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Abstrakt 

Cílem této práce je analyzovat české mediální prostředí mezi lety 2011–2013 se 

zaměřením na kauzy, které ovlivňují image katolické církve. V první části práce budu 

na církev nahlížet jako na firmu a posuzovat v tomto světle její komunikační aktivity. 

V následující části budu pak analyzovat kauzy, které se objevili na české mediální scéně 

mezi sledovanými lety a měli vliv na vnímání církve veřejností. Ve třetí části své práce 

se budu věnovat jednotlivým osobnostem, které na základě jejich aktivity v mediálním 

prostoru považuji za imagemakery katolické církve. V poslední části se zaměřím 

konkrétně na kauzu sporu o katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V závěru se 

zamyslím nad dalším směřováním komunikace katolické církve v Čechách.   

 

Abstract 

The aim of my thesis is to analyze Czech media throughout 2011–2013, focusing on 

events that influence the public opinion when it comes to the Catholic Church. In the 

first part of my thesis, I will consider the Church a company, applying a company´s 

measures to the Churches´ communication activities. The following part will be 

dedicated to an overview of each year and the events that took part in the creation of the 

image of the Catholic Church. The third part will hold an analysis of the persons, which 

have a hand in creating the image as well.  Thanks to their activities in the field of 

media, I will consider them to be the Image makers of the Czech Catholic Church. The 

last part of my thesis will include a more thorough look at the problematic of the dispute 



   

over the Cathedral of St. Vitus, Wenceslas and Adalbert. The closure will offer my view 

of communication activities of the Catholic Church. 
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Úvod 

 Katolická církev je jedna z mála institucí, která se do dnešní doby zachovala v 

takřka nepozměněné podobě, jakou měla již před dvěma tisíci lety. Vyvíjely se sice 

procesy, ale její forma, dogmata, tedy podstata, zůstaly nepozměněné. To lze přičítat 

jistě i tomu, že si po celou dobu své existence vystačila v zásadě s jedním dokumentem 

pro uživatele, věřící – Biblí. Přesto, že se ani interpretace Bible nevyhnula pokusům o 

modernizaci, nikdy se nepodařilo oprostit ji o auru „mysterium fidei“ a nepřístupnosti, 

na které si církev tolik zakládá. Katolická církev, stejně jako celá řada značek 

současnosti, podléhá nebezpečnému bludu, který zní: „Máme dobrý, časem prověřený 

produkt. Jsme na trhu dlouho, proto jsme relevantní.". Církev naprosto opomíjí nutnost 

dobrého marketingu a public relations,  který se zařadil na začátek rovnice, jejímž 

výsledkem je úspěch, ať už v jakémkoli slova smyslu. Nevyplácí se usnout na 

vavřínech, což je osud, který postihl právě katolickou církev. Kdysi možná bývala 

nositelkou vzdělanosti a mravního řádu. Šířila jinak nedostupné informace a 

zprostředkovávala diplomatickou komunikaci. Uniklo jí ale, že se tato její funkce 

pokradmu odsouvá do pozadí a že to začíná jít i bez ní.  Nezareagovala dostatečně 

flexibilně, a tak se stalo, že je dnes vnímána jako zastaralá relikvie z dob upalování, 

inkvizice a vymýtání ďábla (vymýtání ďábla je status zastaralosti připisován zcela 

neprávem. Jedná se o činnost stále velmi živou a snad dokonce zažívající v církvi jistou 

„renesanci“), která se hodí jen jako námět hororových filmů.  

