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Abstrakt 

Bakalářská práce si klade za cíl zkoumat hlavní znaky dialogu křesťanství s ateismem v rámci 

vybraného ročníku Katolického týdeníku. Metodou této práce je kombinace kvantitativní a 

kvalitativní analýzy mediálních obsahů. Na pozadí současné křesťanské literatury, obecných úvah o 

problematice víry a úloze církve v současném světě se ukazuje, že téma je v týdeníku frekventované. 

Dialog s ateismem je zmiňován v mnohých publicistických žánrech – rozhovorech, esejích, 

komentářích či kulturních recenzích, ale zabývají se jím i samostatné rubriky. Kvantitativní analýza se 

v první části práce věnuje četnosti, rozsahu a formám zvoleného materiálu v Katolickém týdeníku 

během roku 2013. Druhá část práce je věnovaná kvalitativní analýze a interpretaci vybraných textů, 

jejich stylistice a přístupnosti novým čtenářům a také apelu na křesťany samotné. Poslední část práce 

je věnována prezentaci zkoumaného tématu v roce 2014 v deníku Lidové noviny. 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to research the main features of the dialogue between Christianity 

and atheism in the Catholic Weekly during chosen year. The method of this thesis is a combination of 

quantitative and qualitative analysis of media contents. Against background of the contemporary 

Christian literature, general considerations of the faith and challenges of the church in today´s world 

is apparent that the theme is very popular in Catholic Weekly. Dialogue with atheism is mentioned in 

many journalistic genres – interviews, essays, comments and reviews and there are also separate 

rubrics about it. Quantitative analysis is in the first part of the thesis covering the frequency, 

extension and shapes of the texts in the Catholic Weekly during year 2013. The second part is 

devoted to the qualitative analysis and to the interpretation of certain texts, their stylistics and the 

accessibility to new readership as well as the appeal to Christians themselves. The last part is 

dedicated to a short presentation of the topic in the daily Lidové noviny in 2014. 
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Úvod 
 

V následující bakalářské práci se pokusím analyzovat pozoruhodný fenomén, který do širšího 

povědomí současné české společnosti nenápadně prosakuje, přestože se stále jedná o 

minoritní a v jistých kontextech nepopulární téma. Jak by však název mohl nevhodně 

evokovat, tato práce rozhodně nemá žádné teologické, a už vůbec ne apologetické ambice. 

Předložený text se týká zachycení momentů, které vůbec umožňují dialog křesťanství 

s ateismem v médiích a následně mimo média. 

Tato poněkud vágní charakteristika médií musí však být konkretizována, učiním tak na třech 

úrovních. Zaprvé se bude jednat o média křesťanská, respektive současnou českou literaturu 

křesťanského zaměření, která však sféru svých čtenářů neomezuje na věřící, ale snaží se 

oslovit lidi stojící na pomezí, hledající a také, což je možná pro práci stěžejní, umírněné či 

radikální ateisty.  

Zadruhé bude mimo těchto publikací zpřístupňujících či popularizujících křesťanství zkoumán 

loňský ročník (2013) periodika Katolický týdeník se svým více či méně odvážným vstupem do 

tohoto dialogu křesťanů s ateisty. 

Zatřetí je cílem celého zkoumání syntéza těchto dvou dílčích oblastí mediálních obsahů, tedy 

využití teologických a filosofických poznatků v praxi, při kombinaci kvantitativní a kvalitativní 

mediální analýzy periodického tisku, a její následné vyhodnocení, zasazení do širšího 

kontextu naší doby. 

V ideálním případě by mělo dojít k formulování odpovědi na otázky, zda se takový živý dialog 

na stranách Katolického týdeníku skutečně odehrává, jakou má jazykovou a intelektuální 

formu, zda má díky své otevřenosti a stylistickým dovednostem potenci oslovit nové čtenáře, 

nebo je z tohoto hlediska buďto zcela neatraktivní, případně svou formou potenciálního 

čtenáře ještě více „rozčiluje“. 

Z předchozího vyplývá, že je důležité pracovat jak s obsahy vybraných médií, tak s tím, co v 

nich z různých důvodů chybí a mohlo by to zároveň něco znamenat. „Trvalá a pravidelná 

nepřítomnost určitého prvku v mediální komunikaci může být hodnotově interpretovatelné 



13 
 

sdělení.“1 Konkrétně si můžeme představit záměrné skrývání určitých informací, vyhýbání se 

náročným tématům, tabuizování nepohodlných faktů, ignoranci nebo jen nedbalost.  

Myslím si, že je nezbytné také vyjasnit celkový smysl tématu práce. Pod termínem „dialog 

křesťanství s ateismem“ se v tomto kontextu totiž mohou čtenáři nabídnout dvě různé 

interpretace. Zaprvé je to ten „žádoucí dialog“ vedený mezi autorem textu s nevěřícím (či 

hledajícím, anebo jen lehkověrným, případně vlažně věřícím) čtenářem, který pročítá 

Katolický týdeník a něco jej upoutá, podnítí k přemýšlení a nebojme se říci, že v širším 

časovém horizontu může změnit jeho život.  

Abych předchozí tezi podepřela, musím vyjít ze svého přesvědčení, že toto periodikum není 

ekvivalent klasického společenského magazínu ani odborného časopisu. To znamená, že 

neslouží primárně k pobavení ani k poskytování informací ze speciálních věd, ale že je spíše 

periodikem zcela specifickým, v jistém smyslu určeným všem a přesto mnohými nekriticky 

odmítaným. Katolický týdeník je periodikum, ve kterém může člověk zalistovat také zcela 

neplánovaně, když prožívá kritické období života, když se nově seznamuje s církví, anebo 

když náhodou vstoupí do kostela (nehledě na to, že je týdeník od nedávné doby k zakoupení 

i v mnohých trafikách).  

Zadruhé je to dialog, který je veden nikoliv směrem ven z církve, ale který se odehrává přímo 

v jejím centru. Tím mám na mysli články, které píší křesťané výhradně pro sebe, ve kterých si 

vyjasňují určité sporné otázky své víry a udržují se navzájem v aktivitě. Tato druhá 

charakteristika bude pro práci zřejmě významnější než ta první, a to z pochopitelného 

důvodu. Zatímco otevření Katolického týdeníku nevěřícím nebo již hledajícím člověkem je 

spíše náhodné, tento interní dialog v rámci křesťanského společenství by měl být častým a 

životně důležitým jevem. 

Co se týče osobního přístupu k práci, ráda bych samozřejmě zaujala co možná největší 

odstup od názorů, které se ve všech uvedených médiích prezentují. Upřímně si však musím 

hned na úvod přiznat, že žádná práce týkající se těchto záležitostí nemůže mít zcela 

objektivní výstup, což ovšem neznamená, že bych se o to nechtěla i nadále snažit. Každého 

člověka se totiž otázky, kterými se zde budu zabývat, vždycky už nějakým způsobem týkají, 

záleží pouze na tom, zda jim věnuje pozornost nebo ne. Těžko bych se tedy pro toto téma 

                                                           
1
 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001, s. 196 
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rozhodla, pokud bych k němu neměla žádný osobní vztah, pokud bych sama dialog 

s křesťanstvím neprožívala. 

Tím chci pouze říct, že tuto práci nepíši ani z pozice pravověrné křesťanky, ale ani 

přesvědčené ateistky s plnou náručí protiargumentů, což považuji za velkou výhodu. Spíše 

než tyto dva typy autorství je mi vlastní otevřená pozice k novým myšlenkám a cizím 

názorům, kritické myšlení a zároveň touha po životním naplnění bez kompromisů. Lze tedy 

říci, že sama na sobě učiním malý experiment zjišťující, jak uvedené mediální obsahy 

konkrétně obstojí v dialogu víry a pochybnosti.  

Je zjevné, že komplexní pokrytí tohoto rozsáhlého tématu, ze kterého chci ukrojit jen drobný 

díl, není v mých silách a ani pro ně nemám dostatečné vzdělání. Navíc se nechystám ke 

státnicím na jedné z teologických fakult, ale na Fakultě sociálních věd. Ráda bych tedy při 

psaní této bakalářské práce zůstala u vybrané křesťanské esejistiky a pramenných textů 

Katolického týdeníku.  

Oproti původním předpokladům jsem do zdrojového aparátu doplnila publikaci Úvod do 

katolictví L. S. Cunninghama, která mi poskytla nosná fakta vztahující se především ke 

Druhému vatikánskému koncilu a jeho historickému významu. Stávající pramen Tichá srdce – 

kláštery a jejich lidé od Aleny Ježkové se mého tématu dotýká jen okrajově. Přiznávám, že 

motivací zařadit jej do seznamu literatury byl zejména jeho krátký prolog. V něm Ježková 

z mého pohledu velmi výstižně popisuje rozpaky, strach a nekonkrétní stud ateisty 

vstupujícího mezi křesťany, zároveň přitom neopomíjí smysl pro humor, což je jí ke cti. Ráda 

bych se k jejím autorským částem v Tichých srdcích ještě později vrátila.  

Zároveň mi byla vedoucí mé práce, paní doktorkou Čeňkovou, doporučena ještě rozsáhlá 

publikace Fenomén Vatikán autora F. X. Halase, bývalého velvyslance České republiky ve 

Vatikánu. Rozhodla jsem se čerpat i ze dvou žurnalisticky zaměřených studijních skript 

vydaných v nakladatelství Karolinum – Rozhovory o interview a Pokusy a dobrodružství: 

poznámky k eseji, neboť se týkají dvou publicistických žánrů, se kterými tato práce nejčastěji 

pracuje. Pro účely této bakalářské práce dále používám ekumenický překlad Bible z roku 

1985. 
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 Co se týče struktury práce, snažila jsem se dodržet rozvržení ze svých prvotních, ne ještě 

příliš konkrétních a v lecčems přímo naivních tezí. Pro zvýšení přehlednosti a čtivosti jsem 

vytvořila podkapitoly věnující se užším aspektům.  

Možná bude negativně hodnocen fakt, že nečerpám z žádných pramenů, jejichž autory by 

byli „uvědomělí ateisté“ typu Richarda Dawkinse, Sama Harrise, Christophera Hitchense 

nebo Daniela Dennetta. Jak může být tedy vůbec řeč o dialogu, když nejsou vyslyšeny 

rovným dílem obě strany, zeptá se možná někdo.  

Práce zohledňující postoje obou (ne až tak znepřátelených) táborů je jistě žádoucí, ovšem 

jedna z hlavních myšlenek mojí bakalářské práce je ta, že právě křesťané dostávají nyní slovo, 

aby klidnou silou reagovali na všeobecné ateistické tendence. Ty jsou totiž nejen 

v empirických vědách, ale i v občanském životě často automaticky přijímány jako 

neproblematické, být ateista je v Čechách „normální“. Na věřících tedy leží jisté symbolické 

břemeno. To znamená ukázat lidem, kteří se třeba ještě nerozhodli, nebo jsou k duchovním 

otázkám lhostejní, či jen líní, že existuje i jiná cesta, než ta obecně deklarovaná jako jediná 

správná, racionální, takzvaně „vědecká“. Že i být křesťanem je vlastně „normální“. 

  



16 
 

I. Teoretická východiska 
 

1.1 Metoda zkoumání: Kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy 

V současných výzkumech mediálních sdělení se využívají zejména dva postupy, přičemž 

kompromisem snažícím se o předcházení chybám plynoucím z jisté neúplnosti obou je jejich 

kombinace, takzvaná triangulace.2 Ve své práci se nebudu zaměřovat na fungování určitého 

média ve vztahu k legislativě, aplikované etice, vlastníkům ani financím.  

Výhradním objektem mého zkoumání budou „mediální sdělení s různou mírou přesahů mimo 

ně (až ke studiu diskurzu a kultury, v rámci níž jsou produkovány)“.3 Tím chci říct, že celá 

analýza se vztahuje k textu, respektive k textu jako styčné ploše křesťanství a ateismu ve 

všech jeho formách.  

Nabízející se interdisciplinarita vyplývající z kombinace dvou postupů je v případě mé práce 

vlastně nevyhnutelná. Mediální analýzy se často dotýkají speciálních vědních oborů, „v širším 

záběru také filozofie“.4 Tento vědecky ověřený fakt mojí hypotéze a celkovému zaměření 

celkem vyhovuje, ale zároveň situaci hodně komplikuje, což se ukáže teprve u druhé části 

analýzy (interpretace vybraných textů). V té si totiž příliš netroufám zacházet do složité 

teologie, ale na druhou stranu jsem si vědoma toho, že v rámci tématu nemohu lhostejně 

setrvat na povrchu, ale vyžaduje se ode mne také určitá zainteresovanost. Nyní bych ráda 

stručně nastínila, v čem obě metody spočívají, jaké jsou jejich výhody a nevýhody a jak chápu 

jejich úlohu v rámci tohoto konkrétního výzkumu.  

1.1.1 Kvantitativní analýza (Berelsonova kvantitativní obsahová analýza) 

Jak vyplývá už ze samotného názvu, tato metoda výzkumu médií se zaměřuje na množství, 

etymologicky pochází z latinského quantum (znamená kolik, jak mnoho).  

Jejími charakteristickými rysy jsou objektivita, systematičnost, zaujímání odstupu, 

experimentální postup od celku k jeho částem (od obecného ke konkrétnímu), 

přenositelnost či opakovatelnost. Významným výstupem této metody je statistická číselná 

                                                           
2
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 19 

3 
Tamtéž, s. 15 

4
 Tamtéž, s. 11 
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informace – zpravidla tabulka či graf, kde se jasně a zřetelně ukáže, kolik jakého materiálu 

bylo kde přesně k přečtení, slyšení nebo vidění.  

V tomto typu výzkumu dochází k měření proměnných, pracuje se s jejich výskytem a 

rozřazením do kategorií. Kvantitativní metoda se vyvíjela ve šlépějích pozitivistické tradice 

(pro níž je typické odmítání spekulací a kladení důrazu na ověřitelnost faktů, je to filosofický 

oponent metafyziky) a kladla mimořádný důraz na přesnou analýzu faktů za pomoci 

dedukce.5 

Při zkoumání tematické agendy médií můžeme sledovat buď to, jakým způsobem se médium 

s jedním daným tématem vypořádává, jak moc pozornosti mu v časové kontinuitě věnuje, 

anebo zkoumat agendu média jako celek, případně porovnávat celkové zaměření s jinými 

médii.6 Pro tuto práci přichází samozřejmě do úvahy první volba.  

Z výše uvedeného vyplývá, že kvantitativní obsahová analýza zachází s mediálním sdělením 

tak, jako by se vše dalo spočítat a jako by sám výzkumník stál mimo tyto „objekty sdělení“. 

Metoda nezkoumá způsoby výkladů, příčiny představených problémů nebo širší souvislosti a 

vztahy, ale odpovídá pouze na otázky po kvantitě. Výhodou této metody však je, že se na její 

praxi a výstupech zřejmě shodne více lidí a porozumí navzájem svým záměrům – množství 

materiálu se dá velmi snadno přesně a jednoznačně určit.  

Pro kvantitativní metodu je nezbytné zvolit si takzvanou kódovací jednotku, kterou se 

výzkum bude zabývat. V mém případě za jednotku označuji publicistický text týkající se 

dialogu s ateismem jako celek. To znamená, že nebudu hodnotit například titulek, obrázek 

nebo komentář fotografie samotný, ani určitou rubriku nebo dílčí téma.  V první části 

výzkumu se má pozornost zaměří k tomu, jak velký prostor v tisku téma dialog s ateismem 

dostane, nikoliv na hloubku autorova textu a jeho přínos pro čtenáře. Četnost tematického 

materiálu tedy budiž pro začátek jediným kritériem, skrze nějž se pak dostaneme k celkové 

úrovni a vyznění vybraných textů.  

