducha svatého, jehož přítomnost v životě 

katechumena je zárukou růstu a plodů v pravý čas. V současné moderní době, ve které 

se v mnoha oblastech setkáváme s instantní, vysokorychlostní kulturou a zaručenými 

jednoduchými řešeními, se musí katecheté o to víc neustále vzájemně ve své službě 

povzbuzovat,
164

 aby těmto vlivům nepodléhali, ale trpělivě a věrně očekávali růst, který 

přirozeně potřebuje dostatek času ke zrání a nebývá často výsledkem jednání podle 

zjednodušených vzorců chování. Trpělivé očekávání ale nesmíme zaměňovat za nečinné 

trpění v podobě rezignace na jakékoliv snahy směrem ke katechumenům. Vytrvalá 

věrnost se právě naopak projevuje neutuchajícími snahami o novou a čerstvou 

zkušenost, která nepodceňuje žádnou společně strávenou chvíli, třeba i v podobě 

náhodného setkání, vroucího pohledu, obyčejné praktické pomoci odehrávající se mimo 

samotné prostředí katecheze. 

 

3.4.6. Láska 

Bezesporu nejdůležitějším aspektem povolání katechety je láska. Není možné sloužit 

Bohu, aniž bychom nemilovali také druhé,
165

 a není možné milovat druhé, pokud 

nejsme naplněni Boží láskou. Láskou, která na jedné straně umí ve prospěch druhého 

přinést oběti, zároveň ale v případě odmítnutí plně respektuje svobodu k takové 

odpovědi. Katecheta tedy musí být ve své lásce trpělivý a vytrvalý, a to především vůči 

svědomí svých svěřenců.
166

 Očekávaná láska se nejvíce projevuje v podobě 

opravdového a upřímného zájmu o druhé. Dané projevy by určitě neměly vybočovat 

z nastavených hranic etických profesních zásad, které jsou nutné v každé pomáhající 

profesi
167

 a které danými hranicemi vymezují bezpečný prostor pro obě zúčastněné 

strany daného vztahu. Zdrojem a zároveň ochranou před jakýmikoliv extrémy v této 
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oblasti je tzv. formace srdce, v podobě setkávání se s Bohem, které pravou lásku 

probouzí a vhodným způsobem otevírá duši druhému.
168

 Takto rozvíjená láska pomáhá 

také ve chvílích, když si katechizovaní jasně uvědomují, že je jejich „učitel“ v poznání, 

duchovní zralosti apod. dále, než oni. Katecheta skrze projevy takové lásky, jež se 

identifikují prostřednictvím nesobeckého a sebedarujícího jednání, může účinně tlumit 

jakékoliv pochybnosti o možné nadřazenosti, výjimečnosti či nechtěném elitářství. 
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4. Katechetická formace 

Pokud nemáme jasně stanovená očekávání ohledně kvalit a kompetencí a není-li ani 

zřejmé, jaký mají mít profesionální profil lidé, kteří budou za danou činnost 

zodpovědní, nemůžeme efektivně přistupovat ani k jejich přípravě a formaci.
169

 

Vytvořené standardy se tak stávají konkrétními ukazateli na cestě při přípravě účinné 

formace. Užitek z nich ale mohou mít rovněž i samotní katecheté, neboť je mohou 

využívat jako účinný nástroj nejen pro osobní sebereflexi, ale také jako inspiraci pro 

svůj další profesní rozvoj.
170

 Standardy týkající se přímo osob katechetů by měly 

vycházet především z cílů, které jsou vlastní službě katecheze. Budeme se jim tedy 

věnovat hned v první části této kapitoly. Dále si představíme jednotlivé účastníky, 

místa, prostředky i možnosti katechetické formace a na závěr se budeme zabývat 

výzvami s formací osob souvisejícími. V těchto kapitolách se budeme vzhledem 

k východisku a záměrům celé práce soustředit na katechety, kterých se konkrétně týká 

základní rovina odpovědnosti, což znamená, že vykonávají bezprostřední katechetické 

práce „v terénu“. 
171

 

 

4.1. Cíle katecheze  

Cíle v činnosti katecheze bychom mohli rozdělit na dvě skupiny podle důrazu a 

zaměření. První skupina cílů klade důraz na uchopení současného pojetí katecheze 

v církvi a její poslání. Současné pojetí katecheze vychází z nové reflexe, která byla 

započata již v říjnu 1974 na zasedání Biskupské synody a jejíž závěry byly papežem 

Pavlem VI. o rok později předloženy v apoštolské exhortaci Evangelii nuntiandi.
172

 

Došlo tak ke změně pojetí katecheze, která nemá jako svůj jediný cíl předávat nauku 

církve, jak tomu bylo dříve.
173

 Současná katecheze má za úkol reagovat na 

evangelizační potřeby dané historické chvíle s jejími specifickými hodnotami, 

nelehkými výzvami i problémy.
174

 Správné pojetí katecheze, postavené na těchto 

důrazech, už samo o sobě vede k budování misijního poslání u všech, kteří se katecheze 
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účastní, protože se v ní mohou připravovat na osobní svědectví dané jejich přítomností 

v současném multikulturním prostředí zahrnující i různá náboženská vyznání.
175

 

Katecheze ale také, stejně jako v minulosti, usiluje o to, aby byli věřící dobře připraveni 

k účasti na svátostech, aby docházelo k dostatečné přípravě dětí, které potřebují 

katechezi nejen pro přijetí svých prvních svátostí, ale aby byly i poté hlouběji 

vzdělávány a aby díky různým vhodným činnostem docházelo k rozvoji a upevňování 

jejich víry.
176

 Katecheze je tedy rozhodně činnost, která bude vždy spojovat úvod do 

křesťanského života, výchovu a vzdělávání v jeden celek.
177

  

Cíle formace, které reagují na pojetí a poslání katecheze, jsou: 