 Katolická církev staví svůj image na lidech: v první řadě na svatých, dále pak na 

současných církevních hodnostářích, a to vše díky pevnému přesvědčení, že nepotřebuje 

kampaň. To jediné, co vykazuje alespoň základní atributy kampaně tak, jak jí chápe 

marketingová teorie, je právě nakládání s kauzami svatých. Problém nastává 

v okamžiku, kdy má s tímto fenoménem nakládat česká katolická církev. Ta, až na 
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výjimky, neumí zacházet s tématikou beatifikačních a kanonizačních procesů (ve 

smyslu svých kandidátů svatosti.  Beatifikační proces arcibiskupa pražského kardinála 

Josefa Berana se vleče neúměrně dlouho, a zatím není jasné, zda a kdy dospěje ke 

zdárnému konci). Vatikán nedávno vydal novou, velmi obsáhlou publikaci na toto téma 

(Tato publikace se jmenuje Le cause dei santi, vyšla v rámci  Congregazione delle 

Causa dei Santi, autoři  Vincenzo Criscuolo, Daniel Ols. Robert J. Sarno, vydána byla v 

Libreria Editrice Vaticana, 2012). V posledních letech Vatikán vykazuje extrémní 

aktivitu spojenou s touto kampaní (rozumějme svatořečení, blahořečení). Jen za 

pontifikátu Jana Pavla II. bylo za svaté prohlášeno 482 lidí, blahoslaveno bylo 1338 lidí. 

Benedikt XVI. kanonizoval 45 lidí a blahoslavil 831 lidí.  Papež František kanonizoval 

10 lidí a blahoslavil 542 lidí. (Zdroj Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del sommo 

Pontefice:  Canonizzazioni del Santo Padre Giovanni Paolo II, Beatificazioni del Santo 

Padre Giovanni Paolo II;  Canonizzazioni celebrate da Benedetto XVI. Beatificazioni 

del pontificato di Benedetto XVI. Vaticana,   Canonizzazioni celebrate da Papa 

Francesco, Beatificazioni del pontificato di Francesco, 2014.) 

   To, že katolická církev staví svou image na osobnostech, by bylo v pořádku za 

předpokladu, že by tito církví instalovaní imagemakeři biblický text interpretovali a 

pomáhali lidem pochopit jej v kontextu současného světa a kdyby psali a hovořili tak, 

aby to bylo atraktivní i pro současného člověka.  

 Ve své práci se budu zabývat kauzami, které v mnou zkoumaném období 

nejsilněji rezonovaly v české společnosti a podílely se tak největší měrou na tvorbě 

image katolické církve. V této souvislosti chci představit ty, kteří byli těmito kauzami 

exponováni a stali se tak imagemakery, bez ohledu na jejich příslušnost k církvi. Mnou 

vybrané osobnosti se snaží reagovat na nutnost pozměnit církev tak, aby se jí lépe 

existovalo v dnešním světě. Ne za cenu pošlapání dogmat, ale za cenu jednání, které 
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bychom od církve očekávali; rozvahy, moudrosti, drobné nadsázky a pokory. Za účelem 

zpracování své práce jsem prostudovala řadu zdrojů, abych mohla informovaně podat 

výpověď o vztahu české mediální scény a tématu katolické církve. K tomu mi 

dopomohly kvantitativně i kvalitativně analytické metody, které jsem uplatnila na celou 

řadu výčtů a statistik tak, jak je nabízí Český statistický úřad a na monitoring 

vyhledávaných hesel, který je dostupný ve službě Google Trends. Jelikož je má práce 

časově ohraničena, použila jsem pouze mediální výstupy z  vymezeného časového 

úseku. Pro definici pojmů a obecné informace jsem použila nejen literaturu domácí, ale 

i literaturu a akademické práce publikované v zahraničí.  

 V průběhu psaní mne nové skutečnosti přiměly k odchýlení od teze. V období, 

které bylo předmětem mého zkoumání, se udála celá řada celospolečenských událostí 

ovlivňujících image církve, které mi nabídly prostor pro vhodnější výběr imagemakerů. 