„Jádrem celé kvantitativní obsahové analýzy je konstrukce obsahových kategorií jednotlivých 

proměnných, kterých mohou zkoumané jednotky analýzy nabývat.“7 Zde budu využívat 
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 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 16-18 
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takzvané emergent kódovaní, to znamená, že stanovím kategorie až po rešerši. Někdy se 

postupuje opačným způsobem, kóduje se apriorně, tedy už dopředu se stanovuje, co chce 

výzkumník najít – vybírají se konkrétní žánry, rubriky, obrazové přílohy a podobně. To však 

není mým záměrem. 

Hlavní výzkumná otázka této části by se mohla inspirovat opět u Tomáše Trampoty: „Jak 

věrohodně média reflektují život společnosti v jeho plnosti?“8 Jinak řečeno: Je v rámci 

Katolického týdeníku vůbec dialog s ateismem téma, o kterém stojí za to psát? Objevují se 

takové texty vůbec a kolik se jim věnuje prostoru, jak často vycházejí?  

Pokud se takové tendence ve vybraném médiu nenajdou, nemám jako výzkumník co řešit a 

musím si vybrat jiné téma, to je zřejmé. Avšak vzhledem k tomu, že jsem zkoumala právě 

čísla z roku 2013, nemám strach, že bych žádný materiál nenašla, ba dokonce předpokládám, 

že bude velmi bohatý. 

Kvantitativní analýzu ohraničuji časově (52 čísel z roku 2013) a žánrově (zaměření výhradně 

na publicistiku, tedy ponechání zpravodajství stranou).  

1.1.2 Kvalitativní analýza (sémiotická neboli interpretativní) 

Tato metoda výzkumu médií se nezabývá množstvím, ale jakostí (opět z latinského qualis – 

jaký) zkoumaného obsahu.  

Při jejím užití se předpokládá hlubší proniknutí do zvoleného tématu, pokus o vlastní 

interpretaci sdělení a snaha o ozřejmění jeho smyslu. Jejími charakteristickými rysy jsou 

subjektivita, unikátnost (zadáme-li téma různým lidem, získáme různé výzkumy), reflexivita 

(úzký vztah tématu k subjektu), symboličnost, neopakovatelnost či konstruktivismus9. 

Namísto dedukce používá kvalitativní analýza metodu indukce, postupuje od konkrétních 

případů k obecným tezím.  

Kvalitativní analýza se využívá spíše pro menší počet mediálních obsahů, aby se jim tak 

mohlo věnovat více pozornosti – sémiotická analýza by neměla být povrchní. Je to postup 

vycházející z lingvistické školy Ferdinanda de Saussura a zabývá se různými znakovými 

                                                           
8
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 101 

9
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systémy v lidské komunikaci a výkladem jejich významu. Statistika se nevyužívá, místo toho 

se pracuje přímo s lidmi, vedou se hloubkové rozhovory nebo výzkumník participuje na 

zúčastněném pozorování.10 

Kvalitativní analýza tedy následuje myšlenku, že realita je konstruována teprve jedincem a 

zážitek je v zásadě nepřenositelný, nezaznamenatelný v celé své plnosti, zcela subjektivní. 

Sémiotická analýza pracuje dále s premisou, že cosi zůstává běžnému pohledu a vnímání 

skryto, avšak je možné to odkrýt, podívat se, co se skrývá za pouhými jevy. Hlavní otázkou 

pro práci pomocí této metody je, zda mají určité symboly význam, a když, tak jaké 

konkrétně.11  

„Sémiotická analýza totiž vychází z předpokladu, že veškerá komunikace – včetně informací, 

které nabízejí média – je založena na výměně znaků.“12 Tedy někdo, v tomto případě novinář, 

znak vyšle, něco jím označí a čtenář pak současně se znakem samým vnímá samo 

označované, konkrétní mentální pochod, který v něm vyvolá například popisek obrázku nebo 

pohled na titulní stranu novin. Je přirozené, že kolik čtenářů, tolik potenciálních významů. 

„Protože znaky operují na dvou rovinách označování – denotativní (jde o jednoznačný, 

doslovný význam znaku) a konotativní (významy asociativní, druhotné) – je aplikace 

sémiotické analýzy silně ovlivněna specifickými kulturními a společenskými hodnotami a 

zvyklostmi.“13 V tomto případě bude hodně záležet na celkovém kontextu, který zahrnuje i 

geografické a sociologické souvislosti. Abych uvedla konkrétní příklad, v České republice 

církev není společenskou autoritou jako v sousedním Polsku a Slovensku a zároveň se zde 

„mnoho lidí označuje za ateisty jen proto, že se neidentifikují s církevní podobou 

křesťanství“14. 

Při využívání kvalitativní metody pro výzkum médií neplatí tak striktní podmínky jako u 

metody kvantitativní. V této fázi výzkumu je důležitější než tvrdá data to, aby se text 

plodným způsobem osvětlil, aby mohl být interpretován s ohledem na aktuální situaci a také 

místní tradice, hodnoty a konvence. Důležitější než reliabilita (spolehlivost) a validita 
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(platnost) výzkumu je tak úroveň argumentace a výzkumníkovy znalosti širších souvislostí, 

stejně jako schopnost vyložit problematiku srozumitelně.  

Sémiotická analýza má, jak už bylo naznačeno, dvě roviny zkoumání. Pracuje se nejprve 

s denotací – výkladem prvků, ze kterých se sdělení skládá. Tedy fakticky se jedná o popis 

toho, co se v médiu objevuje a jaký prvotní význam to z našeho pohledu má. Roli hrají i 

takzvané technické kódy, které si v textu všímají například volby různých gramatických tvarů 

a co tyto volby implikují. Po denotativní analýze přichází na řadu analýza konotativní – ta se 

zabývá už zmíněnými sekundárními významy sdělení, které mají své kořeny v konkrétní 

kultuře a jsou propojené s asociacemi.  

1.2 Význam dialogu s ateismem  

1.2.1 Kde je údiv, tam jsou otázky 

Přejděme nyní po metodologických zásadách přímo k tématu práce. Ať už člověk pochází 

z jakéhokoliv rodinného prostředí, křesťanského nebo ateistického, je nanejvýš 

pravděpodobné, že jej někdy po cestě životem přepadnou následující otázky: „Kdo jsem?“, 

„Co zde mám dělat?“ nebo „Jak to, že vůbec něco je a není namísto toho nic?“.  

Údiv, pokud není zaplašen jistotami všednodennosti, je základem filosofie a také základem 

vztahu k transcendenci, základem aktu víry. Nejstarší civilizace naší historie, o kterých máme 

vědecké poznání, se s údivem vypořádávaly pomocí mýtů, starověcí Řekové později „objevili“ 

λοϒος, mezitím vznikaly pestré náboženské systémy, které byly založené na zjevení. Na čem 

však zakládá svou víru člověk postmoderní, postsekulární nebo spíše konzumní doby? 

„Pokud člověk zcela neztratil soudnost…pak ví, že čím více se zkracuje vzdálenost mezi ním a 

jeho smrtí, tím naléhavěji se dožaduje odpovědi otázka, co je pro něho to podstatné…pro co 

stojí za to žít.“15 

Nabídka odpovědí na tyto otázky je vskutku bohatá, člověk současnosti má z čeho vybírat. 

V případě české společnosti, která sklízí plody komunistických snah zcela vymýtit duchovní 

aspekt lidského života a kráčet cestou sebejistého vědeckého ateismu, je, zdá se, málo 

pravděpodobné, skoro nemožné, aby takový člověk konzumní společnosti preferoval ve 
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svém údivu nad vlastní existencí cestu křesťanské víry nad jinými rozmanitými duchovními 

praktikami. 

Jak píše v trochu širším významu F. X. Halas: „Rozchod s totalitou se v naší politice vůči 

Vatikánu projevuje zásadní vstřícností, ale jakmile se má přejít od gest dobré vůle k úpravě 

problémů, které demokratická republika zdědila z totalitní minulosti, panuje dosti značná 

bezradnost, jak správně postupovat,“16 či „komunistické Československo se se Svatým 

stolcem jednat nebálo, jiná věc je, že pravděpodobným cílem jednání z jeho strany bylo 

k dohodě nedospět a vinu za to svalit na Vatikán. Nepřímo to dokazuje veškerá historie 

těchto jednání.“17 

Představme si ale, že by se takový člověk našel – otevřený člověk stojící na pomezí – to je 

ideální případ pro naše zkoumání. Tento člověk třeba nerozumí obtížnému jazyku Bible, trpí 

spoustou předsudků ke křesťanskému pojetí Boha18, žije ve 21. století, tudíž zná výdobytky 

moderní vědy a mezi nimi a křesťanskými pravdami nachází nepřekročitelné rozpory. Možná 

jeho víra byla v minulosti otřesena, zraněna, vyplašena a vytěsněna. Lze také říci, že o své 

víře jen mlčí, že je jeho zbožnost plachá19. Nebo dokonce vůbec netuší, jaké by to bylo 

něčemu věřit, protože byl dosud zvyklý jen „vědět“. Přesto ale neupadá do primitivní formy 

ateismu, který by byl spíš než znakem poctivé a vyargumentované nevíry v Boha potvrzením 

naprosté lhostejnosti.   

1.2.2 Druhý vatikánský koncil jako mezník  

Nezpochybnitelný význam pro fenomén dialog s ateismem měl Druhý vatikánský koncil, 

který v závěru roku 1965 v rámci svých reforem definitivně „oddémonizoval“ nevěřící (nebo 

jinak věřící), zavrhl pojetí ateismu jakožto hříchu a obrátil se ke všem lidem dobré vůle.20 

Koncil se tak pokusil o tzv. aggiornamento21, které by vyrovnalo katolickou církev se 

současnými podmínkami. Požadavek otevřenosti a ochoty stýkat se nevěřícími a jejich 

potřebami jistě změnil mnoho a na křesťanství mohlo být od té doby mnohými někdejšími 

odpůrci pohlíženo jako na něco mnohem víc než na nudný soubor morálních předpisů.  
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Druhý vatikánský koncil si našel své sympatizanty i odpůrce a dá se říci, že se s jeho 

závěrečnými reformami církev vyrovnává dodnes. Mnozí tvrdí, že přinesl škodu, herezi, 

benevolenci, úbytek kněží a církevní schizma.22 Jiní, včetně Tomáše Halíka, se stále odvolávají 

na plody jeho pozitivních kroků. 

O Druhém vatikánském koncilu se na stranách Katolického týdeníku píše často. Například 

Alena Scheinostová se ve své eseji věnovala osobnosti papeže Jana XXIII., iniciátora koncilu. 

Papež byl v jejích očích tím, kdo svolal koncil proto, „aby se církev přizpůsobila požadavkům 

nové doby a jejím změněným duchovním potřebám“.23 Jmenovala zde pontifikův obecný 

důraz na milosrdenství namísto přísnosti, na účinnost vlastní katolické nauky namísto 

předsudečného odsuzování těch, kteří ji ještě neobjevili, a zejména zde zdůraznila jeho 

výrok, že „církev není muzeum pro vyvolené“.24 

1.2.3 Misie a dialog 

Křesťanství a zejména katolická církev ze své podstaty tíhne k misiím25 a nejen 

institucionálně, ale i individuálně – každý křesťan je povolán k tomu, aby se dělil o svou 

radost z evangelia. Tato tendence je vnímána jako zaprvé exkluzivita (výhradní právo) 

katolické církve a je nejlépe pozorovatelná v Latinské Americe, Africe, Koreji nebo Číně. 

Zadruhé se církev snaží být inkluzivní (začleňovat), každý by měl být vítán a na nikoho mimo 

církev by nemělo být pohlíženo svrchu.26  

Bylo by ale chybou domnívat se, že křesťanská misie je totéž co dialog, to je velmi důležitá 

poznámka. Jak upozorňuje Tomáš Halík: „Cílem dialogu je lépe porozumět druhému a jeho 

víře, hlouběji porozumět i své vlastní víře, případně mapovat prostor společného 

soužití…dialog na rozdíl od misie nemá za cíl přetáhnout druhého na vlastní názorové 

pozice.“27 

 Je těžké říci, zda je každá misie taková, jako silně tvrdí Tomáš Halík. Negativní konotace 

tohoto slova se sice vztahují zejména k dobám minulým, ale i dnes probíhají ve světě misie v 
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sociálně vyloučených lokalitách či diametrálně odlišných kulturách (přírodní národy). Je 

zřejmé, jaké komplikace mimo jazykové bariéry, rozdílných kulturních konvencí a sociálních 

vztahů se při jejich uskutečňování mohou objevit.  

Podobně jako Tomáš Halík se vyjádřil v roce 2000 papež Jan Pavel II. ve svém listu Novo 

millenio ineunte28 (Na začátku nového tisíciletí). Zmínil se zde o tom, že do dialogu by měl 

vstupovat člověk s vnitřní dispozicí k naslouchání druhému, což by mělo platit oboustranně 

(věřící - nevěřící). Jen tak může dialog vůbec vzniknout a mít určitou úroveň. Zároveň papež 

hlasitě varoval před lhostejností, která by mohla debatu předčasně ukončit. 

1.3 Poctivý ateismus je lepší než lhostejnost a relativismus 

1.3.1 Co znemožní dialog 

Dílem profesora Tomáše Halíka, držitele Templetonovy ceny za pokrok ve výzkumu a objevy 

týkající se duchovních skutečností, se jako červená nit vine úvaha o problematice ateismu. 

Na mnoha místech Halík také upozorňuje na to, že mnohem častějším a více znepokojivým 

jevem, než je nekompromisní ateismus (tedy svého druhu také „víra“ – ve vší stručnosti víra 

v to, že žádný Bůh není a v důsledky z toho vyplývající), je spíš náboženská lhostejnost, 

vlažnost, lenost, skutečný nezájem o otázky přesahující každodenní život.  

Takové postoje nemohou bohužel do dialogu přispět vůbec ničím, neposkytují žádnou reflexi 

a nevyjadřují příliš jasnou pozici. Nelze si ani dělat iluze, že uvnitř církve se tak vždy děje, že 

všichni křesťané jsou aktivní a schopni pochybovat dokonce i o tom, čím si byli od dětství 

jisti. Naopak, těch neochotných rozrušit svoje stabilní jistoty (a pomoci tak v hledání 

druhému i sobě) chodí po světě podle názoru Tomáše Halíka stále dost.  

Druhou velkou překážkou mimo lhostejnosti je podle Tomáše Halíka relativismus: „Zůstat u 

tvrzení „každý má svou pravdu“, to nazývám „lacinou tolerancí“, která může zakrývat 

lhostejnost vůči pravdě toho druhého. Dnešní svět potřebuje něco víc než jen pouhou 

toleranci, potřebuje také určitou spoluúčast, dialog, sdílení hodnot. Porozumění a pokojné 

soužití není bez dialogu možné.“29  
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Tolerance zřejmě nestačí. V liberální demokracii, kde si každý může svobodně myslet a dělat 

vše co chce, pokud to ovšem spadá do sféry legality, se kardinální otázky a závažnost určitých 

témat poněkud rozmělňují, ředí. Dialog lze vždy efektivně ukončit slovy „to je jen tvůj názor“ 

nebo „já mám právo, myslet si, co chci“, případně „nech mě už být a vlez mi s tím na záda“. 