 Budovat v katechetech hlubokou víru, jasnou křesťanskou i církevní identitu a vůči 

okolí i hluboké sociální cítění, to vše proto, aby byli schopni odolávat a překonávat 

různé nežádoucí vlivy,
178

 

 neustále klást důraz na charakter katecheze coby celistvé formace,
179

 

 pomoci katechetům zprostředkovat a ztotožnit se s živým a aktuálním vědomím, 

které má církev o evangeliu,
180

 

 hledat společně takové metody a prostředky katecheze, které vedou ke skutečnému 

obrácení dotýkajícího se nejen rozumu, ale také srdce a vedoucímu k dynamickému 

životu z víry a proměně chování.
181

 

Druhá skupina cílů důležitých pro přípravu účinné formace se týká podpory ve 

vztahu k osobám, které budou katechezi vykonávat. Dané kategorie musí v sobě 

obsahovat důraz na všechny roviny, které budou přímo spjaté se samotnou činností 

katechetů. Formace katechetů se tedy dle direktoria musí vždy zaměřit na tři rozměry: 

být, vědět a umět konat.
182

  

Protože první z nich souvisí s lidskou, křesťanskou a apoštolskou zralostí, můžeme 

na něj nahlížet jako na nejhlubší formaci, která má pečovat o posilování víry, 

náklonnosti a lásky. Taková formace by měla živit osobní spiritualitu katechety a jeho 

vědomí apoštolského a evangelizačního poslání.
183

 Tento rozměr tak velmi dobře 
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reaguje na očekávání, která jsme si již představili v podobě konkrétních rolí a jejich 

charakteristik.  

V rozměru být je rovněž ukryto vědomí svých vlastních omezení, limitů, tělesných, 

duševních a duchovních potřeb. Každý katecheta, ačkoliv jsou na něj kladeny nemalé 

nároky, nepřestává být člověkem, kterému by nepřiměřené očekávání od sebe samého 

mohlo přinést nemalé těžkosti, které by nejen ubližovaly jemu samotnému, ale 

především druhým, kterým slouží, protože jsou s ním díky vzájemné interakci 

propojeni.
184

  

Do dalšího rozměru účinné formace patří vědomosti a znalosti. Spojuje se v nich 

věrnost vůči poselství, které má katecheta předávat, a věrnost vůči člověku, kterému je 

dané poselství předáváno.
185

 Formace vztahující se k tomuto rozměru tedy ponese 

biblicko-teologickou podobu a má tyto kvality:  

 Umí sjednotit obsah a prvky křesťanské víry s respektem k hierarchii pravd, 

 daný syntetický přístup napomáhá nejen k růstu a zrání osobní víry katechety, ale 

vybavuje jej také k vydávání svědectví o naději v nelehkých otázkách,  

 teologický ráz formace v sobě zahrnuje lidskou zkušenost,  

 katecheta je díky formaci vybaven nejen k přesnému předávání poselství evangelia, 

ale také k aktivizaci katechizovaných.
186

 

Jestliže kvalita poznání poselství může být zajišťována díky teologickému vzdělání, 

věrnost vůči člověku vyžaduje poznání i v profánních vědách, jakými jsou psychologie, 

společenské vědy poskytující znalosti ohledně společensko-kulturní situace, vědy 

o výchově aj.
187

 V přístupu k vědám se pak mají zohledňovat kritéria týkající se 

respektu autonomie věd, rozlišování hodnot a mezí v případě různých psychologických, 

sociologických a pedagogických škol, nezapomínání na druhotný význam takového 

studia v rámci formace a vnímání jeho důležitosti vždy jako obohacující, a ne určující či 

výchozí.
188

 Všechny znalosti a dovednosti jsou žádoucí, pokud vedou k lepší službě 

druhým, ale také k jejich co největšímu zapojení. Člověk jako osoba se utváří již tím, že 

je s druhými, ale ještě výrazněji, když je a jedná ve prospěch druhých.
189
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 Srov. KOPŘIVA, Karel, Lidský vztah jako součást profese, s. 130. 
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 Srov. VDK 241 
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188

 Srov. VDK 243 
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Poslední rozměr formace ve vztahu k poslání osob, které budou katechezi vykonávat, 

také souvisí s jejich schopnostmi a označujeme jej jako apel na umění konat. Tento 

rozměr je spojen s respektem k osobité víře u účastníků katecheze, která má díky 

výchovnému působení zrát. Úkolem katechety je tedy umět, především díky pozornosti, 

trpělivému vysvětlování a iniciativě, pečovat o dar víry s ohledem na reálnost a 

možnosti dané situace.
190

 Tento poslední rozměr se nejblížeji vztahuje k jádru 

samotného poslání katecheze a důležitosti živého a funkčního bytí ve společenství 

církve, protože jen v ní může být katecheta ke své službě dostatečně vyzbrojen 

(příprava a formování), vybaven (materiální a morální podpora) a uschopněn (pověření 

ke službě a svěření daných katechumenů do přímé péče). Živé společenství církve 

rovněž dokáže velmi účinně chránit před subjektivizmem a morálním relativizmem, 

kterým musí katecheté čelit nejen u osob jim svěřeným, ale také sami u sebe.
191

 Jen 

katecheta ve společenství církve zůstane citlivý, trpělivý a lépe odolný vůči skepsi. Dále 

také platí, že ani nejlepší intelektuální, biblická a teologická výbava sama o sobě není 

nic platná, nebude-li katecheta mystagogem: tím, kdo dovede uvádět druhé – trpělivě a 

s velkým respektem ke každému z nich – do bran tajemství.
192

  