Jejich volba mi umožňuje využívat reprezentativnější kritéria, než jaká by mi poskytl 

jejich subjektivní předvýběr. Toto rozhodnutí mělo za následek úpravy v předpokládané 

struktuře práce. Jednotlivým osobnostem ale poskytuji víc prostoru a větší provázanost 

s kauzami, které ovlivnily obraz církve v očích veřejnosti.   
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1. Úděl církve: komunikovat 

 

 

„Katolická církev byla založena Kristem Pánem k tomu, aby přinášela spásu všem 

lidem, a proto pociťuje naléhavou nutnost hlásat evangelium. Pokládá tedy za povinnost 

spjatou s jejím úkolem, kázat poselství o spáse i pomocí hromadných sdělovacích 

prostředků a poučovat lidi o jejich správném používání. Církev má tedy přirozené právo 

používat a vlastnit všechny druhy těchto prostředků, pokud jsou nutné nebo užitečné ke 

křesťanské výchově a k veškeré její práci pro spásu duší.“
1
 To tvrdí 2. vatikánský koncil 

o instituci katolické církve.  

 To, co se jí nedá upřít, je, že církev patří k jednomu z nejúspěšnějších 

organizátorů eventů. Eventem rozumíme událost, pořádanou za účelem ustavení 

emocionálního spojení zákazníka (stávajícího či potenciálního) se značkou.
2
 Církevní 

rok je prakticky jeden event za druhým, nicméně mnohé eventy katolické církve jsou 

tak hluboce zakořeněny v tradicích celé společnosti, že z nich vyprchává původní 

křesťanský základ (Vánoce, Velikonoce, 28. Září – svátek svatého Václava). Úsilí o 

obnovu tohoto rozměru není příliš úspěšné. 

  České prostředí je obzvlášť citlivé a komplikované, jedná-li se o témata spojená 

s církví. Příčiny tohoto jevu však nejsou předmětem této práce. V této souvislosti bych 

ráda připomněla návštěvu papeže Benedikta XVI. v České republice, která se 

uskutečnila roku 2009, během níž navštívil Prahu, Brno a Starou Boleslav. Přestože je 

citát, který chci nabídnout dlouhý, jsem přesvědčena, že se jedná o nejpreciznější 

vyjádření hlavy katolické církve k nutnosti hledání nových forem komunikace katolické 

církve a to nejen uvnitř jí samotné, ale především s vnějším světem, se zvláštním 

                                                 
1
 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica, (ze 

dne 4. prosince 1963), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2002, čl. 3. 
2
 Šindler, P. Event marketing: Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada, 2003. str. 

ISBN 80-247-0646-6.   
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důrazem na dialog s bezvěrci. Citát je o to důležitější, že se jedná o myšlenky 

inspirované papežovou návštěvou České republiky a jeho setkáním s českým prostředím 

i jeho vnímáním oné citlivosti a komplikovanosti tohoto prostředí ve vztahu k církvi.  

 Papež tehdy prohlásil :  „ … Rád bych ještě jednou vyjádřil svou radost a 

vděčnost nad svou návštěvou České republiky. Před touto cestou mi bylo řečeno, že je 

to země s většinou agnostiků a ateistů, v níž křesťané nyní představují pouze menšinu. 

O to radostnější bylo, když jsem byl při návštěvě všude obklopen obrovskou srdečností 

a přátelstvím, kdy důležité liturgie byly slaveny v radostné atmosféře víry; kdy při 

setkání se zástupci univerzity a kulturního prostředí bylo mým slovům pečlivě 

nasloucháno; a kdy představitelé státu se mnou zacházeli s obrovskou zdvořilostí a 

dělali vše pro to, aby přispěli k úspěchu mé návštěvy ... Ale za mnohem důležitější 

považuji fakt, že my, jakožto věřící, musíme mít na srdci též ty lidi, kteří se považují za 

agnostiky či ateisty. Když hovoříme o nové evangelizaci, tito lidé mohou být skeptičtí. 

Nechtějí být vnímáni jako objekt misijní činnosti a nechtějí se vzdát své svobody 

myšlení a svobodné vůle. Otázka Boha ale zůstává přítomna i pro ně, i když nemohou 

věřit v konkrétní charakter Jeho péče o nás. 