Partneři jsou také často předem přesvědčeni, že se „neshodnou“ a nejsou k hovoru 

motivováni. 

Relativismus a náboženskou lhostejnost považuje za překážku i Otakar Funda, který 

v následujícím citátu vyjadřuje své vidění člověka současnosti. „Člověk nehledá smysl života 

příliš vysoko a daleko. Dokonce sama otázka po smyslu života jej netrápí. Žije přítomné 

chvíli.“30 Takový člověk svou existenci vidí jako neproblematickou. A kde nejsou otázky, není 

ani touha po nalézání odpovědí. 

1.3.2 Misie, dialog a styčné plochy 

Nyní bych znovu ráda ukázala, jak se katolická misie liší od dialogu: Misie má za cíl získat 

nové „zahřívače kostelních lavic“ (popřípadě „vnést kulturu“ do zemí „bez kultury“.) 

V dialogu jde oproti tomu o mnohem víc. Hledajícímu se musí stát nablízku, nesmí se na něj 

vyvíjet tlak, mělo by se mu trpělivě naslouchat, a zároveň ponechat prostor pro 

sebevyjádření. Těžiště spočívá v tom, aby se obě strany skrze svého partnera samy poznávaly 

a dokázaly zhodnotit, co z jejich víry v konfrontaci názorů obstojí. Je nasnadě, že takový 

dialog není jednorázový, ale může se protáhnout i na několik let. 

Pro dialog je pochopitelně nezbytné nosné téma – něco přeci musí nevěřícího (hledajícího) 

s věřícím spojovat, na určitých věcech se shodnou. To vidí Halík jako skvělou příležitost. 

„Zjišťuji-li (a ujišťuji-li obě strany, věřící i nevěřící), že máme opravdu víc společného, než si 

většina z nás myslí, pak to není bod, u něhož bychom mohli skončit, podat si ruce a žít 

nerušeně vedle sebe. My se máme naopak navzájem vyrušovat ze svého klidu!“31 Co se tím 

chce říci? Že zneklidnění je pozitivní, neboť dva naprosto identičtí lidé se těžko najdou, vždy 

bude mezi nimi více rozdílů než shod. Důležité je, umět s oběma fenomény pracovat a 

nedělat laciné kompromisy. Neustrnout ve svém světonázoru, ale být aktivní, autentický. 

Nelpět na sobě, ale na pravdě. 
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Dialog o takových závažných, životně důležitých věcech, bychom neměli vést nezávazně, pro 

zábavu, pouze pro onen dialog sám, nýbrž proto, aby skutečně došlo k porozumění mezi 

lidmi, aby jeden člověk učinil zkušenost toho druhého v rámci oboustranně srozumitelné 

komunikace. Především na křesťanovi v této debatě zůstává úloha představit partnerovi 

konzistentnost a věrohodnost své víry. Není totiž žádným tajemstvím, že průměrné 

povědomí českých nevěřících o křesťanství není nijak rozsáhlé. 

Na druhou stranu jsou kritické reakce nevěřícího více než vítány. Znovu totiž kultivují to, co je 

pro křesťany samozřejmé (tím spíš, pocházejí-li z křesťanských rodin, kde víru takřka „sáli 

společně s mateřským mlékem“ a mezi věděním a vírou nejsou zvyklí rozlišovat tak ostře 

jako nevěřící). Je to přinejmenším praktická ochrana před ideologizací, která by byla pouze 

nepřítelem svobodného dialogu a nepřítelem víry samotné. Dodávám, že pojem náboženství 

se nekryje s pojmem ideologie, přestože se lze s takovým postojem setkat.  

1.3.3 Nadějné vyhlídky 

Jak lze předchozí úvahy pregnantně shrnout? Myslím si, že jádro, okolo kterého se všechny 

nenápadně točily, celkem výstižně vyjadřuje následující citát: „Já vidím nejdůležitější a 

nejperspektivnější úkol církve v tom, aby si udržela kontakt s lidmi na svém okraji a se 

„sympatizanty“ či „anonymními křesťany“ za svými viditelnými hranicemi…těmi, kdo se 

neumějí či nechtějí plně identifikovat s jejími současnými strukturami…přesto však nestojí 

zcela na jiném břehu.“32  

Na druhou stranu sám Tomáš Halík nastavuje křesťanům kritické zrcadlo: „Tak jako existují 

věřící, kteří jsou přesvědčeni, že kdyby opustili pozici majitelů pravdy, opustili by a zradili by 

tím pravdu samu, existují i věřící, kteří nemají zájem hovořit s hledajícími, nýbrž hledají právě 

ty, kteří jim nabídnou pevné a neotřesitelné jistoty.“33 Znovu se vracíme k rozporu mezi tím, 

jaký by křesťan měl být a jaký mnohdy doopravdy je – vždyť jedním z jeho poslání je podle 

křesťanské věrouky vyjít mezi lidi a šířit evangelium.  

1.3.4 Priorita ateismu 

Vedle tohoto ušlechtilého dialogu, který vedou s křesťany spíše hledající a sympatizanti než 

ateisté jako takoví, může být také samotný ateismus plodný. Podle Tomáše Halíka není 
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skutečným opakem víry ateismus, ale modloslužba a pověra.34 Ateismus může v jistém 

smyslu dokonce bojovat s modlářstvím, ukázat prstem na nesmyslnost, nepravost, dále 

vyčistit prostor od věcí, které do něj nepatří a především razantně odmítnout „banálního 

Boha“35 fundamentalismu.  

Slabinou ateismu je naopak to, že kráčí negativní cestou. To znamená, že se vždy vymezuje 

pouze vůči něčemu, jde proti proudu, setrvává v opozici, říká jenom kus celé pravdy, ale 

nepřichází s celkovým alternativním konceptem, nic nevytváří, vposled pouze neguje. Proto 

by spíše neměl v dialogu získat hlavní slovo, ale jen nabourávat staré zavedené poučky a 

pomoci tak křesťanství zbavit se vpravdě nekřesťanských nánosů. 

Druhů ateismu jmenuje profesor Halík ve své „ateistické typologii“ více. Uvádí ateismus 

lehkomyslný, který vznikl z dětské víry a snadno ji opustil pro jiný osobní zisk, ateismus 

znamenající „zapomenutí na Boha“, který upřednostňuje modly a náhradní bůžky (moderní 

spiritualitu, moudrost východu…), ateismus pyšný, který „nedovolí Bohu být“, aby tak 

neomezil jeho iluzivní „božství člověčího ega“, ateismus osvobozující, který se po odmítnutí 

„boha-tyrana“ může znovu svobodně nadechnout, i ateismus bolestný, jenž zoufale chce 

věřit, ale když se rozhlédne a vidí utrpení a nespravedlnost, prostě nemůže…36 

Obecně lze říci, že náboženská terminologie není českými občany užívána. Tím chci říct, že 

není žádným ojedinělým postojem oblíbená zkratka: „Tam nahoře musí něco být!“ Právě 

terminus technicus „něcismus“ v Halíkově díle přiléhavě charakterizuje současný stav, ve 

kterém se lidé jakoby bojí po staletí tradovaných křesťanství pojmů a při svém prožívání a 

sdělování vztahu k transcendenci, k tomu, co je obecnými slovy „nekonečně přesahuje“, 

užívají neurčitá abstraktní slova. Určitě to však neznamená, že by současnost po duchovním 

životě neprahla. 

Je to tedy vpravdě ateismus jdoucí až na dřeň (nikoliv lenivý ateismus, který mávne rukou, 

aby měl klid na svůj monologický životní styl), jenž je základní podmínkou ke skutečně 

obohacujícímu, tvořivému dialogu. V takovém dialogu se nebojuje o pravdu, ale touží se po 

ní, přibližuje se k ní, nikdy však není jedním z partnerů monopolizována.  
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1.4 Katolický týdeník ve výběru roku 2013 

Ačkoliv byl výběr právě roku 2013 pro mediální analýzu v této bakalářské práci naprosto 

spontánní, s radostí jsem v průběhu práce uvítala soubor mnoha skutečností, které tento rok 

činí výjimečným, symbolickým. 

I. V roce 2013 uplynulo 1150 let od příchodu apoštolů Slovanů, věrozvěstů Konstantina 

a Metoděje, o jejichž zásluhách o vývoj naší kultury snad nelze spekulovat. U 

příležitosti tohoto výročí byl v listopadu 2013 v České republice zahájen projekt 

Nádvoří národů zaměřený právě na dialog mezi světem víry a nevíry. Ten byl 

v Katolickém týdeníku opakovaně zmiňován. 

II. V roce 2013 uplynulo 400 let od posledního vydání Bible kralické, zásadního díla 

Jednoty bratrské, které bylo přeloženo z původních biblických jazyků (řečtiny, 

aramejštiny a hebrejštiny), nikoliv z latinské Vulgáty. 

III. V roce 2013 uplynulo 50 let od skončení Druhého vatikánského koncilu, který měl 

vnést do strnulého prostředí katolické církve trochu svěžesti. Klíčové aggiornamento 

mělo za cíl jednak dialog mezináboženský, jednak ekumenický dialog, ale také dialog 

křesťanů s ateisty. V souvislosti s tímto výročím probíhal od 11. října 2012 do 24. 

listopadu 2013 takzvaný Rok víry, který vyhlásil ex-papež Benedikt XVI.   

IV. V březnu 2013 získala římskokatolická církev nečekaně nového pontifika Františka, 

který jako by dával všem těmto výročím smysl a uváděl jejich poselství do praxe – 

například symbolickým „otevřením nebe i nevěřícím“.  

 

Nejen z těchto důvodů se domnívám, že vybraný rok 2013 bude představovat dostatečně 

reprezentativní vzorek, ve kterém nebude nouze o zajímavá, inspirativní, nebo dokonce 

provokující témata. 

1.5 Jak oslovit Zachea dnešní doby? 

1.5.1 Strach a naděje 

V úvodu jsem již zmínila publikaci Tichá srdce37 Aleny Ježkové, která dokumentuje životní 

příběhy současných řeholníků a řeholnic, případy persekuce kněží za komunistické totality, 

stejně tak jako do systémy fungujících i zaniklých klášterů v České republice. Přes svou 
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bohatou publikační praxi se spisovatelka cítila přinejmenším nejistě, když měla 

v křesťanském prostředí o své plánované knize mluvit a zeptat se konkrétně Tomáše Halíka 

na radu.  

V mimořádně silném prologu ke své knize se svěřuje, že pro ni bylo na začátku práce 

nesmírně těžké se s křesťanským světem blíže setkat. Kniha však nakonec vyšla díky tomu, že 

nepřestala doufat v to, že je to přeci možné. Silně si uvědomovala, že je třeba, aby se 

křesťané a nevěřící setkávali, vzájemně poznávali, chápali a obohacovali, minimálně proto, že 

žijí v hranicích společné země.38 Právě její nová kniha by měla podle jejích slov být takovým 

místem setkání. 

Její cesta od prvního impulsu k finálnímu vydání knihy ale nezačala vůbec nadějně. „Žasla 

jsem nad tím, jak přesně mé fyzické bytí odráželo stav, v němž jsem se nacházela – stála jsem 

v louži, teklo mi do bot a deštník mě bránil před deštěm, který nakonec nepřišel. Měl to být 

počátek, bod jedna, start práce na nové knize. Ale místo abych s ostatními šla do zákristie a 

požádala o rozmluvu, utekla jsem. Pod tlakem úzkosti, kterou cítí nevěřící ve společnosti 

křesťanů, pod představou odmítnutí. Následně jsem se zděsila, že já, profesní expertka na 

komunikaci, cítím tak bytostně strach a obavu při vstupu na půdu těch druhých Zasáhlo mne 

poznání, že můj záměr může ztroskotat na vlastní nečekané slabosti. Jak je to možné?!“39 

Předsudky, strach z jejich nabourání, z otřesení, z vlastního nasazení a prožívání otázek víry, 

které by kniha měla zpracovávat – to vše Ježkovou zpočátku děsilo.  Přidala se k tomu i 

úzkost z jejího vlastního vnitřního světa, kde nenacházela pro svou práci oporu. „Kam až 

může sahat vstřícný ateismus, než se stane vírou?“40 ptala se sama sebe bezradně.  

Po pěti letech od tohoto „útěku“ před křesťanským světem vznikly první věty Tichých srdcí, 

mapy duchovních míst a jejich lidí na našem území, ve které lze číst jak osobní příběhy 

řeholníků, tak autorčiny části vztahující se k těmto neobyčejným místům. Po vydání knihy 

autorka hodnotí, jak se sama během psaní změnila: „Ta setkání a vyprávění mne proměnila. 

Oživila mne a dodala mi novou sílu. Znovu podnítila mou vnitřní svobodu. Upevnila mne 

v přesvědčení o lidských hodnotách o tom, že je správné rozhodovat se také srdcem, nejen 
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rozumem,“41 píše v závěru prologu. Nicméně Alena Ježková zůstala ateistkou a ke svojí osobě 

se v díle dále nevrací. 

1.5.2 Zacheus 

Příležitost pro vznik dialogu věřících s ateisty výstižně reprezentuje také biblický příběh 

Zachea, kterému naopak takové setkání naprosto změní život. Podrobně tento motiv rozvádí 

i kniha kázání k různým příležitostem Oslovit Zachea42. „Ať už to zní jakkoliv protismyslně, 

křesťanství je i kolébkou moderního materialismu a ateismu.“43 To, že fenomén ateismus se 

zrodil přímo v křesťanském prostředí, mohou osvětlit následující řádky. 

V Lukášově evangeliu můžeme číst příběh Zacheus. Obraz setkání Ježíše s (bezbožným) 

celníkem (kolaborantem, všemi Židy opovrhovaným) Zacheem číhajícím v koruně stromu, 

využívají teologové k výkladu současného stavu a možností oslovení dosud nevěřícího 

člověka. Fakt, že Ježíš Zachea laskavě osloví jménem („Zachee, pojď rychle dolů…“44), aniž by 

se kdy předtím potkali, umožňuje příběh interpretovat také tím způsobem, že nikdo není 

předem vyloučen ze vztahu s Bohem, ať žil (a hřešil) doposud jakkoli.  

Tomáš Halík píše: „Zachea osloví ten, kdo je sám Zacheem.“45 Tedy jedině ten, kdo si je 

vědom, že nedrží v ruce žádnou neotřesitelnou jistotu, kterou by šlo snadno vtlouci do hlav 

ostatních lidí, ale že se může pokusit pouze o novou interpretaci, nový výklad, nové čtení – 

původní význam latinského re-ligio. „Mystickým zaujetím se myslí i otevřenost stále novým 

obsahům skutečností. Víra, že to, co mi nabízí „první přečtení“, není všechno.“46
 Domnívám 

se spolu s Tomášem Halíkem, že žijeme v době, která si tuto novou interpretaci žádá, ať už to 

dává najevo hlasitě anebo je ta touha pouze latentně přítomná v reflektování společenských 

problémů. 