Všechny tři rozměry jsou pro formaci nepostradatelné, protože společně katechetovi 

přinášejí větší jistotou v povolání a v obdarování ke službě, a tím i větší 

pravděpodobnost toho, že mu lidé budou důvěřovat a nechají se doprovázet. Aby byli 

lidé do procesu růstu a zrání zapojeni a na katechetu dostatečně naladěni, budou od něj 

očekávat čestnost (jsi tím, kým jsi), jasnou představu a inspiraci (znáš a víš) a 

kompetentnost (umíš konat).
193

 Ze všech popsaných zaměření vztahujících se ke 

katechetické formaci s důrazem na osoby ale vyplývá jako nejdůležitější samotná 

aktivita katechetů, kteří by měli být ve formaci hlavními aktéry tak, aby nebyl proces 

jejich přípravy pouhým poznáváním a přizpůsobováním se vnějším pravidlům, ale aby 

byl prostoupen jejich vlastní kreativitou.
194

 Účinná formace musí sledovat všechny dané 

cíle a vždy vést k aktivizaci formovaných ve všech dílčích rozměrech. Tímto se 

nepřímo otevírá další důležité téma, prostřednictvím kterého se budeme dále věnovat 

osobám, které jsou do formace přímo zapojeny. 
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4.2. Jednotliví účastníci  

Mezi základní účastníky formace patří vlastní křesťanská společenství, jednotliví 

katecheté a vzdělávací instituce a další různé podpůrné iniciativy. 

Každý výše jmenovaný subjekt má svou odpovědnost. Za přípravu katechetů, jejich 

vzdělávání v oblasti teorie i praxe jsou zodpovědní na prvním místě biskupové a místní 

ordináři.
195

 Jejich role ve formaci se netýká pouze formování budoucích katechetů, ale 

dle tradice katolické školy by rovněž neměli opomíjet také význam formace těch, kdo 

formují.
196

 Svou odpovědnost promítají tyto osoby do činnosti diecézních 

katechetických center. Jejich činnost je pro službu katecheze nezastupitelná. 

Jakákoliv profesionálně a důsledně dobře připravená formace bude ale neúčinná, 

pokud nebude doplněna o podporu a pomoc ze strany daného křesťanského společenství 

věřících. Nejen že se jej týká odpovědnost za samotnou katechezi, která má probíhat 

v atmosféře společenství bohatého na osobní vztahy,
197

 ale také formování a služba 

katechetů mají být doprovázeny projevy přijetí, úcty, uznání a reálných očekávání bez 

přehnaných požadavků na osobu a výsledky služby katecheze, které nerespektují 

postupné zdokonalování a vývoj.
198

 Křesťanské společenství může podporovat formaci 

svých katechetů také tím, že jim umožňuje prožívat jejich povolání jako poslání své 

církve. Nabízí jim rovněž zrání víry v prostředí, které vychovává i jiné pracovníky činné 

v pastoraci či angažované laiky, čímž se přirozeně buduje potenciál pro jejich 

vzájemnou spolupráci. 

Svou odpovědnost v místní církvi tak nese jako další v pořadí důležitosti služba 

pastorace, která plní svou roli především tak, že stále probouzí povolání ke katechezi, 

monitoruje a usiluje o dostatečný stav a specializaci katechetů, podporuje a přiměřeným 

způsobem organizuje základní i trvalou formaci a koordinuje činnost katechetů 

s ostatními aktivitami církve.
199

 Především tento úkol daný spoluprací v církvi 

napomáhá k tomu, aby důraz na evangelizační působení ven i do nitra církve bylo 

důsledné a aby se katecheté neizolovali a nedostali se mimo život církve.
200
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Snahy a činnost daných křesťanských společenství by ale měly být samotnými 

katechety rozhodně podněcovány. V jejich zodpovědnosti se zdůrazňuje především 

aktivita a kreativita v průběhu procesu učení, které napomáhají udržovat formaci 

blízkou praxi,
201

 a neustálá péče o své další sebevzdělání a rozvoj během trvání své 

služby.
202

 Pro formaci je také velmi žádoucí bezprostřední příprava, kterou by konalo 

několik katechetů najednou, protože se tak může násobit jejich nadšení a zápal. Můžou 

se využívat i jiné formační aktivity, jakými jsou například kurzy zabývající se různými 

otázkami zaměřenými na duchovní obnovu, různé skupiny potřebných nebo přímo 

aktuální a palčivá témata.
203

 Formaci katechetů bychom tedy měli vždy vidět jako 

komplex složený z několika navzájem spolupůsobících a závislých činitelů. 

Mezi poslední aktéry formace patří jednotlivé formační a vzdělávací instituce či 

iniciativy, které jsou na katechety přímo zaměřeny. Jejich přehledem se budeme zabývat 

v části, která souvisí s místy a prostředky formace.  

 

4.3. Typy formace 

V současné době se hovoří o dvou typech formace: základní a permanentní. Jak už 

název napovídá, u prvního jmenovaného typu se jedná o prvotní základní naukovou a 

náboženskou přípravu, ve kterých musí zájemci o práci katechety získat patřičná 

vysvědčení.
204

 O základní formaci budoucích katechetů se starají především teologické 

fakulty jednotlivých univerzit, vyšší teologické školy nebo i samotné diecéze, které také 

mohou dle aktuálních pokynů katechetických směrnic České biskupské konference 

(dále jen ČBK) pořádat katechetické kurzy.
205

 Protože má katecheta svou činností 

nejblíže k povolání učitele, může se základní formace také odehrávat na půdě 

pedagogických fakult. Zde mohou katecheté například díky prostupnosti se studiem na 

teologických fakultách získat kromě formace i kvalifikaci pro jiné vyučovací předměty 

v rámci platných školních vzdělávacích plánů.
206

 Na základě dokladu o absolvování 

studia požádá kněz, který daného katechetu potřebuje pro pomoc při katechezích, 

diecézního biskupa (biskupský vikář pro pastorační a katechetickou činnost a 
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katechetické centrum) o udělení kanonické mise. Dobu platnosti kanonické mise 

stanovuje diecézní biskup, resp. biskupský vikář. Lze obecně doporučit, aby byla doba 

platnosti kanonické mise jeden rok. Bez dokladu o ukončení studia a kanonické mise 

nesmí nikdo provádět oficiálně farní katechezi ani náboženskou výchovu na školách. 