 V Paříži jsem hovořil o hledání Boha, jakožto základní příčině toho, že západní 

monasticismus a s ním západní kultura vůbec vznikly. Prvním krokem evangelizace 

musí být udržení tohoto hledání při životě; musíme usilovat o to, aby lidé neopomíjeli 

otázku Boha, ale raději, aby ji vnímali jako základní otázku svých životů. Musíme 

zajistit, že budou otevřeni této otázce a touze v ní skryté. Zde přirozeně pamatuji na 

slova, která Ježíš citoval z proroka Izajáše, zejména, že Chrám musí být domem 

modliteb všech národů. (Iz 56:7; Mk 11:17). Ježíš měl na mysli takzvané „Nádvoří 

pohanů“, tento prostor vymezil jako místo pro „pohany“, kteří si přejí modlit se k 

jednomu Bohu, i když jim není umožněno zúčastnit se mysteria, jemuž je vyhrazen 
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vnitřní prostor Chrámu. Toto místo pro modlitbu je vyhrazeno těm, kteří Boha poznali 

takřka z dáli. Pro ty, kteří nejsou spokojeni se svými bohy, rituály a mýty; pro ty, kteří 

touží po čistotě a velikosti, i když Bůh pro ně zůstává „neznámým Bohem“.“[1] Je 

otázkou do jaké míry či zda vůbec tyto názory papeže imagemakery české katolické 

církve oslovily, inspirovaly, či dokonce ovlivnily.  
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2. Církev jako firma 

Učení katolické církve po ideové stránce podléhá osobní interpretaci každého 

jednotlivce. Proto není mou ambicí popsat právě tento rozměr církve. Abych mohla lépe 

analyzovat image, marketingové a PR mechanismy uvnitř této instituce, budu se snažit 

na církev nahlížet jako na firmu. Katolická církev vykazuje všechny známky nadnárodní 

společnosti.  Kromě toho, že celou řadu církevních subjektů najdeme v obchodním 

rejstříku firem, podléhá katolická církev do jisté míry firemní hierarchizaci. Vykazuje 

zisk i ztráty. Má zaměstnance, pod její záštitou jsou pořádány kulturní aktivity, jsou 

zakládány školy a nemocnice. Ve formě městského státu Vatikán se jedná i o instituci 

státní s plně funkčním státním aparátem. Rozhodneme-li se být ve svých tvrzeních 

opravdu radikální, dospějeme k tomu, že Bůh je brand, záruka kvality, který svůj  

produkt prodává už 2000 let a církev ten brand vlastní. 

 Má práce má ve svém názvu slovo“ imagemaker“ a tak je vhodné vysvětlit, co 

tím mám konkrétně na mysli. První imagemakeři, v moderním slova smyslu, se vynořili 

spolu s první světovou válkou. V roce 1917, jen několik dní od vyhlášení války 

Německu Spojenými státy americkými, inicioval prezident Woodrow Wilson vznik 

organizace CPI ( Comitee on Public Information). Tato organizace sdružovala nejlepší 

žurnalisty, novelisty, publicisty a intelektuály z celé země. „Celá generace expertů na 

symboly, imagemakerů, generace géniů interpretace a vypravěčů velkých příběhů byla 

koncentrovaná do jednoho místa, aby prodala americké veřejnosti názor, že Amerika je 

maják pro světový mír, spravedlnost a naději. Přestože tato organizace zanikla v 

horizontu dvou let, byl to jeden z prvních, ale zároveň nejlepších příkladů tvorby image 

vůbec.“
3
 Je nicméně důležité si uvědomit, že CPI vznikla v době, kdy byla masová 

                                                 
3
 JACKALL, Robert a Janice HIROTA. Image makers: advertising, public relations, and the ethos of 

advocacy. Chicago: University of Chicago Press, 2000. Str 13.  
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komunikace ve svých počátcích. Konzumenti mediálních informací měli jen velmi 

limitované zdroje, ze kterých mohli čerpat.  