V Zacheovi se v tomto biblickém příběhu mísí strach, stud, nepatřičnost, nejistota – on se 

chce „jenom podívat“, takříkajíc zmapovat si terén, „spočítat si náklady“, nechce se hned 

zařazovat do nadšeného davu Ježíšových obdivovatelů. Je pravděpodobné, že jedině ten, kdo 
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dokáže dodat takovému dnešnímu Zacheovi odvahu, aby ze stromu slezl a zkusil se sám 

podívat pravdě do očí, zaslouží si být zván mistrem dialogu. Lze říci, že cílem je ubezpečit 

svého hledajícího bratra v tom, že ani on (takzvaný věřící), si není stoprocentně jistý, že je 

také stále na cestě a stále svým způsobem hledá.  

1.5.3 Týká se to pouze ne-křesťanů? 

K problematice nejistoty i na straně křesťanů otevřeně hovoří dobříšský kněz a bývalý 

trapistický mnich Karel Satoria: „A hlavně posilovat přesvědčení věřících, že na to mají. 

Povzbuzovat, protože se s tím setkáváš i u zasvěcených řeholníků a řeholnic, že mají strach a 

nevědí si rady s otázkou, jestli vůbec smí tímto směrem doufat, jestli touha po intimní 

zkušenosti s Bohem není nepatřičná až opovážlivá. My věřící si fakt moc netroufáme, ale co 

pak s námi.“47 Pokud toto prohlásí člověk ze společenství církve o věřících lidech, kteří žijí 

křesťanským stylem života, mají zkušenosti s modlitbou, ale přesto se cítí nepatřičně a 

troufale, jaké to má důsledky pro hledající nebo nevěřící?  

V knižním rozhovoru Život je sacra zajímavej Karel Satoria na pobídku Marka Váchy „Zkus 

ještě něco říct ke světu ateistů,“48 reaguje slovy: „A které máš na mysli? Za ateistu nepovažuji 

toho, kdo nemá problém s uznáním lásky jako své jediné konstruktivní síly. Kdo se jí začne 

zabývat, je jakožto ateista ztracen. Já si dokonce myslím, že ateistou může být jen ten, kdo 

sám sobě nevěnuje patřičný zájem. Nesetkal jsem se s člověkem, který by popíral existenci 

lásky. Na to téma se nikdo se mnou nehádal.“49  

Na druhou stranu, od „pouhé“ lásky, kterou lidé obecně jako hodnotu většinou uznávají a 

touží po ní, vede ke křesťanské víře jako celku (jehož je láska samozřejmě integrální součástí, 

nebo spíš konstruktivní silou) ještě určitá cesta vnitřního zrání. Polaritu víry a nevěry 

charakterizuje i Otakar Funda:  „To nejhlubší rozhodnutí mezi vírou a nevěrou však neleží 

v otázce, zda někteří považují Krista za vzkříšeného a druzí za mýtus, nýbrž v tom, zda to, co 

je spojeno se jménem Kristus, je iluzí, nebo cestou života“.50  

Možných řešení je samozřejmě nespočet, Tomáš Halík doporučuje respekt jednoho 

k druhému a spoléhá na to, že kultivovaný dialog nakonec přinese ovoce. Bývalý 
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protestantský kazatel Otakar Funda je v tomto směru radikálnější – namísto teologie jakožto 

tradiční metody upřednostňuje filosofii a její novodobější metodu, filosofickou antropologii. 

Pojímá víru spíše jako sociologický jev než něco čistě individuálního a metafyzického. 

„Projekt nenáboženské, antropologické interpretace obsahů křesťanské víry považuji za 

odpovídající přístup současného člověka k dědictví křesťanské tradice a koncipuji jej dnes jako 

počin filosofický a religionistický, nikoliv jako počin teologický.“51 
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II. Praktická analýza 

2.1 Historie a současnost Katolického týdeníku: Charakteristika 

zkoumaného média 
 

Pro svou práci jsem si vybrala právě Katolický týdeník, protože jsem chtěla zjistit, jak 

katolická církev, respektive Česká a Moravská církevní provincie skládající se z diecézí, jež 

Katolický týdeník oficiálně šíří, reaguje na čím dál razantnější změny ve veřejném prostoru, a 

co může současným hledajícím (i jejich potenciálním „pomocníkům v hledání“ – katolíkům 

samotným) skrze tisk nabídnout. 

Vyjdeme-li od samotného slova katolický a jeho původního, řeckého, významu (καθολικός
52) 

zjistíme, že oproti nejrůznějším denominacím (jednotlivým protestantským církvím) nebo 

různým novým církvím má církev katolická pro toto zkoumání velkou výhodu. Je ve svých 

ustanoveních a dogmatech zhruba jednotná a dále je v naší zemi převažující konfesí.  

V současném Katolickém týdeníku, jehož šéfredaktorem je od roku 2003 Antonín Randa, 

působí profesí teologové i žurnalisté, přičemž ti první přispívají většinou externě. Členy 

redakční rady jsou například novináři Jiří Macháně, Jan Paulas a Alena Scheinostová, 

evangelický pastor Martin T. Zikmunda, zpravodaj Tomáš Kutil nebo kulturní redaktor Aleš 

Palán.  

Co se týče obsahu, věnuje se Katolický týdeník zpravodajství i publicistice, přičemž preferuje 

formáty týkající se církve obecně, misií, ochrany lidských práv, politiky, kultury a výchovy 

dětí. Nesmí zde chybět odpovídající liturgická čtení, homilie53, odkazy na breviář54 a překlady 

Radia Vaticana, zejména exhortace55 papeže Františka. Pravidelná čtenářská rubrika „Když se 

nevěřící zeptá“ a „Bůh v mém životě“ umožňuje kontakt média s osobními zkušenostmi lidí a 

názorovou pluralitu. Katolický týdeník zveřejňuje rovněž program Radia Proglas a stanice TV 

Noe. Pravidelně v něm vycházejí dvě střídající se přílohy – Perspektivy (zaměřené na 

teologickou esejistiku a rozhovory s duchovními) a Doma (převažuje téma výchovy, 

vzdělávání, manželství a podobně). 
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V Salesiánském magazínu56 byl v roce 2007 uveřejněn rozhovor se současným 

šéfredaktorem Katolického týdeníku Antonínem Randou. Otevřela jej otázka po definování 

současného čtenáře Katolického týdeníku, s níž se Randa vypořádal následovně: „Největší 

část našich čtenářů začala někdejší Katolické noviny odebírat za komunismu. Možná proto 

jsme si mysleli, že typický čtenář Katolického týdeníku je venkovská babička, která odebírá 

týdeník řadu let a má základní vzdělání. Tato představa se ukázala jako mylná. V posledních 

letech se čtenáři obměnili, stejně jako noviny. V současnosti má asi šedesát procent našich 

čtenářů buď vysokoškolské, nebo středoškolské vzdělání, převážná většina z nich je z Moravy, 

především z brněnské diecéze. Věkem se čtenáři pohybují převážně kolem šedesáti let. 

Nejčastější nový čtenář je mladý člověk s rodinou.“57 

Jeho postoj tedy, zdá se, mění zažitou představu o Katolickém týdeníku jako „nudném plátku 

pro hloupé lidi“. Celý rozhovor se tematicky týkal návrhu, že by mladí křesťané měli mít své 

samostatné médium a Katolický týdeník je pro svou zaměřenost na události odehrávající se 

v církvi „po technické stránce“ trochu nudí. Sám šéfredaktor si myslí, že je velmi důležité, aby 

pro tuto čtenářskou skupinu vznikly samostatné noviny.58 

Katolický týdeník má i svou internetovou verzi, která však podle Antonína Randy počet 

předplatitelů tištěných novin nesnižuje: „Počet čtenářů Katolického týdeníku se v poslední 

době stabilizoval. Po roce 1989 nastal prudký úbytek čtenářů, do konce 90. let pokračoval, 

ale v posledních několika letech se nám daří držet předplatitelský kmen a čtenářů dokonce v 

některých měsících mírně přibývá. Internet není pro tištěné noviny konkurencí, naopak 

doplňkem. Díky němu se nám daří dostat se blíž ke čtenářům, především k mladým, kteří s 

ním běžně pracují.“59 Internetový Katolický týdeník poskytuje vybrané články z aktuálního 

čísla k přečtení zdarma, ovšem si lze kompletní číslo předplatit i elektronicky. Na hlavní 

stránce se nachází přehledná lišta s kategoriemi zpravodajství, téma, rozhovory, publicistika 

a další. Za zmínku stojí, že vizuální zpracování internetové verze je poutavější než té tištěné 

(viz Obrazová příloha – přílohy č. 9 - 11). 
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2.2 Kvantitativní analýza vybraného tématu: Dialog křesťanství s ateismem 

v Katolickém týdeníku jako téma 

Jak jsem uvedla již na začátku, k dispozici mám 52 čísel Katolického týdeníku – kompletní 

řadu čísel za rok 2013. Důkladně jsem je prostudovala v pražské Národní knihovně, 

v klementinské Studovně periodik, kde jsou archivovány a veřejně přístupny. Jako kódovací 

jednotku jsem zvolila „publicistický text tematizující ateismus“. Celkem mám k dispozici 75 

jednotek, více méně rovnoměrně rozdělených do jednotlivých čísel. Za zmínku stojí fakt, že 

v letních měsících, červenci a srpnu, několikrát potřebný materiál dokonce zcela chyběl.  

Tato tabulka zachycuje četnost jednotlivých žánrů a rubrik týkajících se 

sledovaného tématu v příslušném ročníku Katolického týdeníku (2013) 

Žánr Počet jednotek 

rozhovor 18 

esej nebo úvaha 12 

papežská katecheze  11 

recenze knihy 3 

osobní příběh čtenáře 3 

politický komentář 2 

recenze filmu 2 

editorial 1 

dopis redakci 1 

Když se nevěřící zeptá (rubrika) 22 

celkem 75 

Jako žánry obsahující množství materiálu pro náš výzkum se ukázaly ty, jež byly součástí 

přílohy Perspektivy. Ta vychází v rámci Katolického týdeníku každý druhý týden. Nacházejí se 

v ní hlavně rozhovory s teology, filosofy, umělci nebo sociálními pracovníky a dále eseje. 

Tento fakt výskyt mnou vybraného tématu vlastně předurčuje. 
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2.2.1 Rozhovor 

Rozhovor byl bez velkého překvapení žánrem, ve kterém se k tématu řeklo nejvíce, celkem 

máme k dispozici 18 jednotek. Rozsahem pokrýval rozhovor zpravidla jednu třetinu či 

polovinu stránky nebo dokonce celou novinovou stránku – to se týká přílohy Perspektivy a 

rozhovorů otištěných na posledních stranách. Téměř nikdy nechyběla fotografie 

zpovídaného, jen u kratších zpravodajských rozhovorů někdy nebyla otištěna. Tázanými byli 

jak dogmatici (v kladném slova smyslu), kněží, laici a další věřící, tak nevěřící, „něcisté“, 

hledači i samozvaní ateisté. Redaktoři Katolického týdeníku zpovídali umělce, politiky, 

novináře, sportovce, pracovníky s mládeží a s problémovými skupinami, učitele, vědce, 

lékaře i bývalé politické vězně. 

Z toho vyplývá, že pestrost a pluralita názorů značně oživila stránky, od kterých by nezkušený 

čtenář čekal spíše šeď a nezajímavou diskusi o nerozhodnutelných teologických rozporech, 

nejednoznačnosti církevních dějin nebo jen odpudivé moralizování. Ocenila jsem také to, že 

rozhovor měl vždy vynikající úroveň, odehrával se ve vší ohleduplnosti a slušnosti a netlačil 

tázaného do pozic, do kterých by (podle mnohých předsudků) redaktor chtěl svého hosta 

dostat. Jako pozitivní hodnotím i celkovou vyváženost autenticity a stylizace. 

Za zmínku stojí, že tématu osobní víry se žádný z rozhovorů zcela nevyhnul, což platí zejména 

pro dialogy s umělci, sportovci a obecně mediálně známými tvářemi – jako by bylo žádoucí 

zjistit, jaký životní styl mají tolik známé osobnosti „po duchovní stránce“. Nikdy však toto 

tázání nesklouzávalo do laciného „ujišťování ve stabilní víře“ – vždy tu byl určitý symbolický 

přesah, snaha vyjádřit svou duchovní polohu vlastními slovy, současným slovníkem, a 

zejména aplikací na praktický život.  

Jak píše v publikaci Rozhovory o interview Jan Palán (redaktor Katolického týdeníku, který se 

specializuje na kulturu), základním stavebním kamenem každého rozhovoru by měla být 

vzájemná důvěra, přičemž by v jeho rámci oba dva partneři měli mít právo na hledání. 

Interview podle něj není stabilní tuhá forma. Samozřejmě, že respondent „riskuje“ víc než 

autor konečné podoby interview, jeho strach, že bude dezinterpretován, je oprávněný.60 
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Zpovídán byl prozaik Yanne Martel (autor knihy Pí a jeho život), který na otázku po jeho 

motivaci k psaní knih s náboženským podtextem odpověděl: „A tak jsem začal s průzkumem 

fenoménu víry. Co to vlastně znamená, být věřící? Vždyť je to tak nerozumné, říkal jsem si.“61 

Z rozhovoru je cítit, že Martel v určité části života na tomto poli skutečně aktivně hledal, ale 

rozhovor končí poněkud překvapivě vágním Martelovým konstatováním, že všechna 

náboženství mají shodný zdroj. Vzhledem k malému rozsahu rozhovoru nebyl ani dán 

patřičným prostor nějakému hlubšímu tázání. 

Z úplně jiného soudku byl rozhovor Víta Hájka s laikem Josefem Plockem. Došlo i na otázku 

zda si myslí, že za kritiku církevních restitucí může český ateismus, na což Plocek překvapivě 

odvětil:  „Předně, co je ateismus? S ateistou si klidně ve věcech víry podám ruku. Já věřím, 

tudíž stoprocentně nevím. On nevěří, ale také nemá úplnou jistotu. Já věřím v Boha, on věří, 

že není. Jednou se uvidí.“62 V tomto směru souhlasí Plocek s názorem Tomáše Halíka  - stejně 

jako on odmítá dělit lidi na „ty zabydlené“ a „ty průchozí“ (ty druhé) a snaží se hledat 

paralely porozumění.  

Takzvaný „něcismus“ tematizuje také rozsáhlý rozhovor s dokumentaristkou Helenou 

Třeštíkovou. Na otázku, zda se někdy dívá na hvězdné nebe, odvětila: „Na nebe ano. Ale asi 

vím, kam ta otázka směřuje. Myslím, že nejsem věřící. Věřím však v dobrou sílu a energii 

v lidech…Čili to ve mně nějak směřuje k onomu něcismu, který často zmiňuje profesor 

Halík.“63 Z tázané je cítit spíše nezájem o konkrétní konfesi, ale nikoliv nezájem o to, co 

člověka přesahuje, což je pozitivní úkaz. Rozhovor zpestřuje režisérčin svérázný životní styl a 

rozhodně neposkytuje žádný prostor pro hořkost, lítost a smutek.  

Pohled dovnitř církve, která se pokouší otvírat hledajícím skrze informativní kurzy křesťanství 

Alfa, zase umožnil rozhovor Marie Svatošové s jejich organizátorkou. Podle ní jde v těchto 

kurzech koncipovaných jako večeře pro všechny o následující: „Jednoduše sdělit hledajícím, 

komu a proč (jsme) uvěřili... Nejtěžší je lidi pozvat, abychom nebyli jako jehovisté, kteří klepou 

na dveře, ale abychom do kurzu pozvali ty naše sousedy, přátele a příbuzné, kteří to 
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potřebují.“64 Tento rozhovor reaguje i na předeslanou tezi, že povědomí o křesťanství není u 

nás zrovna na vysoké úrovni. Zmínka o jehovistech je více než trefná, neboť poukazuje na 

metody, jimiž se soudobá křesťanská apologetika nechce a nesmí inspirovat. 