Ukončení katechetického kurzu a udělení kanonické mise opravňuje katechety 

k působení ve farnosti, ale při působení na státních a jiných školách je třeba navíc dbát 

platných pokynů MŠMT ČR.
207

  

Kromě základní formace je potřeba postarat se také o formaci katechetů permanentní 

neboli průběžnou. Jejím cílem je nutnost neustálého pokračujícího formování po stránce 

duchovní, teologické a pedagogické. Dle aktuálních směrnic ČBK je taková formace 

povinná. Důležitost dostatečné permanentní katechetické formace umocňuje skutečnost, 

že i dnes pokračuje nárůst v počtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na našem území, 

což s sebou logicky přináší stále větší důraz na odborné a aktuální znalosti či intenzivní 

péči o jejich náboženský a duchovní život.
208

 Kněží a katecheté, kteří pracují na 

celonárodní nebo celodiecézní úrovni, mají povinnost alespoň jednou do roka se 

zúčastnit jednotýdenního soustředění, kde probíhají jak formace duchovní, tak odborná. 

Kromě toho se podle možností a nabídky účastní různých odborných seminářů 

i studijních pobytů u nás i v jiných zemích.
209

 V případě kněží a jáhnů se jejich 

duchovní formace zajišťuje v rámci svěřeného poslání a pro jejich odborný katechetický 

růst se pak pořádají odborné přednášky či semináře.
210

 Poslední skupinou trvalé 

formace jsou katecheté-laici působící na školách a ve farnostech, kteří mají povinnost 

zúčastňovat se pravidelně (nejčastěji jednou za měsíc) formačních setkání ve svých 

vikariátech (děkanátech). Za jejich duchovní vedení odpovídá kněz pověřený péčí o 

katechety příslušným biskupem a za organizační stránku setkávání katechetů i jejich 

odborné vedení zodpovídá příslušné diecézní katechetické středisko. Tato setkání 

obsahují duchovní a odborné informace i vzájemné sdílení zkušeností mezi katechety.
211

 

Mezi osvědčené a doporučené prostředky účinné trvalé formace tedy patří osobní četba 

vhodných odborných a populárně naučných časopisů a knih, účast na konferencích a 
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kurzech, účast na zasedáních, setkáních a kongresech katechetů.
212

 Z výše uvedeného je 

zřejmé, že tento druh formace se nejvíce opět dotýká osobní angažovanosti a oběti času 

a finančních prostředků, které katecheté věnují svému dalšímu vzdělávání. Trvalá 

formace je a bezesporu i dále bude obtížným úkolem jak pro ty, kteří ji zajišťují, tak pro 

ty, kteří se jí účastní.
213

 Žádný katecheta by tedy neměl tento rozměr své služby 

opomíjet, ale naopak jej brát jako vážný závazek, který je se službou katecheze navždy 

svázán.  

 

4.4. Možnosti a prostředky  

Jak základní, tak i trvalá formace se namohou účinně realizovat bez tradičních či nově 

vznikajících institucí a iniciativ. Současné vzdělávání a příprava katechetů probíhají 

v rámci několika nabídek. 

Katecheté mohou získat základní potřebné vzdělání ve studijních programech a 

kurzech na teologických a pedagogických fakultách či vyšších teologických školách 

v různých městech, které trvají jeden až tři roky, podle předchozího vzdělání uchazečů. 

Osnovy daných programů jsou v kompetenci vedení fakult a ČBK.
214

  

V diecézích, kde teologické fakulty neexistují anebo nemohou uspokojit současnou 

potřebu katechetů, se pořádají katechetické kurzy, které musejí svým obsahem naplnit 

požadavky Katechetické směrnice ČBK ohledně povinných teologických a 

pedagogických předmětů.
215

 

Základní roli v kvalitě a kvantitě nabízených formačních nástrojů mají bezesporu 

jednotlivá diecézní katechetická střediska, která se kromě povinného vzdělávání 

zaměřují rovněž na průběžnou formaci zahrnující vydávání odborných materiálů a 

pomůcek, pořádání celostátních či oblastních setkání, přednášek, seminářů, studijních 

pobytů pro katechety apod.
216

 Všechny jejich aktivity se obecně zaměřují na 

teologickou a pedagogickou podporu.
217

 Kromě různých typů nabídek se ale také věnuje 

pozornost jejich úrovni a cílovým skupinám. Existují totiž formace základní povahy, 

které jsou zaměřené na osoby, které katechezi přímo vykonávají, a věnují tak dostatečný 

čas především systematickému vzdělávání v oblastech křesťanského poselství, znalosti 
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člověka a společensko-kulturní situace a pedagogice víry.
218

 Podporu a trvalé 

vzdělávání ale potřebují rovněž osoby za katechezi odpovědné, kterým jsou určeny 

programy na úrovni diecézí či interdiecézní, které jsou podstatně náročnější a 

specializovanější.
219

 Dalšími v pořadí jsou pak programy týkající se vyšších národních 

či mezinárodních center, ve kterých se formují osoby, které mají řídící odpovědnost 

v katechizaci, připravují se zde docenti katechetiky pro semináře, formační domy nebo 

katechetické školy a kde se také věnuje pozornost katechetickému výzkumu.
220

 