Jelikož se dnes nacházíme téměř o sto let později, než zmiňovaná organizace 

CPI, je důležité vzít v potaz, že potenciálních imagemakerů jsou dnes tisíce. Každý, kdo 

má přístup k internetu, má potenciál se jím stát. Musíme proto vybírat pečlivě. Lidé, 

kterými se budu zabývat, jsou výjimeční už proto, že je veřejnost považuje za tvůrce 

image, v našem případě katolické církve, i přesto, že na tuto pozici aspirují stovky 

jiných lidi. 

Imagemaker, tak jak bude chápán v mé práci, je tedy člověk nebo organizace, 

jehož pohyb v mediálním, veřejném prostoru, přispívá ke způsobu, jakým lidé vnímají  

tu či onu instituci, osobu či událost. 

 

2.1 Deset smrtelných marketingových hříchů 

Na začátku jsem zmínila, že katolická církev vykazuje charakteristiky velké 

firmy a že některé z nich jsou negativní. Po krátkém zkoumání jsem přišla na to, že se 

církev dopouští téměř všech deseti smrtelných marketingových hříchů.  

1. Firma se nedostatečně orientuje na trh a není „řízena" zákazníky. 

2. Firma zcela neporozuměla potřebám cílových zákazníků. 

3. Firma potřebuje lépe vymezit a sledovat chování svých konkurentů (tohoto hříchu se 

nedopouští, ale jen zásluhou toho, že jednotliví konkurenti nenabízejí v rámci odvětví  

dokonale substitut. Pozn. AV.) 

4. Firma nevěnuje dostatek pozornosti svým vztahům se zaměstnanci, dodavateli, 

distributory a investory. ( Čti  ,,vztahům s kněžími, Bohem, medií a věřícími. Pozn. 

AV.) 
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5. Firmě se nedaří vyhledávat nové obchodní příležitosti (,,Chtějí-li marketéři poznat 

potřeby zákazníka, musí pochopit jeho výběrový kontext: o čem zákazník přemýšlí, co 

chce, jak si počíná a co mu dělá starosti. Marketéři musí rovněž sledovat, komu se 

zákazníci obdivují, s kým komunikují a kdo je ovlivňuje."
4
) K ozdravení církevní 

komunikační strategie by mohlo dojít tehdy, kdyby církevní marketéři brali více ohledu 

na opravdové imagemakery, ne na ty, které instalují oni sami. Pozn. AV.) 

6. Firma má problémy s marketingovým plánováním. 

7. Vaše firemní produkty nejsou provázány se souvisejícími službami ( ,,káží vodu a pijí 

víno". Tento bod se vztahuje k image katolické církve. Pozn. AV.) 

8. Vaše firma nezvládá budování značky a komunikační politiku. 

9. Firma není dobře organizovaná, aby mohla provádět účinný a efektivní marketing. 

10. Firma dostatečně nevyužívá moderní technologie.
5
 

 Příčiny chyb v komunikaci církve jsou skryty v těchto bodech, poukážu na ně 

v rámci svého výzkumu (viz oddíl 5). 

2.2 Modernizace interpretace Bible  

Jak jsem již zmínila v úvodu, interpretace Bible, tedy stěžejního dokumentu, 

podléhala mnohým změnám.  Nejviditelnější byla v tomto ohledu snaha o mezikonfesní 

překlad Bible, který byl uskutečněn mezi lety 1961–1979. Vznikl tak ekumenický 

překlad Bible, který se stal významným počinem v úsilí o modernizaci jinak značně 

komplikovaného jazyka. Další markantní pokus, a také pokus nejnovější,  je překlad 

Bible pro 21. století. Bible 21 se snaží přiblížit čtenářům texty srozumitelnou moderní 

                                                 

4
 KOTLER, Philip. Marketing v pohybu: nový přístup k zisku, růstu a obnově. Praha: Management Press, 

2007. str 63. 
5
 KOTLER, Philip. 10 smrtelných marketingových hříchů: jak je poznat a nespáchat. Praha: Grada, 2005. 

str. 20-21.  
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češtinou, zároveň ale zachovává věrnost původním hebrejským, řeckým a aramejským 

textům.
6
 Její text ale rozhodně nebyl přijímán bez výhrad.