Ke kurzům Alfa se později vrátil i kardinál Vlk:  „V naší zemi žije mnoho duchovně hledajících 

lidí, stačí se podívat na nabídky nejbližšího knihkupectví. Naneštěstí dnešní hledající často jen 

obtížně nacházejí cestu do církve. Tyto dveře chceme napomoci otevřít zářijovou kampaní, 

v níž symbolicky zveme Česko na večeři.“65 Kardinál Vlk tak znovu naráží na touhu mnohých 

lidí po duchovním uspokojení navzdory jejich obavám z křesťanství jako „světonázoru“. 

V souvislosti s problematikou „lidí na okraji“, bezdomovců, prostitutek, uživatelů drog či 

jinak sociálně vyloučených otiskl Katolický týdeník i zajímavý rozhovor se sociálním 

pracovníkem Jindřichem Vobořilem: „Obecně platí, že uživatelé drog mají rádi všechno, co je 

duchovní; od magie přes buddhismus až třeba po křesťanství. Je to ovšem skupina lidí, která 

se nachází v takové životní situaci, že ji lze snadno zmanipulovat. Právě proto mi přijde nefér 

jim náboženství podsouvat.“  Toto riziko bylo v periodiku zmíněno úplně poprvé. Sociálně 

vyloučení lidé mohou po duchovní záchraně lapat jako tonoucí po vzduchu. Na druhou 

stranu, je špatně, že budou zachráněni? Nejsou právě tyto případy příležitostí pro to, aby 

křesťanství ukázalo svou uzdravující moc a „výhody“ oproti jiným zmiňovaným směrům? Na 

otázku „Zažil jste při své práci s narkomany, že by se někdo obrátil na víru?“ Vobořil 

odpověděl: „To ano, pravidelně tam docházelo ke křtům. Jen by bylo nesprávné myslet si, že 

když se někdo neobrátí, nemá naději dostat se ze své závislosti.“66  

Co vyplývá z tohoto výběru citátů z rozhovorů: Novináři i jejich hosté se tohoto tématu 

dotýkají často v různých obměnách souvisejících s jejich vlastní profesí. V rámci rozhovoru 

v těchto novinách vlastně neexistuje jiné téma, které by rezonovalo každým dalším textem 

tak jako téma vztahu víry a nevíry.  
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2.2.2 Esej 

Druhým nejčastějším publicistickým žánrem tematizujícím ateismus a možnosti dialogu s ním 

byl esej, který ovšem vyžadoval určité předchozí znalosti a studium a často mi ukázal spíš 

cestu k dalším pramenům, než zřejmou odpověď na nastolené otázky. Tento žánr je z mého 

hlediska pro nevěřící (ale konec konců možná i pro věřící) obtížnější na uchopení, bývá více 

intelektuálský, někdy až elitářský, poněkud zakonzervovaný spíše než otevřený, reprezentuje 

určité paradigma, následuje kánon.  Podrobněji se mu budu věnovat v druhé části analýzy, 

sémiotické. Teď uvedu pouze malou ochutnávku z mediálních obsahů.  

Jeden z esejů tematizuje fenomén svědomí a jeho autor, Aleš Pištora, v něm slovy papeže 

Františka nabádá každého, kdo není katolík, ať poslouchá právě jeho hlas. Dále tvrdí, že 

neuposlechnout jej je již skutečný hřích. Znovu zde opakuje Františkovu populární a často 

diskutovanou, chválenou i haněnou frázi, že milosrdenství Boží nemá hranice, že „Kristovou 

krví jsou vykoupeni i ateisté“.67 Co tím chce pravděpodobně říci: Bůh měl rád všechny lidi, 

ještě než v něj uvěřili, ba ještě než přišli na svět.  

I další esej, který zde zmíním, se týkal papežových neotřelých apelů. Zaměřil se tentokrát na 

jazykové a výrazové možnosti, kterými dnes přilákat nové lidi do církve: „Ten, kdo mluví o 

Bohu, by se neměl pořád tvářit jako na pohřbu. Kéž by současný svět mohl slyšet radostnou 

zvěst nikoliv od hlasatelů smutných…nýbrž od hlasatelů evangelia, jejichž život kypí 

horlivostí.“68 Apeloval tím na atraktivní kázání, užití přiléhavých současných metafor a jazyka, 

kterému je rozumět. Vyjádřil přání, aby nejen kázání byla prostoupena radostí. 

V jedné z příloh Perspektivy se čtenáři mohli dočíst o křesťanství jako současné alternativě 

životního stylu, která reprezentuje žitou naději, metaforické uzdravení západního 

konzumního, znuděného a bezradného světa.69 

Minoritnímu a přesto velmi významnému tématu, potřebě kněží na plný úvazek v hospicích, 

se Katolický týdeník věnoval v rámci přílohy Cesta 121. Marie Svatošová označila hospicovou 

problematiku za jakousi „šedou zónu mezi katolíky a ateisty, jejichž svědomí se ozývá během 
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nevyléčitelné nemoci, ve stáří“.70 Na předvánoční dobu zareagovala Alena Scheinostová 

článkem o tom, že v kostelních sborech zpívají často i nevěřící, či ti, kteří mají k Bohu 

takzvaně „komplikovaný vztah“.71 Oba příspěvky tematizují období duchovního hledání. U 

některých lidí jej může odstartovat vážná nemoc, u jiných například vánoční nebo 

velikonoční doba.  

V jednom z esejů jsem dokonce našla komentář zdůrazňující žádoucí úlohu církve jakožto 

utěšitelky. Tuto úlohu akcentoval i časopis Time, který zvolil papeže Františka osobností, 

která v roce 2013 nejvíce ovlivnila světové dění. Lze to vnímat jako překvapení už jen proto, 

že se jedná o světský časopis. „Je ale možné a snad i správné toto rozhodnutí světského 

časopisu uvítat. Je totiž signálem, že lidé potřebují hojivou misii církve víc než cokoliv jiného. 

Nikoli nejprve striktní instrukce v těch či oněch záležitostech, nýbrž docela prostě: PŘIJETÍ. 

Přijetí i ve vší rozpornosti jejich existence.“72  

Je zřejmé, že esej jako přemýšlivý, ryze subjektivní žánr s čitelným rukopisem svého autora, 

nastolí řadu ještě mnohem zajímavějších otázek. Také jsem se přesvědčila o tom, že se není 

schopen vyhnout kontroverzi. Je pro něj typické, že promýšlí problematiku v širších 

souvislostech, historických, sociologických a filosofických. 

2.2.3 Papežské katecheze, exhortace, listy a poselství 

Textů tohoto typu jsem v Katolickém týdeníku nalezla celkem jedenáct. Co na nich hodnotím 

jako jednoznačně pozitivního, je jejich nasměrování ke všem lidem bez rozdílu. Zpravidla se 

opírají o určitý příběh z evangelií, na kterém ukazují současné problémy a nastiňují řešení. Je 

pro ně typické zdůrazňování naděje, posilování ve víře i v hledání. Papež nikoho nevylučuje, 

ani na nikoho neukazuje prstem s pochvalou. Všechna jeho slova lze shrnout do jediné věty: 

„Kultura setkání, kultura dialogu, je jedinou cestou k míru.“73 

V jedné z papežských katechezí papež František například píše: „Samotné slovo církev 

znamená svolání…I dnes někteří říkají: „Kristus ano, ale církev nikoli,“ tvrdí: „Věřím v Boha, 

ale nikoli v kněze.“ Je to však právě církev, která nám přináší Krista a která nás přivádí 
                                                           
70

SVATOŠOVÁ, Marie: Hospic bez kněze je jako nemocnice bez lékaře.  Katolický týdeník. Praha: Katolický týdeník, s.r.o., 10. 
– 16. 12. 2013, roč. 24, č. 50, s. 2 přílohy Cesta 121 
71

 SHEINOSTOVÁ, Alena: Modlí se, kdo zpívá i kdo naslouchá.  Katolický týdeník. Praha: Katolický týdeník, s.r.o., 10. – 16. 12. 
2013, roč. 24, č. 50, s. 8 
72

 ZIKMUND, Martin T.: František oceněn. Katolický týdeník. Praha: Katolický týdeník, s.r.o., 17.  - 30. 12. 2013, roč. 24, č. 51 
- 52, s. 3 
73

 Promluva papeže Františka: Katolický týdeník. Praha: Katolický týdeník, s.r.o., 3. – 9. 9. 2013, roč. 24, č. 37, s. 3 



40 
 

k Bohu.“74 Ano, zřejmě se dá při vší snaze o objektivitu souhlasit s tím, že křesťanem nelze 

být a sedět doma v koutě – křesťan potřebuje společenství. Důležitý je původní význam slova 

„církev“, čili svolání, které apeluje na všechny lidi a odhlíží od jednotlivostí, které je rozdělují. 

Papež uvažuje i o farizejích současné doby: „V hledání a nalézání Boha ve všech věcech 

vždycky zůstává zóna nejistoty…Pokud má někdo odpovědi na všechny otázky, je to důkaz, že 

s ním Bůh není. Znamená to, že je falešným prorokem, který používá náboženství pro sebe.“75  

V jedné ze svých katechezí papež František také přímočaře varuje před laciným ateismem a 

jeho důsledky pro každodenní život. Tvrdí zde, že nereflektovaný ateismus v podstatě 

předpokládá náhodný výskyt člověka ve světě a cestu vstříc nicotě, zatímco jeho varianta, 

praktický ateismus, je život žitý pro vlastní zájmy a pozemské věci.  Implicitní nesmrtelnost, 

kterou podle jeho mínění ateismus demonstruje, shrnuje papež František do věty: „Pokud se 

necháme uchvátit touto pomýlenou vizí smrti, nemáme jinou volbu, než smrt skrývat, popírat 

a banalizovat, aby nás nestrašila.“76 Papež jde v tomto textu do krajnosti a jasně říká, kdo je 

na „správné“ cestě, a kdo se „zmýlil“. Už jen proto je přínos tohoto textu pro dialog 

s ateismem spekulativní. 

2.2.4 Kulturní recenze, politické komentáře, editorial a čtenářská rubrika 

Do dalších žánrů téma dialog s ateismem prosáklo spíše okrajově. Našla jsem knižní, filmové 

a hudební recenze, politické komentáře, dopisy redakci, jeden editorial i články typu 

„osobních příběhů“. U všech těchto případů však lze četnost spočítat na prstech jedné ruky.  

V kultuře bylo nejvíce místa věnováno literatuře. Jan Palán hovořil krátce s Janem Paulasem, 

který organizuje pravidelnou anketu Katolického týdeníku Dobrá kniha a zeptal se jej na 

výběr osobního favorita. Paulas zmínil Halíkovo starší dílo Oslovit Zachea jednoduše „protože 

to pořád neumíme.“77  

Dále byl v krátkém zpravodajském rozhovoru zpovídán sám Tomáš Halík u příležitosti vydání 

jeho nové knihy Žít s tajemstvím, ze které zde čerpám. Kniha shrnuje v desíti tematických 
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celcích klíčové myšlenky přechozích esejistických děl Tomáše Halíka. V rozhovoru se autor 

odvolával na epištoly sv. Pavla a řekl také, že „víra a pochybnost jsou jako dvě sestry“78, čímž 

odstínil fanatismus od cynismu, dvou velkých omylů na cestě víry. Na redaktorovu otázku, 

zda snad není víra prostá pochyb hodnocena jako vpravdě ctnostná, odvětil, že se nesmí 

jednat o pochybnost o Bohu, ale spíše pokornou skepsi, vědění o nevědění, vědění o 

neschopnosti zmocnit se všech tajemství. Rozhovor uzavřel myšlenkou, že „v dnešní kultuře 

má budoucnost jen promyšlená víra, která uzrála ve výhni moderní kritiky a je schopna 

dialogu, ale i pokorného „nevíme“.“79 

Z politických komentářů jmenuji ten, který se zabýval paradoxním úspěchem ateisty Miloše 

Zemana v prezidentských volbách na „katolické Moravě“. Kardinál Vlk se v této polemice 

vyjádřil tak, že přestože Moravané preferují katolické hodnoty, jsou zdrceni ekonomickým 

vývojem a zvyšováním daní, a proto je pro ně současná vláda nepřijatelná a absence 

duchovních hodnot u Miloše Zemana pak při jejich výběru kandidáta vlastně nehraje roli. Vlk 

řekl: „Zdá se mi, že volební výsledky poukazují i na stav našeho náboženství – určité uzavření 

do sebe, křesťanství žité více na úrovni duchovní, kostelní než víra angažovaná veřejně 

v politice pro konkrétní dobro druhých i za hranicemi církve.“80 Olomoucký arcibiskup Jan 

Graubner překvapivě zareagoval: „Pohled na katolickou Moravu bohužel není pravdivý a i na 

Moravě tvoří věřící pouze menšinu.“81 Podobné zrcadlo nastavil tradicionalistickým 

Moravanům i Jan Spousta: „To, že na Moravě zvítězil Zeman lze vysvětlit jedině tím, že zde 

žijící katolíci jsou vlažní a jejich víra neovlivňuje jejich běžné rozhodování včetně voleb.“82 

Za celý rok jsem zaznamenala jediný editorial alespoň zlehka se dotýkající mého tématu. 

Vedoucí redakce Jiří Macháně medituje o tom, kdo je Bohu reálně blíž, zda bezvěrec nebo on 

sám: „Co když je on svým prostým smýšlením a úsilím o jednoduchý, ale ryzí náhled dění i 

svého jednání mnohem blíž Pánu Bohu než já, „hříšný pyšník“ nabitý zážitkem z ranní mše a 
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plný sebevědomí….?“83 Tato poznámka se opět dotýká sklonů k pokrytectví, kterými někteří 

křesťané podle mnohých sebereflektujících zmínek v Katolickém týdeníku trpí.  

V těchto žánrech se tematika dialogu s ateismem objevuje spíše bezděky. V případě voleb je 

jasné, že nevěřící s věřícími spojuje sdílení jedné země a vlády. U recenzí z kulturní oblasti 

pak půjde předně o díla, která se touto problematikou zabývají.  

2.2.5 Rubrika Když se nevěřící zeptá 

Největší číslo (22 jednotek) získala bez velkého překvapení rubrika Když se nevěřící zeptá, 

která si klade za cíl ozřejmovat různé kontroverzní otázky křesťanské víry. Pro hlubší analýzu 

se však podle mého názoru nehodí, neboť je namířena směrem k ateistům spíše iluzivně – 

mnohem více než hledajícím samotným slouží totiž katolíkům, kteří si vyjasňují, jakými 

prostředky o své náboženské zkušenosti před nevěřícími promluvit. Do jisté míry je tedy 

pouze upevňuje v zavedených jistotách, onom negativním aspektu křesťanské věrouky, o 

němž jsem se již zmiňovala, a který tolik kritizuje Tomáš Halík. Na otázky v této rubrice 

odpovídají výhradně kněží nebo teologové.  