K tomu, aby si katecheté mohli vyměňovat své zkušenosti a poskytovat podporu 

vzájemně mezi sebou (ve farnosti, vikariátu, diecézi), mohou v současné době využívat 

několik cest. Podporu a především možnost reagovat na aktuální témata představuje 

profesní časopis Cesty katecheze – Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku, 

který od r. 2009 vydává ČBK.
221

 Jako další nástroj podpory pak můžeme vidět nabídky 

různých univerzit a fakult v rámci celoživotního vzdělávání, které rovněž poskytují 

příležitost k růstu a vzdělávání nejen v různých oblastech, ale i v různých životních 

etapách a stádiích rozvoje. Jako příklad nejpružnějšího a nejaktuálnějšího zdroje, který 

je používán na místních úrovních, můžeme zmínit periodikum Arcidiecézní informace 

katechetům (AIK), vznikající díky činnosti Katechetického střediska pražské 

arcidiecéze, které je možné pravidelně odebírat nebo z něj čerpat prostřednictvím 

veřejného internetového přístupu.
222

 

Za důležitou součást formování katechetů považuji snahy o vytváření prostoru k co 

nejširšímu vzájemnému osobnímu setkávání osob, které se katechezi přímo věnují. Tyto 

snahy jsou aktuálně zastoupeny pravidelnými celostátními setkáními katechetů, která se 

od podzimu 1996 konají vždy jednou za rok. Závěry těchto setkání jsou publikovány a 

také například prezentace odborníků, kteří jsou pozvanými řečníky, jsou zveřejňovány 

prostřednictvím webových stránek.
223

 Důležitost společných setkání nevyplývá pouze 

z možnosti získat další informace, materiály a kontakty, ale především z příležitosti být 

spolu, vidět konkrétní tváře dalších služebníků věnujících se katechezi ve všech 
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diecézích a na různých úrovních odpovědnosti, diskutovat a mít osobní příležitost sdílet 

v širším kontextu své zkušenosti. Nesmíme zde ale také opominout ani společný čas a 

prostor pro katechety a kněží už na úrovni samotných farností, bez nichž by setkávání 

na „vyšších úrovních“ nebyla tak efektivní.
224

 Především v případech, kdy je možné 

věnovat osobním setkáním dostatek prostoru a času, můžeme hovořit o skutečném 

vzájemném duchovním vedení. Důležitým prvkem vzájemného sdílení, bez kterého není 

možné druhého člověka efektivně podporovat, povzbuzovat jej v činnosti a snažení 

nebo dokonce přímo a účelně napomáhat v rozvoji všech kompetencí, dovedností či 

klíčových vlastností nutných pro práci katechety, je vztah. Takové nadpřirozené pouto, 

jenž může přesahovat i rovinu vlivu učitele, mentora či následováníhodné vedoucí 

autority. Takový vztah je totiž naplněn kromě předávání informací, povzbuzování a 

péče také vroucím zájmem a až otcovským přístupem. Jestliže můžeme z dopisů 

apoštola Pavla vnímat starostlivost a otcovskou lásku, ke všem věřícím, jimž osobně 

zvěstoval evangelium,
225

 nemůžeme si také nevšimnout jeho užšího a intenzivnějšího 

pouta k Timoteovi. Dané pouto by nemohlo vzniknout, pokud by Pavel nebyl otevřený 

ke sdílení nejen svého učení, ale i celkového způsobu života; pokud by před svým 

spolupracovníkem neodhalil úmysly a motivy vedoucí k jeho rozhodování či jednání.
226

 

Jejich vztah se dotýkal jiné služby v církvi, nicméně principy cíleného investování do 

schopností druhých a jejich osobnostního rozvoje jsou platné i v případě katechetického 

poslání. Pokud tedy budeme dobře chápat úlohu takového přístupu, musíme při formaci 

využívat co nejvíce možností k vytváření vzájemných vztahů mezi katechety, které 

budou trvalejšího a hlubšího charakteru, než je možné vybudovat při náhodných a 

krátkodobých vzájemných setkáváních. 

Z dostupných veřejných zdrojů není zřejmé, že by v dnešní době existovaly nějaké 

výrazné nedostatky v nabídce pro dostatečnou základní formaci, které by souvisely se 

studiem teologie či náboženské výchovy na katolických teologických fakultách nebo 

s absolvováním katechetických kurzů, případně jiných srovnatelných katecheticko-

teologických kurzů ve strukturách katolické církve. V rámci trvalé formace pak sama 

Česká biskupská konference či všechna arcidiecézní a diecézní katechetická střediska 
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rovněž v dostatečné míře buď sama nabízejí, či informačně zprostředkovávají všechny 

možné prostředky pro další formování.
227

 

Obsah, způsob a podoba formace má pro vyzbrojení katechetů veliký význam. Je 

proto velmi důležité věnovat přípravě dostatečnou pozornost a podporu ze strany celé 

církve, ale především pak těch, kteří jsou za katechezi v církvi zodpovědní. Při formaci 

by se ale nemělo zapomínat na to, že jak kompetence, tak dovednosti a vědomosti mají 

být katechumenům předávány způsobem, který očekává jejich další rozvoj. Účinná 

formace musí rovněž vždy, bez ohledu na měnící se výzvy, zohledňovat podporu celé 

lidské osobnosti s její komplexní, transcendentní a historickou identitou.
228

 

A v neposlední řadě nesmíme také zapomínat na předcházení chaosu a nekoordinované 

práce při formačním úsilí, protože i to bude efektivnější a účinnější pokud neponese 

podobu systematického a cílevědomého snažení ze strany kompetentních osob.
229

 

 

4.5. Výzvy pro katechety 

V poslední části, týkající se formace katechetů, se budeme věnovat výzvám, které se 

objevovaly, objevují a mohou se i dál objevovat v souvislosti s činností katechetů. 

Přednostním úkolem, který byl formulován v souvislosti s výzvami ve Všeobecném 

direktoriu pro katechezi již před rokem 2000 a jenž úzce souvisí s tématikou celé této 

práce, je příprava a formace hluboce věřících katechetů.
230

 Můžeme tedy vidět, že už 

před téměř 15 lety byly životaschopnost a účinnost katecheze úzce spjaté se samotnými 

osobami katechetů.
231

 Nejprve si představíme základní východisko přístupu k výzvám, 

které je pro každého katechetu zásadní a bez něhož by bylo opravdu nesnadné výzvy 

přijímat. Poté přineseme stručný přehled jednotlivých výzev, které se opět budou 

dotýkat spíše osob než podmínek v katechetické činnosti. 