7
 Tento překlad Bible byl 

zpracováván mezi lety 1994–2009.  

V roce 2009 byl vydán český překlad Jeruzalémská bible. Původně se jedná o 

francouzský překlad Bible, který vznikal ve 20. století v Jeruzalémské biblické škole.
8
 

Toto dílo biblistiky bylo poprvé vydáno v roce 1954 ve Francii. Český překlad vznikal 

po dobu 30 let díky práci patnáctičlenného týmu biblistů a redaktorů pod vedením 

překladatelů Františka X. a Dagmar Halasových. Arcibiskup Jan Graubner ve své 

předmluvě uvádí:„Je třeba dodat, že toto dílo vzniklo v době, kdy se bylo třeba 

vyrovnávat s otázkami historicity a pravdivosti bible, jako knihy božího zjevení. Nikdo 

nepopíral, že jde o krásnou literární památku, mnozí však tvrdili, že její obsah má málo 

co společného se skutečnými dějinami.“
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Www.bible21.cz [online]. 2012 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.bible21.cz/bible21/kdo-jsm 

7
  ČTK, Nový překlad bible vyvolal v Česku kritiku biskupů. Www.novinky.cz [online]. 2009 [cit. 2014-

05-13]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/166291-novy-preklad-bible-vyvolal-v-cesku-kritiku-

biskupu.html 
8
 Www.jeruzalemskabible.cz. [online]. 2011 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://www.jeruzalemskabible.cz/ 
9
 HALASOVÁ, Dagmar  a František X. HALAS. Jeruzalémská Bible. Praha: Krystal O.P., 2009. 

http://www.bible21.cz/bible21/kdo-jsm
http://www.novinky.cz/domaci/166291-novy-preklad-bible-vyvolal-v-cesku-kritiku-biskupu.html
http://www.novinky.cz/domaci/166291-novy-preklad-bible-vyvolal-v-cesku-kritiku-biskupu.html
http://www.jeruzalemskabible.cz/
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3. Český mediální prostor  

V průběhu let, která zkoumám, se v českém mediálním prostoru vyskytlo mnoho 

kauz, které měli vliv na image církve. Budu zkoumat tyto události za účelem 

identifikace osobností, které označím za imagemakery. Tyto osobnosti se význačnou 

měrou podílí na obraze, který si společnost o církvi utváří. Podmínkou proto je, že se 

osobnost musí objevovat na relevantní pozici v žebříčku vyhledávaných hesel své 

kategorie. 

 3.1 Rok 2011 

V roce 2011 se k římskokatolické církvi hlásilo 1 083 899 občanů, což je 

přibližně stejné číslo, jaké bylo možné pozorovat v roce 2001.
10

 Ve Zprávě o stavu 

náboženské svobody ve světě pro rok 2012 vydané vatikánskou organizací Aiuto alla 

Chiesa che Soffre, v části věnované ČR se uvádí, že se ke katolické víře hlásí 3 370 486 

občanů
11

  

 Nejmarkantnější událostí roku 2011 bylo blahořečení Jana Pavla II. Ačkoli se 

jednalo o událost, která se netýkala přímo České republiky, její důsledky rezonovaly i 

na našem území. Osobnost Jana Pavla II. je neodmyslitelně spjata s událostmi pádu 

komunismu a je spojována i se „zmrtvýchvstáním“ české katolické církve a šířeji 

s obnovou duchovních hodnot v postkomunistickém Československu. Těžko lze najít 

expresivnější formulaci tohoto spojení nežli tu, kterou použil bývalý prezident ČSFR 

Václav Havel při přivítání Jana Pavla II. v Praze dne 21. dubna 1990 : „ …Nevím, zda 

vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že budu dnes odpoledne účastníkem 

zázraku: na tomtéž místě, kde se před pěti měsíci – v den, kdy jsme se radovali ze 

                                                 
10

 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. In: Www.czso.cz [online]. [cit. 2014-05-13]. 