V rámci této rubriky bylo například zmíněno, jak to chodí u smíšených manželství věřícího a 

nevěřícího člověka. U té příležitosti padla i poněkud hloupá (a doufejme, že pouze 

ilustrativní, ne skutečně vyřčená) otázka, zda je žádoucí, absolvovat křest výhradně kvůli 

manželství84. Pavel Budský tuto otázku následně zkritizoval a odpověděl, že pro takové 

případy existuje jistá varianta - dispenz85 a také možnost přípravy na svatbu s farářem. Jasně 

zde píše, že se nelze nechat pokřtít jen kvůli někomu. 

Řešilo se zde i to, zda měl Ježíš sourozence86, proč se věří, že vstal z mrtvých třetího dne (čili 

počítáno od západu do západu Slunce)87, proč se na bohoslužbě při Krédu pokleká88, jak je to 

s hříchy a odpustky89, nebo zda je pro křesťana správné nosit tričko s lebkami a kříži90 či 
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dokonce zda je Bůh katolík.91 Nesmělo chybět ani téma homosexuality v souvislosti s 

adopcí92.  

Celkově vzato, témata této rubriky jsou příliš úzká, než aby bylo možné se tu s nimi podrobně 

zabývat. S fenoménem dialogu s ateismem moc nesouvisí, z hlediska katolické církve jsou 

samoúčelné. Jak už jsem naznačila, jdou dokonce dost možná přímo proti celkovému duchu 

dialogu. Snaží se v jistém smyslu předepsat interpretaci sporných a choulostivých témat tak, 

aby byla adekvátně šiřitelná a statická. 

2.3 Kvalitativní analýza vybraného tématu: Interpretace dialogu 

křesťanství s ateismem v Katolickém týdeníku 

„Každé mediální sdělení musí být zakódované do nějakého sdělitelného tvaru.“93 

V Katolickém týdeníku se můžeme na takové úrovni setkat s formátem textu různého žánru. 

„To, jak si člověk „rozbalí“ konkrétní text, zcela nepochybně ovlivňuje to, jaký smysl mu 

nakonec přisoudí. Obecně platí, že většina z nás dekóduje komunikaci skrze „filtry“ vlastní 

zkušenosti a nepochybně také skrze vlastní představy a předsudky.“94 Jinak bude 

pochopitelně číst text letitý odběratel katolického vyznání a jinak čerstvý konvertita, jinak 

náhodný čtenář a jinak zřetelný ateista. 

Přičemž platí: „Konkrétní podoba komunikace není „přirozená“. Je naučená společenskou 

praxí – a to jak proces zakódování, tak proces dekódování.“95 To může souviset s výše 

zmiňovanou rolí rodinného prostředí, ze kterého čtenář pochází. Anebo prostředí, do 

kterého se jedinec v průběhu života dostává – školní, pracovní, či zájmové, dále pak prostředí 

partnerských a přátelských vztahů. A dále: „Významy, které lze dekódovat, představují pro 

příjemce sdělení. Ta sdělení, která podavatel zamýšlel do textu vložit, jsou poselství.“96 Čili 

pro porozumění textu je nutné znát klíč, který odemyká významy v jejich původní formě. 
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Klíčem je jak přirozená inteligence, tak určité odborné znalosti, ale třeba i smysl pro humor a 

úsilí o rozlišování ironie a dalších rétorických figur. 

 „Opakování nabízených obsahů má potvrzující funkci…Když se něco dostatečně často 

opakuje, mají příjemci tendenci to akceptovat a uvěřit tomu.“97 To je zajímavá poznámka, 

pokusím se právě na tento jev více zaměřit při analýze následujících textů. Totéž může platit i 

při systematickém vynechávání určitých témat – i absence má svůj význam a je nutné se 

ptát, proč k ní dochází. 

2.3.1 Smíšené manželství  

Tématem jednoho říjnového čísla Katolického týdeníku byla problematika smíšených 

manželství ve smyslu věřící – nevěřící. Celkem se mu věnovala jedna dvoustrana pod 

titulkem Můj nevěřící partner, z toho krátký úvodní text, jeden rozhovor a celkem pět 

osobních svědectví čtenářů týdeníku s pozměněnou identitou. Pokusím se nyní o postupnou 

interpretaci těchto útvarů a jejich styl dialogu s ateismem. 

I. Otvírák  

Úvodní redakční text začíná slovy: „Po letech marného hledání v kostelních vodách nakonec 

Lukáš vyrazil na širé moře internetu a přes inzerát v jedné seznamce si začal dopisovat se 

svou budoucí manželkou. O tom, že je nevěřící, věděl od počátku.“98 

Tento odstavec lze interpretovat jako nepříjemně rozdělující, informuje o tom, že když 

dotyčný nepotkal svou vyvolenou uvnitř církve, jak si patrně přál, zkusil to v druhé řadě na 

sekulární seznamce. O moc lépe se článek dále neodvíjí, autor v něm komentuje fakt, že když 

se do sebe dva lidé zamilují, otázku osobní víry nechávají stranou. Buďto o ní vůbec 

nehovoří, nebo vnímají víru druhého jako milou a nevšední přednost, anebo se naopak 

domnívají, že nevěřící partner proti jeho víře nic nemá. S nástupem všedních starostí ale 

přicházejí podle autora i problémy, které pramení z původní zamilované „opilosti“, jež je zde 

přirovnávána k opilosti Herodově. 

Jak píše autor Matoušova evangelia, král Herodes slíbil na hostině své nevlastní dceři Salome, 

že za tanec jí dá cokoliv, co si bude přát. Neuvědomí si však, že by mohla žádat pro svou 
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matku Herodiadu dokonce hlavu proroka Jana Křtitele, který seděl ve vězení. Přes své 

zarmoucení jí ale nakonec vyhověl.99 

Takže počáteční vyhlídka na šťastné smíšené manželství je podle Jana Paulase spíše mizivá, 

protože postrádá racionalitu a nachází se v růžovém oparu chvilkové zamilovanosti. Autor se 

ale pokouší čtenáře posléze přesvědčit o opaku, a to ve druhé polovině své úvahy: „Nevěřící 

partner nemusí být jen zkouškou a zdrojem problémů (což platí i naopak!),“100 uvádí autor 

velkoryse. Následuje povzbudivá část textu o tom, že je takové manželství na druhou stranu 

skvělou příležitostí svou víru do hloubky promýšlet, zrát v ní a třeba k ní podnítit i svůj 

protějšek, ovšem teprve ve chvíli, kdy bude tato víra oproštěna od jakékoliv povrchnosti.  

Autor také soudí, že naprosto klíčová je v této situaci vzájemná láskyplná komunikace, která 

může vzduch výrazně pročišťovat. Poté následuje další odkaz na Písmo svaté, tentokrát na 

první list apoštola Pavla Korintským: „Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící 

ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem.“101 Pokud manželství přirozeně 

postupem času dospěje ke konverzi nevěřícího partnera, je to podle autora ne snad ideál, ale 

velká radost křesťana. Tím se zdá být celé téma naprosto neproblematické, ale záleží asi 

hlavně na tom, aby partneři v otázkách víry spolupracovali. „O smíšených manželstvích se 

v církvi příliš nahlas nemluví. Je to citlivé téma. Ale stále aktuálnější,“102 uzavírá se otvírák 

neurčitě. 

II. rozhovor 

Následující rozhovor s psychoterapeutem Michaelem Chytrým s titulkem Nekazit druhému 

jeho konání je opět uveden poněkud předpojatým redakčním odstavcem: „Lidí, kteří žijí 

v manželství s nevěřícím partnerem, stále přibývá. S jakými problémy se potýkají nejčastěji a 

v čem to mají těžší než my…“.103 Opět se neubráním domněnce, že tento úvod je krajně 

nevhodný, protože rozděluje lidi tam, kde by je měl stmelovat. Pomohlo by snad, vnést do 

celé věci trochu humoru?  
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Chytrý v podstatě rekapituluje to, co už bylo jednou řečeno. Mladý pár má zprvu nasazené 

růžové brýle a nejde v konverzaci o podstatných věcech příliš do hloubky, ke všemu je 

tolerantní a neumí si představit, že by někdy musel řešit opravdové problémy kvůli víře toho 

druhého, která se promítá do každodenního života.  Psychoterapeut ale zásadně 

nedoporučuje vše striktně naplánovat, domnívá se, že to ani není možné. Spíš doporučuje 

učit se taková témata mezi sebou otevírat a učit se rozhodovat společně nehledě na rozdíly. 

A rozhodně netvrdí, že by problémy trápily pouze smíšené páry. Dokonce uvádí i příklad 

z katolického manželství: „Partneři se zdánlivě začnou dělit na aktivnějšího ve víře a 

pasivnějšího.“104 

Nejpalčivější problém, který může vůbec nastat, spatřuje Chytrý v oboustranné 

angažovanosti rodičů partnerů: „Nakolik má ona případná matka potřebu mluvit se svým 

potomkem a vyvíjet tlak typu: „Co by ti to udělalo, kdyby ses jednou za čas kvůli dětem 

v kostele ukázal(a)?“ nebo naopak: „Prosím tě, nenech se do toho vtáhnout, jsou to fanatici.“ 

To jsou chvíle, které je složité ustát, přehlížet je, nenechat je, aby mezi partnery působily 

rozkladně.“105  

Smíšené manželství podle něj vrcholí obrácením nevěřícího, nebo naopak opuštěním víry 

předtím věřícího. Ale také dodává, že existuje i třetí varianta a to celoživotní vzájemný 

respekt ve své jinakosti. Všechny problémy ale lze při oboustranné spolupráci řešit, dokud 

nejsou ve hře děti. Ty je podle psychoterapeuta nutno vézt ke správným rozhodnutím a být 

jako rodiče ve shodě, přestože například každý tráví neděli po svém. Tak mohou děti aktivity 

s rodiči střídat (třeba kostel a sport), přičemž rodiče považují za správnou nejen tu svou, ale 

snaží se vést dítě k oběma. 

III. zkušenosti čtenářů 

Další část aktuálního tématu pokrývala svědectví lidí, kteří v takovém manželství žijí. 

Například žena pojmenovaná redakcí Kateřina se svěřila se svou negativní zkušeností. 

Jakožto ateistka se provdala za křesťana, ale jejich manželství skončilo rozvodem. Podle 

jejího vyprávění s ní nebyl její manžel schopen o své víře otevřeně mluvit a žil stylem 

„nedělního katolíka“. S dnešní optikou na očích doporučuje: „Každý z partnerů by si měl 
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sepsat, jak si život s vírou představuje, a pak navzájem o svých představách hovořit, hledat 

třeba kompromisy, společná místa.“106 

Opačnou zkušenost má věřící Monika, jejíž nevěřící manžel se ukázal být k její víře tolerantní, 

a to i ve vztahu k dětem. Při přípravě na svatbu je však oba napoprvé šokoval kněz otázkou, 

zda si žena skutečně chce vzít pohana a rozhodli se svatbu ještě o nějaký rok odložit. Monika 

prožívá spokojené manželství a její partner se po deseti letech sám rozhodl vstoupit do 

katechumenátu107. „Plynule, nenápadně se začal zapojovat do života farnosti – o Noci kostelů 

třeba pravidelně čte duchovní zamyšlení, pomáhá stavět farní tábor apod. Já jen opatrně 

našlapuji a snažím se najít tu správnou míru věcí.“108 Moničin příklad je důkazem toho, jak 

lze díky svobodné vůli a laskavému přístupu dosud nevěřícímu člověku představit křesťanství 

tak, aby se sám vydal na cestu hledání.  

Pohled na to, jak může nevěřící partner obohatit věřícího, zase poskytují tři další osobní 

příběhy na téže stránce. Popisují se zde dlouhé procházky a dialog, argumentace ve prospěch 

víry, která nevěřícího partnera hluboce oslovila a přivedla na cestu, nebo to, jak nevěřící 

partner prostě respektuje odlišný „světonázor“ své družky. Jeden manžel ve svém příběhu 

dokonce medituje nad úlohou své manželky v jeho duchovním životě: „Má manželka mě 

obohatila i tím, že prověřuje mou víru také prakticky. Dokáže se více obětovat pro druhé než 

já, to je zahanbující“.109 Zároveň na tom ale muž oceňuje reflexi, sebepoznání a nabytí 

pokory.  

Celkově vzato je tématu smíšeného manželství věnováno dostatek prostoru, co se týče počtu 

znaků, obrázků a počtu zúčastněných lidí ochotných svěřit se s osobní zkušeností. Na druhou 

stranu však žádný z popsaných tří útvarů nepřináší nic příliš objevného, jde spíše o takové 

opakované konstatování téhož – že je nutná komunikace, otevřenost a svoboda. Až to 

čtenáře může po chvíli začít nudit, protože tato fakta jsou přeci všeobecně známá. Na 

druhou stranu však stojí za to se zamyslet, co vůbec znamená vzít tyto rady naprosto vážně 

ve všech svých důsledcích. 
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2.3.2 O užitečnosti ateismu 

Další přínosný příspěvek do dialogu s ateismem jsem nalezla v lednové příloze Perspektivy. 

Jedná se o recenzi nové knihy Alaina de Bottona s názvem Náboženství pro ateisty. Tento 

zřetelný ateista ve své knize tvrdí mimo jiné to, že „náboženství je příliš užitečné, vlivné a 

inteligentní, než aby se mohlo zcela přenechat věřícím.“110 Píše, že žádné ze světových 

náboženství sice nepochází přímo od jednoho Boha, ale že je to sociologicky podstatný 

fenomén, přestože modernitou již překonaný, mrtvý, nepřijatelný světonázor. 

Autor článku Tomáš Machula reaguje na tuto tezi následovně: „To je hluboká pravda. Autor 

má větší pravdu, než si sám uvědomuje. Náboženství je třeba přinášet nevěřícím. Není jen pro 

potěchu těch, kteří jsou uvnitř“.111 Zároveň si Machula je vědom rizika relativismu a proto 

hned ujišťuje čtenáře, že takové náboženství musí být vskutku transcendentní a vztažené 

k živému křesťanskému Bohu.  Uvědomuje si, že bez Boha to zkrátka nejde, i když po tom 

mnoho lidí možná touží.  

 „Slyšíme-li o názorech ateistů na náboženství, automaticky očekáváme kritiku, posměch 

nebo přinejmenším lhostejnost,“112 míní v úvodu Machula.  „V knize se však skrývá větší 

potenciál. Může i nás, věřící křesťany, něčemu naučit.“113 Čtenář této knihy se podle autora 

až podiví, kolik dobrého vidí na náboženství ateista – snad dokonce více než věřící, který 

zblízka nahlíží vnitřní problematiku církve.  

Na druhou stranu je na místě Bottonovo varování před příliš sekulární prezentací křesťanství 

(omezenou na rituály, vágní sdílené hodnoty, umění, povinnost péče o druhé a tak dále), 

kterou sice většina byť ateistické společnosti přirozeně ctí, ale nevidí za ní nic hlubšího, což je 

právě podle Machuly problém. Něco by tyto obecné kulturní návyky mělo pozvedat na 

skutečné křesťanské hodnoty. A to je víra. „Je na nás, abychom si je nenechávali pro sebe, ale 

šli s ním za našimi nevěřícími bližními,“114 píše o náboženství Machula. Jeho názor nápadně 

připomíná výroky papeže Františka, které jsem již uváděla výše, i závěry Druhého 

vatikánského koncilu. 
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2.3.3 Žít a předávat víru 

Další rozhovor s teoložkou Mireiou Ryškovou pojednává o křesťanském pojmu „spása“, 

pojmu v naší společnosti nepříliš populárním. Tento rozhovor tematizuje způsoby, jak 

osvětlit nevěřícím lidem, v co křesťané věří, a že i oni jsou pozváni k víře a ke sklízení plodů, 

které nabízí. Z jejího pohledu se jedná zejména o nalezení vhodných jazykových prostředků, 

které by hledající okamžitě neodradily, ale dodaly jim odvahu, upřímně se zeptat sami sebe, 

po čem vlastně doopravdy v životě touží. 