 

4.5.1. Základní východisko  

V předchozích kapitolách této práce jsme se pokusili přinést přehled základních a 

nezbytných předpokladů, které by katecheté měli splňovat bez ohledu na to, jaké 
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skupině katechizovaných slouží. Vzhledem k jejich výčtu se jeví jako příhodné, že 

nejvýraznější výzvou směrem k daným osobám bude sama ochota výzvám čelit a 

schopnost na ně reagovat pomocí inovace, aniž by ztratili stabilitu a ukotvení. Svoje 

tvrzení se zde pokusím blíže představit pomocí malého podobenství, ke kterému mne 

inspiroval tento citát:  

 „Učitel (v tomto případě katecheta) pro 21. století by se měl stát poslem, prorokem 

znovunalezeného Bytí, tím, kdo je z lásky průvodcem v péči o duši, tím, kdo je 

hledačem pokladů v nás samých. Učitel by měl být ten, kdo je světlem ve tmách, a 

v odumírání lidskosti je majákem k životu.“
232

 

Katecheta zde vystupuje jednak v roli bezpečného, neměnného a stabilního 

ukazatele, zároveň je zde ale představen i jako průvodce. Obrazně tedy vidím 

vyrovnaného a zralého člověka na cestě, který vyjel z bodu A (osobní rozhodnutí 

k následování Krista) do bodu B (osobní setkání s živým Kristem). Touto 

charakteristikou se nijak neliší od dalších lidí, kteří se pohybují na stejné trase jako on. 

Podstatným rozdílem je ale skutečnost, že on jede v prvé řadě bezpečně, jistě a vytrvale 

stále dál, protože dobře zná svůj cíl. Nemá také žádné zbytečné zábrany přizvat další 

různé spolujezdce do svého osobního dopravního prostředku a navíc si danou cestu bez 

ohledu na počasí opravdu užívá. Líbí se mu cestovat, těší se už i ze samotné cesty, a 

proto nepovažuje žádné výzvy a priori za překážky, které musí zdolávat, překonávat či 

dokonce násilně odstraňovat. Výzvy naopak chápe jako příležitostná místa na cestě, 

která dovolují vidět nová a neprobádaná území, jež si může prohlédnout a poznávat ve 

chvílích, kdy už se nechce jen soustředit na stereotypně ubíhající kilometry na 

ukazatelích podél cesty, ale místo toho může dobrovolně na nějakém takovém místě 

zastavit, aby se rozhlédl. Výzvy se ale mohou objevit i tak, že zahlédne nějakého 

stopaře-cizince stojícího u silnice. Katecheta má dost odvahy, aby mu zastavil, a skrze 

rozhovor s ním má opět příležitost dozvědět se o nových místech, která sice osobně 

nenavštívil a neviděl, přesto díky svědectví cizince ví či věří, že skutečně existují.  

Některé výzvy, v tomto podobenství představené jako místa či osoby, se ale mohou 

občas objevovat i nečekaně. Katecheta musí zastavit například kvůli defektu na svém 

dopravním prostředku, uzavírce na komunikaci či výrazné a nepříznivé změně počasí. 

V takových případech musí člověk reagovat i nedobrovolně a nepřipraveně. Takové 

výzvy se pak často jeví jako nežádoucí a nechtěné, protože zdržují, rozptylují a přinášejí 
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komplikace. V katechetovi mohou dokonce vyvolávat nejistotu, obavy nebo dokonce 

i zklamání a frustraci. Takové výzvy mají ale ještě větší význam než ty dobrovolně 

zvolené. Svou přítomností totiž katechetovi pomáhají udržovat vědomí, že je skutečně 

teprve na cestě, která, ač se mu může velmi líbit a přináší i jistá pozitiva a hodnotné 

zážitky, ještě není cílem. Katecheta je tedy prostřednictvím nedobrovolných výzev stále 

konfrontován s faktem, že nemůže mít vše pevně ve svých rukách.
233

 Na cestě jsou 

důležité oba dva typy výzev a katecheta z nich může mít prospěch, pokud se jim nebude 

primárně vyhýbat, ale bude se s nimi umět důstojně vypořádat s pokojným a důvěřivým 

srdcem.
234

 Bude totiž vědět, že každou další výzvou je blíž a blíž svému cíli. 

Z daného podobenství je zjevné, že pro všechny katechety budou mezi základní 

východiska v přístupu k výzvám patřit otevřenost a ochota na jakékoliv výzvy reagovat. 

Protože i přes osobní nepohodlí, únavu a všudypřítomné riziko neznámého budou pevně 

důvěřovat tomu, kdo jim jako jediný může potřebný pokoj do srdce darovat.
235

 Takový 

přístup je tedy třeba požadovat, upevňovat a hluboce zakořeňovat již při samotné 

základní formaci všech katechetů. Můžeme tím katechetům pomoci eliminovat častý a 

někdy i dost tvrdý střet mezi očekáváními a realitou v souvislosti s prací v církvi.
236

 

Opět dle podobenství řečeno, katecheté by měli v sobě stále živit vědomí, že se 

charakterem své služby řadí mezi trvalé a nadšené cestovatele a nemůžou tedy očekávat 

podmínky totožné s činností někoho, kdo vystupuje například v roli starosty města. 