Dostupné 

z: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011 
11

 AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE. Libertá religiosa nel mondo: Rapporto 2012. Vatikán, 2013. 

http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011
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svatořečení Anežky České – rozhodovalo o budoucnosti naší země, bude dnes hlava 

katolické církve sloužit mši svatou a pravděpodobně děkovat naší světici za její 

přímluvu u toho, kdo má ve svých rukou tajemný běh všech věcí. 

 Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto 

okamžiku účastníkem zázraku: do země zdevastované ideologií nenávisti přijíždí posel 

lásky; do země zdevastované vládou nevzdělanců přijíždí živoucí symbol vzdělanosti; 

do země donedávna ničené ideou konfrontace a rozdělení světa přijíždí posel míru, 

dialogu, vzájemné tolerance, úcty a laskavého porozumění, zvěstovatel bratrské jednoty 

v různosti. 

 Po dlouhá desítiletí byl z naší vlasti vyháněn duch. Mám tu čest být svědkem 

okamžiku, kdy její půdu líbá apoštol duchovnosti…“
12

 

 Byl to právě Jan Pavel II., kdo obnovil diplomatické vztahy s Československem. 

Tím, že (krom biskupa litoměřického, mons. Jana Baxanta) jmenoval všechny členy 

České biskupské konference, do značné míry určil směr, jakým se česká katolická 

církev vydává.  

 Rozhodnutí blahoslavit Jana Pavla II. vyvolalo do jisté míry naděje na obnovení 

atmosféry v církvi a ve společnosti, kterou jsme zažívali na počátku 90. let. Tento 

zázrak se však již nekonal. Jak popisuje profesor František X. Halas ve své knize 

Fenomén Vatikán, kouzlo první návštěvy papeže v naší zemi počalo slábnout již 

v průběhu 90. let a projevilo se to i v dalších návštěvách Jana Pavla II u nás. Proto není 

                                                 
12

 HAVEL, Václav. Projev prezidenta ČSFR Václava Havla při přivítání papeže Jana Pavla II. v Praze. 

1990. 
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divu, že ani jeho pozdvihnutí na oltář v roce 2011 v naší společnosti nevyvolalo žádnou 

zásadnější reakci.
13

 

 V roce 2011 také uplynul rok od intronizace kardinála Dominika Duky do úřadu 

arcibiskupa pražského. Začaly se proto projevovat změny, kterých za rok kardinál Duka 

dosáhl. Obzvlášť patrný je posun ve vztahu církev – státní moc. Dukův předchůdce 

kardinál Miloslav Vlk byl zastánce důsledné autonomie církve a státu, což se velmi 

projevovalo i v jeho rétorice a kladení požadavků stran církevních restitucí. Kardinál 

Duka je na druhou stranu dobrým přítelem tehdejšího prezidenta Václava Klause, a tak 

zaujímá vůči státní moci pozici výrazně kladnější. Tento paradigmatický posun ve 

vztahu církev-stát se projevil v kauzách, jakými byly církevní restituce či otázka 

vlastnictví katedrály.  

 Mediálně zajímavá událost, která měla vliv na image církve, je jistě i 

marketingová aktivita spojená s Plzeňským Prazdrojem. Prazdroj zaslal várku 

požehnaného piva do Vatikánu u příležitosti Velikonoc a blahoslavení Jana Pavla II. 

Tato kampaň byla spuštěna právě v roce 2011. V roce 2012 projekt získal 1. místo 

v kategorii spotřebního zboží v soutěži Česká cena za PR (APRA).
14

 Jako představitel 

české katolické církve se do projektu zapojil plzeňský biskup monsignor František 

Radkovský, který pivu žehnal. Monsignor Radkovský se v médiích objevuje často a 

pokaždé v pozitivních konotacích. Je také považován za jednoho z nejmodernějších 

představitelů církve u nás, neboť je v médiích často spojován s novými technologiemi, 

jejichž je zastáncem. Mons. František Radkovský bude proto jedním z imagemakerů. 