Tito lidé sice vpravdě zatím nepotřebují žádný „náboženský pojem“, aby vyjádřili, co cítí a 

k čemu se upínají, ale prozatím nalézají smysl života v životě samém, v dětech, profesi, 

zážitcích a tak dále. Ryšková ale tvrdí, že „i člověk, který je extrémně šťastný, ví, že to není 

setrvalý stav.“115  Bůh má podle Ryškové sice od přirozenosti vztah ke všem lidem, ale ne 

všichni nalézají vztah k Bohu. Nasnadě je však otázka, zda z této dialektiky nevzniká jistého 

druhu elitářství ve smyslu „my víme a ostatní jsou druhá liga“?116 

Ryšková si je vědoma faktu, že mnozí křesťané vystupují povýšeně, neboť se domnívají, že už 

jsou spaseni „za své skvělé skutky“ a tudíž to může nevěřící lidi velmi odrazovat. Aktuální 

otázka podle redaktora Macháněho však stojí, zda existují křesťané, kteří o své zkušenosti 

dokážou s radostí, lehkostí a přesto vážností promlouvat tak, aby se jim dalo věřit.  

Mireia Ryšková zdůvodňuje tento problém frekventovanou neschopností křesťanů tuto 

zkušenost reálně prožívat. „Kdybychom to totiž žili, našli bychom i adekvátní slova. Když se 

zeptáte věřících lidí, co je spása, vykoupení, těžko dostanete odpověď. Většina lidí to má 

pouze mechanicky naučené.“117 Tento fakt Ryšková zdůvodňuje obavou z hereze, která 

křesťanům často brání v tom, aby pocítili Boží blízkost, a těžko tedy potom o svých osobních 

zážitcích mluví. Upřednostnění statické věrnosti katechismu před dynamickým „budováním 

vztahu na osobní úrovni“ bylo již tematizováno v předchozím textu a uvedenými autory 

negativně zhodnoceno. 
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2.3.4 O víře vhod i nevhod 

V reakci na současný stav nikoliv hmotného, ale duchovního nedostatku v našich končinách 

přichází Petr Příhoda s křesťanskou alternativou pro lidi, kteří ztrácejí naději. Ve své krátké 

úvaze v příloze Perspektivy118 popisuje vlastní již proběhlé pokusy osvětlit nevěřícím lidem 

důvody své víry. Jak je patrné již z názvu, někdy živá polemika přinese své ovoce, ale někdy 

vzbudí jen rozpačitost či dokonce nevraživost nebo nařčení z fanatismu. Příhoda popisuje 

celkem deset způsobů reakcí nevěřících partnerů na jeho podněty. 

I. První z nich je vulgarita a radikální odmítnutí, což se ale týká především komunikace 

na internetu. V takovém případě se autor snaží na druhého člověka nenaléhat, ale 

zároveň tajně doufá, že se jednou jeho protějšek setká s jemu bližším výkladem a 

poselství porozumí. Krátce řečeno, přál by mu, aby jej v budoucnu zastoupil jiný 

křesťan, který bude schopen evangelium předat lepším způsobem, než on sám. 

II. Jindy po proběhlé konverzaci dojde k trapnému zarytému mlčení, které se oba bojí 

prolomit, aby tak nedali závdavek k převaze druhého, nebo skryli vlastní slabost. 

V takovém případě si Příhoda jen v duchu řekne, že je to škoda, ale nedá se nic dělat. 

Snad jako v prvním případě není všem dnům konec. 

III. Nebo se může stát, že si partneři navzájem vůbec nerozumí, jeden z nich má jen 

nejasnou představu o tom, o co v křesťanství doopravdy jde, a dopouštějí se pak 

fatálních faktických chyb. V takové chvíli se autor táže, jak na to jeho oponent vlastně 

přišel, načež dostane vágní odpověď: „Někde jsem to četl.“119 I v tomto třetím 

případě tak platí, že se o víře hovořilo nevhod. 

IV. Podobně jako u předchozího příkladu končí debata s partnerem sečtělým, který hořce 

snáší krvavé dějiny katolické církve, současné nešvary a má hlavu plnou nenávistných 

předsudků, které pouze nekriticky převzal, aniž by si informace ověřil. To už do 

značné míry předznamená celkový rámec rozhovoru, který bude mít spíše bojovnou 

notu a Příhoda se dostává do defensivy.  

V. Na to potom může alternativně navázat náhlý zájem o pokračování v rozhovoru, což 

se stává zejména v případě dialogu s agnostiky. Je zde velká šance na oboustranně 

obohacující zážitek. „Je-li můj protějšek zdvořilý, poznamená, že si víry jiných lidí váží, 
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dokonce oceňuje dílo církve v kultuře, ale k tomu, aby se snažil být slušným člověkem 

a konat dobro, Boha nepotřebuje.“120 V takovém případě Příhoda znovu zdůrazní, že 

morálka, umění i úcta k druhým je sice důležitá, ale těžiště víry v Boha je úplně jinde. 

To je fáze, ve které se již citelně přibližujeme k tomu, aby byla rozprava vnímána 

vhod. 

VI. Protějšek se následně může zeptat, v čem tedy ona víra tkví. Příhoda namísto toho, 

aby odříkal naučené věty z katechismu, zdůvodňuje svou osobní víru postřehem, že 

svět a život v něm nemusí být jen výsledkem náhody, ale tajemstvím, uměleckým 

dílem. Načež nevěřící naproti tomu argumentuje vědou a jejími aktuálními poznatky.  

VII. V některých situacích může nervozita z nemožnosti smíření začít houstnout. Nevěřící 

partner pak rezolutně namítne, že si „svůj“ smysl života našel ve vztazích, profesi, či 

výchově dětí. Příhoda však stále provokativně namítá, že se vpravdě nejedná o smysl, 

ale o pouhou výplň času. 

VIII. Na scénu pak podle Příhody přichází i relativismus, nevěřící partner tvrdí, že z „jeho“ 

úhlu pohledu má jeho styl života smysl a nic navíc k tomu nepotřebuje. Protějšek 

může také přejít do ofenzivy a zeptá se přímo, co podle Příhody skutečně je oním 

smyslem. 

IX. Ten namísto toho partnerovi poradí, aby si otázku lépe rozmyslel a usilovně hledal 

odpověď sám. Když rozhovor ještě dále pokračuje, nabízí autor filosofickou 

nápovědu: „Otázka po smyslu něčeho je otázkou po vztahu toho něčeho k čemusi 

jinému, co ten smysl dává, co je dárcem smyslu.“121 

X. V posledním, desátém bodě se nevěřící s údivem zeptá, zda je snad tímto dárcem 

smyslu Bůh. V té chvíli už autorovi nezbývá než tajemně mlčet, případně přitakat. Co 

z tohoto dlouhého a detailního výčtu „typologií dialogu“ vyplývá? Kolik partnerů, tolik 

možných průběhů rozhovoru, přičemž vzácně lze dospět skrze několik jeho fází k ne 

snad úplně harmonickému, ale přinejmenším slušnému závěru, který nemusí být 

posledním slovem – nenabízí kompromis, ale oba dva partnery může proměnit. 

                                                           
120

 PŘÍHODA, Petr: O víře vhod i nevhod, Katolický týdeník. Praha: Katolický týdeník, 11. 6. – 17. 6. 2013, 24, s. II přílohy 
Perspektivy 
121

 Tamtéž 



52 
 

„Rozhovor nás oba dva vysílil, ale mám pocit, že byl vhod,“122 komentuje Příhoda 

výsledek. 

Na Příhodův text reagoval mimochodem i jeden ze čtenářů slovy:  „Moje zkušenost 

z podobných diskuzí je taková, že naopak věřící nejsou schopni a ochotni diskutovat. Většinou 

se bavit vůbec odmítají, pokud se okamžitě nerozčílí, když člověk nechce přijmout jejich názor 

a dovolí si o něm pochybovat“.123  
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III. Diskuze o tématu v roce 2014 v jiných periodikách  

„Všechno, co se opakuje, by mohlo mít význam…to, co chybí, co není přítomné, může svou 

nepřítomností nabýt významu, jako by to přítomné bylo.“124 V poslední kapitole své 

bakalářské práce bych v návaznosti na předchozí citát chtěla ukázat, že se mému tématu rok 

po stanoveném úseku sledování věnovala i jiná periodika, konkrétně Lidové noviny ve své 

víkendové příloze Orientace.  

3.1 Zdeněk Holý: Kdo je tady netolerantní? 

Zajímavá debata mezi ateismem a křesťanstvím odstartovala koncem října roku 2014, kdy 

zde publikoval svůj text Zdeněk Holý.125 Filmový scenárista a producent se v hlavičce stránky 

představuje jednoduše jako ateista, zprvu bez bližší specifikace. V úvodu se ohrazuje proti 

údajnému nařčení, že ateisté jsou militantní, netolerantní a evangelizační a ze stejných 

atributů obviňuje katolíky. „Označuji-li se za ateistu, nezavazuji se k dogmatickému 

postoji…Názory na vědu považujeme za pravděpodobné, netvrdíme je s jistotou,“126 píše 

Holý.  

Autor dále tvrdí, že by toleroval náboženství, kdyby to byla jen soukromá záležitost bez 

přímých dopadů na život. Ateistům tohoto věku podle něj vadí nedostatečná míra 

sekularizace, náboženské skupiny prý chtějí „své z náboženství odvozené morální a politické 

názory vnutit celé společnosti“127.  

Při veškeré snaze o objektivitu se nelze příliš bránit výslednému postoji, že článek křesťany 

hanobí na úkor věcnosti a solidních argumentů. „Ani ti z vás, kteří v imaginární bytosti věří, 

se mezi sebou neshodnou,“128 kritizuje Holý fakt množství denominací, ale zdá se, že vychází 

z chybných premis. Kdo má totiž vposled právo definovat, co je imaginární a co již ne?  

 „Servilní“ vztah státu k církvi podle něj zase způsobuje snaha o vyrovnání se s minulostí. To 

znamená snahu negovat myšlenkovou základnu komunistické totality. Nebo tento vztah 

podle autora zavinil pocit hodnotového vyprázdnění konzumního věku. V závěru potom 

ubezpečuje čtenáře o svých liberálních postojích a hájí osobní svobodu vyznání, ovšem 
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s drobnou výjimkou - ať toto vyznání nepřekračuje hranice osobního života. Je však tato 

nepropustnost osobní a veřejné sféry v případě křesťanské víry reálně uskutečnitelná? 

3.2 Tomáš Halík: Kdo je tady uvědomělý? 

O týden později vyšla na stejném místě reakce Tomáše Halíka Kdo je tady uvědomělý?129 

Autor v ní používá mnohem obhajitelnějších argumentů a v jistém smyslu tím sofistické 

pokusy o znevážení křesťanství zneplatní. „Jaký intelektuální přínos můžeme očekávat od 

soudobého českého ateismu, který si nárokuje přívlastek „uvědomělý“?“130 ptá se Halík hned 

na úvod a nikoliv řečnickou otázkou. 

A přestože Holý mezi termíny ateista a nevěřící vůbec nerozlišuje, uvádí zde Halík zajímavé 

dělení, které by mohlo celý problém osvětlit a odvést od zbytečného slovíčkaření: Něco 

jiného je přeci nemít vztah k transcendenci (ani touhu po tomto vztahu) a něco jiného snažit 

se na potkání vyvrátit všechny křesťany a usvědčit je z tmářství. 

„Na Západě se dnes většinou rozlišuje mezi „nevěřícím“ (který prostě nemá náboženskou 

víru…) a „ateistou“ (tím, kdo má potřebu manifestovat svou víru, že Bůh, jak si představuje, 

že si ho představují věřící, neexistuje). V Česku…ještě dlouho po pádu režimu, jenž 

předepisoval ateismus jako státní doktrínu, znamenalo vyznání „jsem ateista“ cosi jako „jsem 

normální“ (tj. konformní s většinovým míněním).“131 

Dále Halík jmenuje různé –ismy, způsoby vymezování se proti náboženství a církvi, jako 

agnosticismus, apateismus, militantní ateismus, antiklerikalismus či již zmiňovaný něcismus. 

V tomto výčtu ovšem podle autora něco podstatného chybí: „U nás však převažuje něco 

jiného, totiž „náboženský analfabetismus“ – postoj lidí, kteří sice mají na náboženství 

razantní názory, avšak nekryté ani solidními vědomostmi, ani osobními zkušenostmi.“132 

A tento postoj může vycházet z konformního světonázoru převládajícího za minulého režimu, 

který na křesťany automaticky nahlížel jako na nepřátele lidu. Přesto však lze spolu 

s Tomášem Halíkem říci, že „Současná sociologie…ukazuje, že významnější než dělení na 

„věřící“ a „nevěřící“ je dělení na zabydlené (dwellers) a hledající (seekers).“ 133 Přičemž 
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hledajících (na rozdíl od zabydlených – pocházejících často z křesťanských rodin) masivně 

přibývá. 

Symbolickým bodem smíru, který v článku nacházím, je následující věta: „Uzná-li pan Holý, že 

zdaleka ne všichni ateisté jsou velkorysí liberálové, pak má právo od nás slyšet, že zdaleka ne 

všechny nevěřící považujeme za stejně zavilé, jako je malá, leč hlučná parta kolem zoologa, 

etologa a biologa Richarda Dawkinse.“134 

Co nyní s otevřenou debatou dvou zastánců protichůdných stanovisek? Snad uznat, že ve 

světonázorových otázkách přírodní vědy nemají monopol na pravdu a úplně stejně 

humanitní vědy nemají kompetenci k přírodním vědám z jednoho prostého důvodu: Obě 

sféry lidské činnosti se zabývají zcela odlišnou kardinální otázkou. Přírodní vědy zkoumají 

fakta a pomocí experimentu dokládají, jak k různým přírodním fenoménům dochází. Víra se 

však existenciálně táže po smyslu a účelu, neptá se „jak?“ ale „proč?“. Při ochotě toto uznat 

se navzájem víra a věda nevylučuje. Kde ale přesně leží hranice mezi humanitní vědou a 

přírodovědou? Kde mezi filosofií a jejími větvemi a exaktním zkoumáním? Takové otázky 

rámce těchto textů přesahují, přestože jsou velmi zajímavé.  

Halík nabádá svého partnera, aby přijmul ateismus coby jedno z možných přesvědčení bez 

nároku na vyšší míru pravdivosti a aby byl schopen se obhájit i jinak, než odvoláním na 

současnou biologii, kosmologii či neurologii. „Připadá mi intelektuálně nepoctivé, když se 

světonázorová volba ateisty chce legitimizovat autoritou vědy.“135 

3.3 Lawrence M. Krauss: Vesmír nemá smysl, naše existence však ano 

Další dva texty (tentokrát rozhovory), o kterých nyní krátce pojednám, nelze označit přímo za 

partnery dialogu, neboť jeden byl publikován v dubnu 2014 a druhý více než půl roku poté. 