 

4.5.2. Konkrétní výzvy 

První konkrétní výzvou, kterou ale můžeme vztahovat i k jiným službám v církvi než ke 

katechezi, patří vyhnutí se dvěma extrémům v přístupu k dané činnosti, své roli 

i k svěřeným osobám. První z nich má podobu rutinního jednání bez dostatečné 

iniciativy a angažovanosti a druhým extrémem je zase přílišná rivalita, kariérismus a 

důraz na výkon, spojený s nereálnými úkoly a zadáními.
237

 Vypořádání se s výzvou tak, 

že se katecheta dokáže vyhnout prvně jmenovanému extrému, ochrání sice více jeho 

bezprostřední okolí než jeho osobu, zato druhý extrém bezprostředně souvisí s ochranou 

před syndromem vyhoření.  
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Mezi další výzvy patří nedostatečné uchopení katecheze coby školy víry, nikoli tedy 

školy vědomostí a znalostí, ale skutečného praktického nácviku křesťanského života, 

který není možný bez aktivní účasti na životě nejen ve skupině katechizovaných, ale 

také celého křesťanského společenství.
238

 Tímto budou katecheté také přímo čelit 

nelehkému boji s individualizmem a s nedůvěrou vůči církvi, která je v myslích lidí 

vnímána především jako instituce. I na tomto příkladu můžeme vidět, jak významný, 

ne-li rozhodující bude fakt, jak budou druhými vnímáni právě oni, konkrétní jedinci. 

Vztah ke společenství souvisí v pořadí třetí výzvou, kterou by měli katecheté správně 

uchopit. Každý katecheta je vždy pracovníkem spoluodpovědným za pastoraci a má být 

zapojen do celkového plánu své komunity (farnosti, vikariátu či děkanátu, diecéze).
239

 

Dané tvrzení v sobě nese výzvu především směrem k zodpovědným osobám, které mají 

ve své kompetenci tvorbu a realizaci pastoračního plánu, který se dotýká všech 

pastoračních pracovníků a v němž tedy musí zakomponována i otázka formace 

katechetů.
240

 Představená výzva, vztažená opět více na samotné katechety, se týká 

vypořádání se s dualismem, který se například projevuje ve způsobu života tzv. 

nedělních křesťanů. Katecheté by svým osobním příkladem a činností měli vždy 

usilovat o dostatečné propojení Písma s tradicí a zvládnutí jednotlivých bodů víry tak, 

aby byly patrné v pevnější morální formaci. Svými osobnostními kvalitami a 

charakterem představeným v předchozích kapitolách, ale i samotným charakterem své 

služby totiž patří mezi skvělé příklady propojení křesťanských hodnot s každodenním 

životem. Zmiňovaný dualismus nejvíce souvisí s tím, že dnešní člověk sám o sobě 

religiozitu neodmítá, ale stojí na jeho libovolném osobním výběru toho, co je a co není 

posvátné. Kdežto katecheta, v tomto případě asi nejlépe představený na osobě 

katechety-laika, reprezentuje živý a konkrétní příklad vnitřní svobody, citlivosti vůči 

sociální dimenzi víry a ochotnému přijetí angažovanosti pro obecné dobro.
241

 Tato 

výzva se sice nejvíce dotýká katechetů, kteří se zabývají katechezí dospělých,
242

 

nicméně závažná bude i v případě katechezí dětí, školáků, dorostu a mládeže, kteří ještě 

mnohem víc, než v minulosti dnes potřebují zdravé a následováníhodné vzory. Znovu 

zde můžeme s jistotou konstatovat, že celé společenství by mělo mít neustále na paměti, 
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že jakákoliv pastorační činnost, která se neopírá o osoby skutečně formované a 

připravené, riskuje svoji kvalitu a že pracovní nástroje nemohou být opravdu účinné, 

nebudou-li používány dobře formovanými katechety.
243

 

Mezi další výzvy, které by zde měly být v souvislosti s tématem práce zmíněny 

alespoň jmenovitě, patří nepodceňování současných společenských změn, ke kterým by 

měl katecheta přistupovat dle aktuální sociální nauky církve, trvalá a efektivní snaha 

dostát důrazu na evangelizační ráz, které sice na jedné straně napomáhá vzrůstající nové 

zaujetí pro přípravu věřících laiků ke křesťanskému svědectví, mezináboženskému 

dialogu a společenské angažovanosti, ale například příprava k misijnímu poslání ad 

gentes se ještě jeví jako slabá a nedostatečná.
244

 Zmiňovaný apel se přímo dotýká jiné 

palčivé výzvy v souvislosti s rostoucí multikulturní společností. Správně uchopit realitu 

přítomnosti a vzrůstajícího vlivu různých národnostních menšin, které se integrují do 

naší společnosti, se může jevit až jako podobná misionářskému úkolu, který se sice 

bezprostředně týká různých národů, ale odehrává se přímo na našem území. Již dnes se 

objevují iniciativy, které deklarují, že misie mezi národy může probíhat přímo v rodné 

zemi daného misionáře, neboť členové různých národnostních a etnických skupin jsou 

na daném území přítomni ve stále větším počtu.
245

  

Poslední, ale určitě ne nejméně důležitou výzvou, je dle mého otázka globalizace. 

Propojování světa v jednu velkou společnost především prostřednictvím stále 

dokonalejších komunikačních a informačních technologií přináší na jedné straně velké 

možnosti přiblížení se, ale na straně druhé otevírá naše osobní soukromí 

nepředstavitelnému množství vlivů, kterým není vždy lehké účinně čelit či je dokonce 

správně třídit. Již v roce 2002 se v dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

výchovně vzdělávací soustavy České republiky, který připravilo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, objevují globalizace a nebývalé zatížení jedince v otázce velké 

názorové plurality coby zásadní charakteristiky vnějších podmínek ovlivňující 

vzdělávací systém.
246

 Protože se katechetická činnost také přímo týká výchovného 

působení, měl by katecheta umět na tyto vhodně výzvy reagovat. Opět v souvislosti 

s jeho přípravou a formací bychom měli vybavit každého formovaného jedince 
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klíčovými kompetencemi, které se již několik let snaží stanovit řada evropských 

odborníků i organizací.
247

 Tématika klíčových kompetencí je sice více spojena 

s formováním jedinců na úrovni základního vzdělání,
248

 nicméně protože souhrnný 

přehled představ o osobnosti jedince, který má obstát v dnešní společnosti velmi 

výstižně shrnuje předchozí závěry obou dvou kapitol této práce, můžeme jej přijmout 

jako inspiraci při stanovení cílů při formování katechetů, kteří se připravují na formy 

katechetické práce v tzv. základní rovině.
249

 Každý katecheta představuje jedince, který: 

- Vnímá změny jako výzvu a příležitost. 

- Dokáže aktivně uplatňovat nové myšlenky. 

- Bude schopen překonávat překážky a adekvátně se rozhodovat. 

- Bude kritický k názorům druhých ale současně tolerantní. 

- Bude tvořivý, pružný, samostatný. 

- Bude umět vyhledávat a zpracovávat informace. 

- Bude schopen kooperovat s druhými, komunikovat s nimi a vytvářet atmosféru 

důvěry. 

- Bude odpovědný za sebe i druhé. 

- Bude mít zdravé sebevědomí, dokáže asertivně jednat. 

- Bude zachovávat svou (občanskou a kulturní) identitu. 

- Bude dodržovat zásady zdravého životního stylu a bude schopen vyrovnávat se 

se stresem. 

- Bude schopen se celoživotně vzdělávat.
250

 

 

Znovu se tak vracíme k úvodnímu citátu této kapitoly, který pomocí metafory vystihl 

osobnost člověka, který i výzvu globalizace a s ní spojených neustálých 

společenských, kulturních a politických změn umí ustát a nebojí se. Nebojí se 

používat nové přístupy a inovace, jimiž potřebuje reagovat na bouře a vlnobití, 

protože je pevně zakotven v pravdě, lásce a milosrdenství, které jediné jsou a mohou 

být původci jeho záře a světla. Jedině tak může katecheta opravdu druhým sloužit a 

ve své roli obstát.  
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 Srov. MALACH, Josef. Teorie metodiky výchovy, s. 11. 
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 Srov. MALACH, Josef. Teorie metodiky výchovy, s. 12. 
249

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 189. 
250

 Srov. MALACH, Josef. Teorie metodiky výchovy, s. 11. 
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5. Závěr 

Všechny kapitoly této práce mají jednoho společného jmenovatele. Je jím osobnost 

katechety, který představuje jeden z nejdůležitějších činitelů v procesu katecheze. 

Nejprve jsme jej definovali jako konkrétního přímého účastníka katecheze bez ohledu 

na její typ. Na základě církevních dokumentů jsme vyjmenovali a charakterizovali jeho 

jednotlivé role ve službě. Patří mezi ně svědek, učitel, pastýř, vychovatel a učedník. 

Poté jsme přinesli nástin profesních standardů složený ze čtyř částí: pedagogického 

východiska v pojetí služby katecheze, osobnostního a lidského profilu, profesních 

dovedností a kvalifikace a jako poslední samotného poslání ve službě v církvi. Zjistili 

jsme tak, že pedagogické východisko znamená pro každého katechetu především 

věrnost vůči Bohu a zároveň i vůči člověku. Protože je poslání katechety nejblíže 

povolání učitele, představili jsme si i v jeho případě nemalé požadavky a nároky na jeho 

osobnostní a lidské kvality, kterými jsou například stabilita pocházející z dostatečného 

sebepoznání a odpovědnosti vůči církevnímu společenství. Otevřeli jsme rovněž otázky 

související s vnitřní motivací, integritou, důvěryhodností, autoritou, základními 

ctnostmi a kladnými lidskými vlastnostmi, potřebnými k vhodné sebeprezentaci a 

k budování hodnotných mezilidských vztahů. Podrobně jsme si také představili 

nezbytné plánovací, realizační, řídící, diagnostické a autodiagnostické dovednosti. 

V rámci odborných kompetencí jsme nevynechali schopnost vzbudit zájem, který úzce 

souvisí jak s novými komunikačními technologiemi, tak se znalostí nových výukových 

metod. Všechny jmenované standardy jsme ale nebrali jako uzavřené, ale podmínili 

jsme je předpokladem trvalého sebevzdělávání. Celkový profil katechety jsme zakončili 

výčtem klíčových pojmů souvisejících se samotným osobním posláním katechety, mezi 

něž patří věrnost, stálá evangelizace, rozvoj služby, spolupráce s Duchem svatým, 

vytrvalost a jako nejdůležitější láska. Celou práci jsme pak na závěr uzavřeli otázkou 

účinné základní i permanentní formace. Představili jsme si opět všechny její účastníky, 

ať už v podobě konkrétních zodpovědných, tak v nabídce různých vzdělávacích a 

formačních institucí či nástrojů. Jako ryze autorskou se ukázala kapitola o výzvách 

vztahujících se především k osobnostem katechetů, v níž jsme se pokusili formulovat 

základní východisko týkající se samotného přístupu k dobrovolným či neočekávaným 

výzvám.  
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Přínos této práce vidím především ve snaze připravit na základě církevních 

dokumentů a dalších vhodných publikacích ucelený pohled na problematiku role 

katechety v katechetické službě církve, který by popřípadě mohl sloužit jako podnět pro 

budoucí vypracování, vymezení a výčet konkrétních standardů pro osobnosti všech 

katechetů ve službě církvi. Předkládaný přehled považuji za poměrně ucelený a 

představující osobnost katechety skutečně jako klíčovou k úspěšné realizaci celého 

katechetického poslání. Jako další klad pak vnímám i jistý osobitý autorský přístup, 

který by eventuálně mohl sloužit coby inspirace všem věřícím, kteří o službě katechety 

uvažují, nebo v ní již působí a chtějí se dále rozvíjet.  
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