Důležité je však to, že se v nich opět demonstrují protichůdné názory, tentokrát z hlav 

uznávaných a populárních vědců: Američan Lawrence Krauss je fyzik a přesvědčený ateista, 

který považuje náboženství za pověrčivost, iracionální stránku naší přirozenosti, Brit John C. 

Lennox je naopak matematik a křesťanský apologeta, který sice pochází z tradiční 

evangelické rodiny, ale k víře si podle svých slov došel sám. 
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Rozhovor Tomáše Hříbka s L. M. Kraussem s názvem Vesmír nemá smysl, naše existence však 

ano136 je uveden Kraussovou radikální kritikou náboženství obecně: „Považuji za fascinující, 

že pro spoustu lidí náboženství opravdu spočívá v tom, aby o sobě mohli říci: Chci být dobrý, 

slušný člověk…Morálka organizovaného náboženství je odporná a obscénní.“137 Proč ne, pro 

část křesťanské populace tomu tak bohužel být může, kde ale vědec bere odvahu vztahovat 

tyto dílčí případy na celá církevní společenství?  

„Bůh“ je pro Krausse nadbytečným pojmem, což souvisí také s jeho odmítnutím uznat 

teologii jako právoplatnou vědu (nemá podle něj předmět, což dělá vědu vědou). „Všechna 

tvrzení o slučitelnosti náboženství s vědou jsou trikem ze strany teologů, protože vše 

samozřejmě závisí na tom, jak definujete slovo „náboženství“.“138 Mnoho křesťanů Krauss 

škatulkuje jen jako „vágní deisty“, neboť pronášejí speciální tvrzení o faktech, která nejsou 

ověřitelná. 

Již po pár otázkách je patrné, že si tázaný s Tomášem Hříbkem dobře rozumí. Novinář je 

v tomto rozhovoru jednoznačně partnerem zpovídaného, je cítit, že k němu má obdiv, že 

jeho dílo navíc dobře zná. Rozprava potom vrcholí tezí, že dialog je vlastně zbytečný, neboť 

údajně neexistuje shoda ohledně povahy světa, role náboženství a pravdy. Krauss k tomu 

ironicky dodává: „Jeden mluví o koze a druhý o voze. Jeden druhému nemá co říci.“ 139  

U té příležitosti zmiňuje také jistou konferenci ve Vatikánu, pokus o společnou platformu 

vědců a teologů. Tvrdí odmítavě, že žádná platforma vskutku neexistuje. „Každá teologie, 

která nechce být úplně hloupá, musí vycházet z korektní představy o vesmíru…Ale věda 

nemusí nic vědět o teologii. Takže dialog je pouze jednostranný.“140  

3.4 John C. Lennox: Ateismus a věda se navzájem vylučují 

John C. Lennox naopak v rozhovoru s Leošem Kyšou141 možnost dialogu mezi světem víry a 

vědy zásadně nevylučuje, ba je mu naopak velmi otevřen. Z výroků jako: „Matematika i 
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teologie jsou pro mě blízké vědy“142 nebo „Celý život jsem strávil tím, že jsem svou víru 

podroboval argumentům a názorům oponentů“143 plyne pokora, vůle nepolevovat v hledání 

pravdy, nikoliv v hledání argumentů, které by dobře posloužily v debatách s oponenty. 

„Myslím, že jsou to často právě ateisté, kdo zoufale hledají argumenty pro svůj 

světonázor.“144 Lennox zde naproti tomu argumentuje zcela prakticky. Uvádí možnost 

přivedení zástupů lidí, kterým křesťanství život zlepšilo, dopomohlo například k osvobození 

od drog a alkoholu. Ateismus podle něj takovou pomoc nikdy poskytnout nemůže. 

Jako jeden ze zásadních principů debaty s ateisty Lennox označuje směřování k věci a 

nenapadání lidí. „Když debatuji s ateisty, nikdy by mne nenapadlo, že je něco nekorektního na 

tom, když napadám jejich argumenty a myšlenky, protože nenapadám ty lidi samotné.“145 

Tento princip považuji osobně za jeden z nejdůležitějších a překvapuje mě, že se dosud 

v žádném ze zdrojů neobjevil. Protichůdnost názorů často svádí k používání kritických 

argumentů ad hominem, které se mohou lidí snadno dotknout a diskusi předčasně ukončit. 

Lennox naproti tomu nabádá, abychom se drželi věci. V samém závěru rozhovoru pak 

odhalíme původ jeho titulku: „Nemám problém s ateismem proto, že jsem křesťan, ale proto, 

že jsem vědec, a nemyslím si, že ateismus a věda spolu mohou koexistovat.“146  

Pokud jednotlivé ohlasy na toto téma v Lidových novinách shrneme, dá se konstatovat, že 

všechny texty a problémy v nich diskutované vyžadují od čtenáře určité odborné pozadí.  

Pokud zatím žádné nemá, snadno jej vyprovokují k jeho budování. Tím tedy byla provedena 

aktualizace tématu v průběhu roku 2014 a nutno podotknout, že jednoznačně zasáhla širší 

čtenářské vrstvy než v předchozích kapitolách zkoumaný Katolický týdeník.  
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Závěr 

V předložené bakalářské práci jsem uvedla do souvislosti myšlenky současné české 

křesťanské literatury a výběr textů z periodika Katolický týdeník z roku 2013, které se vztahují 

k dialogu křesťanství s ateismem. Pokusila jsem se tyto dvě části propojit a využít teologické 

a filosofické poznatky v praxi při analýze mediálních sdělení a zasadit je do širšího kontextu 

naší doby. Jedna z otázek, které jsem si na úvod výzkumu kladla, byla, zda Katolický týdeník 

do dialogu s ateismem vůbec vstupuje. Jsem přesvědčena, že na ni lze závěrem odpovědět 

kladně.  

Historický význam fenoménu dialog s ateismem, ať už v interním nebo externím smyslu, jsem 

demonstrovala na výstupech Druhého vatikánského koncilu. Ten roku 1965 v rámci svých 

reforem zavrhl pojetí ateismu jakožto hříchu a církev se obrátila ke všem lidem dobré vůle. 

Aggiornamento si kladlo za cíl vyrovnat katolickou církev se současnými podmínkami a 

otevřít ji duchovně hledajícím. 

Dále jsem se snažila od sebe důkladně odstínit pojmy jako ateismus, lhostejnost, relativismus 

a tolerance, se kterými často pracuje teologie dialogu Tomáše Halíka. Velký důraz jsem kladla 

také na rozlišování křesťanské misie od samotného dialogu s ateismem. Pracovala jsem 

rovněž s populárním pojetím „něcismu“, ke kterému se podle profesora Halíka v naší zemi 

hlásí nezanedbatelný počet lidí. Stručně jsem nastínila všeobecně známá fakta, která dost 

možná ovlivnila vybraný vzorek zkoumaného periodika - rok 2013. 

Příběh celníka Zachea z Lukášova evangelia jsem se pokusila interpretovat jako typický 

biblický příklad setkání víry s nevírou.  Stud a nejistotu nevěřícího člověka, který se setkává 

s křesťanským světem, jsem zkoumala v díle spisovatelky Aleny Ježkové. Pointa všech 

předchozích úvah pak vyústila v meditování o lásce jako hodnotě společně všem lidem 

nezávisle na víře u kněze Karla Satorii. 

Jednu kapitolu jsem věnovala historii a současnému zaměření Katolického týdeníku a 

komentování rozhovoru s jeho šéfredaktorem Antonínem Randou. Zjistila jsem, že on-line 

verze periodika je vizuálně mnohem atraktivnější a jeho printscreen pro ilustraci přikládám 

v přílohové části. 
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Z mojí bakalářské práce Křesťanská média v dialogu s ateismem na příkladu Katolického 

týdeníku v roce 2013 zpracované kombinací kvalitativní a kvantitativní analýzy mediálních 

obsahů tedy vyplývají následující závěry: 

Téma dialogu s ateismem je jedním z výrazných témat zkoumaného periodika. Celkem jsem 

v rámci kvantitativní analýzy nalezla 75 kódovacích jednotek, které jsem rozčlenila v rámci 

tabulky do kategorií dle žurnalistických žánrů publicistického zaměření, respektive v jednom 

případě dle pravidelné rubriky (Když se nevěřící zeptá). Průměrně vychází šest publikovaných 

textů za měsíc, tedy jeden až dva texty v každém čísle Katolického týdeníku. Do kvantitativní 

analýzy jsem započítala i texty, které se tématu dotýkají okrajově.  

Moje téma je dále podrobněji rozpracováno v několika textech, z nichž jsem pro účely 

kvalitativní analýzy vybrala čtyři. Užším zaměřením jsou poměrně různorodé – věnují se 

problematice smíšených manželství věřícího a nevěřícího člověka, recenzují novou knihu 

týkající se dialogu křesťanů s ateisty, pojednávají o verbálních možnostech popisování 

zkušenosti víry nevěřícím a krok za krokem analyzují možný průběh diskuse. V kvalitativní 

analýze jsem se pokusila o vlastní interpretace nalezených sdělení, snažila se ozřejmit jejich 

celkový smysl a naznačila možnosti jejich zobecnění.  

Ve třetí části jsem demonstrovala, že se zpracované téma v roce 2014 objevovalo i 

v Lidových novinách. Vybrala jsem z těchto projevů čtyři texty, dva eseje a dva rozhovory, a 

stručně je okomentovala. Všechny se ukázaly jako velmi podnětné, ale vzhledem 

k charakteru této bakalářské práce jsem je analyzovala povrchnějším způsobem než texty 

předchozí. Mým zájmem bylo především umocnit dojem, že téma zasahuje široký 

společenský diskurs.  

Ať už se jedná o rozsáhlou, ale poněkud demagogickou analýzu Zdeňka Holého, pečlivě 

vyargumentovanou reakci na ni z pera Tomáše Halíka, sebevědomý rozhovor Jana Hříbka se 

svérázným fyzikem Lawrencem Kraussem nebo poslední, bohužel přespříliš stručný a místy 

zavádějící rozhovor Leoše Kyši s hluboce věřícím Johnem Lennoxem, dostávají se nám do 

rukou cenné materiály vztahující se k danému tématu.  
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Oproti původním předpokladům jsem v průběhu rešerše a vyhodnocování došla k závěru, že 

třebaže nemá Katolický týdeník ambice oslovit širší čtenářské vrstvy, má jistě touhu dodat 

svým pravidelným čtenářům sílu a odvahu oslovit tyto vrstvy osobně. Jak jsem psala v úvodu, 

snažila jsem se soustředit především na jazykovou stránku věci, zda jsou texty psány 

poutavě, nebo mohou čtenáře spíše nudit. S překvapením jsem shledala, že texty jsou často 

velmi čtivé, dobře strukturované, pokládají závažné otázky a jsou také esteticky hodnotné.  

Z toho usuzuji, že pokud se konec konců i onen nevěřící nebo hledající čtenář byť náhodně 

dostane k výtisku Katolického týdeníku, nemusí být zklamán a odrazen, ale naopak existuje 

jistá pravděpodobnost, že do dialogu vstoupí a bude zkoušet na životně důležité otázky 

každého člověka formulovat odpovědi.  
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Summary 
 

In this bachelor thesis were presented keynotes of the contemporary Christian literature in 

connection with the selection of texts from Catholic Weekly 2013 – both related to dialogue 

of Christianity and atheism. I attempted to interconnect those two parts and to use 

theological and philosophical results practically. I did so by analysis of the media contents 

and set the results into broader context of our age. One of the questions which I asked 

myself on the beginning of the research was, whether Catholic Weekly even participates on 

the dialogue with atheism. I think we can surely answer yes. 

I have also demonstrated the historical importance of this phenomenon, either internal of 

external, on the outputs of The Second Vatican Council. In 1965 was on the occasion of its 

reforms rejected concept of the atheism as a sin and the Church turned its attention to all 

people of the good will. So called aggiornamento aimed to come the Catholic Church up with 

contemporary conditions and to open it to the spiritual seekers.  

Next I tried to screen following terms out: atheism, disregard, relativism and tolerance. 

Those terms are often thought of in the theology of professor Tomáš Halík and I insisted on 

the distinctions between the classic Christian mission and the dialogue with atheism. I also 

worked with the popular term „něcism“, which is the „kvazi-religion“ of inconsiderable 

number of people of our country. I outlined also the generally well-known facts, which 

probably affected the chosen sample of the periodical – the year 2013. 

I tried to interpret the biblical story of officer Zacheus as the typical example of encounter of 

faith and infidelity. The uncertainty of the unbeliever in the Christian society was visible also 

in the book of Alena Ježková. The punch line of previous thinking was the meditation about 

love – the value shared by all people independently on the faith, as thinks the priest Karel 

Satoria. 

I also devoted one chapter to the history and present of the Catholic Weekly and I shortly 

commented the interview with his editor in chief Antonín Randa.  I assess the on-line version 

as more visually interesting then the printed version, which I demonstrate by enclosing its 

printscreen. 
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These are the conclusions resulting from my bachelor thesis The Christian Media in the 

Dialogue with Atheism: Catholic Weekly in 2013. The thesis was compiled by combination of 

quantitative and qualitative analysis of the media contents:  

Theme dialogue with atheism is one of the most popular topics in the periodical researched. 

I have found in total 75 encoding unities with quantitative analysis and divided them into 

categories according to journalistic genre, in one example according to newspaper section 

(When the unbeliever asks). There are published six texts per month on average and that 

means one or two texts per every issue. I counted in also the texts which are not completely 

about the topic but concern some particular features of the topic. 

My theme is more broadly researched in a certain number of issues from which I have 

chosen four to interpret them by qualitative analysis. They refer to various interesting topics: 

Matters of inter-marriage of believers and atheists, review of new book about dialogue 

between Christians and atheists, linguistic opportunities which help to describe experience 

of self-faith to atheists, and also „step by step discussion“ between believer and atheist. In 

the part of qualitative analysis I tried to interpret found statements by myself, manifest their 

general sense and suggest possibilities of their generalizations.  

In the third part I demonstrated, that this theme appeared also in the daily Lidové noviny in 

2014. I have chosen four examples – two essays and two interviews – upon which I briefly 

commented. All four texts showed themselves to be very mind-provoking and well 

understandable, but due to the shape of this bachelor thesis I have discussed them more 

sketchily than the previous texts. I have just tried do strengthen the impression, that theme 

interferes broad social discourse.  

We can talk about broad but rather demagogic analysis of Zdeněk Holý, carefully 

argumentative reaction on it from Tomáš Halík, self-confident interview of Jan Hříbek with 

distinctive physic Lawrence Krauss or the last unluckily very brief and a little misleading 

interview of Leoš Kyša with deeply faithful John Lennox. Those valuable materials are related 

directly to my topic. 

Despite the original assumptions I have come to the conclusion that Catholic Weekly has 

probably no ambitions to be dedicated to atheists and broaden so the number of readers. 
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But it has definitely strong aspiration to inspire the regular readers and to motivate them to 

discuss with atheists. As I have written in the introduction, I tried to concentrate especially 

on the linguistic aspects, attractiveness in contrast to boredom. It was surprising for me to 

convince about the fact that the texts are very readable, well structured, they find a lot of 

interesting questions and they are also esthetically valuable.  

From previous I conclude, that even the unbeliever of seeker of faith accidentally opens the 

Catholic Weekly, he does not have to be disappointed and discouraged. There is on the 

contrary the possibility that he anyway starts to formulate answers on the questions, which 

are essential for life of any man.  
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