                                                 
13

 HALAS, František. Fenomén Vatikán: idea, dějiny a současnost papežství, diplomacie Svatého stolce, 

České země a Vatikán. Brno: CDK, 2004. 
14

 Požehnané plzeňské pivo pro Vatikán. Www.amic.cz [online]. 2010 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://www.amic.cz/studie/pozehnane-plzenske-pivo-pro-vatikan/ 

http://www.amic.cz/studie/pozehnane-plzenske-pivo-pro-vatikan/
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3.2 Rok 2012 

 Rok 2012 byl pro českou katolickou církev zlomový. 18. 1. 2012 byl 

v poslanecké sněmovně předložen návrh zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Ten ukončil vleklé debaty o tom 

zda, a jak nakládat s konfiskací církevních majetků během komunistického režimu. Na 

druhou stranu však otevřel neméně bouřlivou debatu o spravedlnosti přijatého řešení a 

nepřímo tak i diskusi o roli, jakou by církev měla v současné společnosti hrát. 

 Porovnávány tak začaly být na jedné straně vrácené majetky a finanční 

kompenzace a na straně druhé role církve v současné společnosti a její prospěšnost či 

dokonce její potřebnost. Nastalá situace tak představuje mimořádnou zatěžkávací 

zkoušku pro komunikační schopnosti církve. Navzdory hojnému počtu mediálních 

vystoupení představitelů církve je naprosto zjevné, že dopad těchto vystoupení na 

veřejné mínění je v lepším případě minimální, spíše však je možné hovořit o jejich 

kontraproduktivitě. Církev nebyla a není schopná prezentovat vůči veřejnosti sebe sama 

prostřednictvím aktivit prospěšných všem občanům naší země.  Koncem roku 2012 

vydalo Středisko empirických výzkumů zprávu o výzkumu, jehož výsledky poukazují 

na převládající tendence ve společnosti: „V aktuálním průzkumu STEM považují církve 

za užitečné instituce dvě pětiny občanů (39 %). Necelá třetina lidí (30 %) označuje 

vrácení majetku církvím za spravedlivé. Výslovný souhlas se zákonem o církevních 

restitucích vyjadřuje necelá čtvrtina veřejnosti (22 %). Církve za užitečné instituce 

považují častěji lidé věřící v Boha a většina věřících je také pro navrácení církevního 

majetku, ovšem ani názory věřících na restituce nejsou zcela jednoznačné.“
15

  

                                                 
15

 CÍRKVE POVAŽUJE ZA UŽITEČNÉ INSTITUCE 39 % LIDÍ, NECELÁ ČTVRTINA OBČANŮ 

SOUHLASÍ S PLATNÝM ZÁKONEM O CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍCH. Www.stem.cz [online]. [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z:http://www.stem.cz/clanek/2869 

http://www.stem.cz/clanek/2869
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 Z toho vyplývá, že se společnost rozdělila na dva, názorově poměrně vyhraněné 

tábory. Oba tyto tábory byly v médiích reprezentovány jinými typy osobností. Pro 

církevní restituce vystupovali logicky představitelé církví, ale i celá řada známých 

osobností.
16

 Proti církevním restitucím se vymezovali osobnosti z politické sféry, 

především z politické strany KSČM (Petr Cvalín), dále pak někteří literáti a několik 

akademiků. V souvislosti s antirestitučním hnutím se nejrazantněji vymezovala Lenka 

Procházková, jedna ze zakládajících členů hnutí „Stop církevním restitucím“.
17

  

 Dne 17. listopadu 2012 ve dvě hodiny průvod demonstrantů v počtu více než 

dvaceti tisíc lidí zamířil na Národní třídu. Tam se zastavil a vyslechl několik projevů, 

které skončily asi ve čtyři hodiny. Krom jiných promluvila i Lenka Procházková, která 

v závěru vyzvala občany, aby napsali doporučené dopisy prezidentovi Václavu 

Klausovi a požádali jej, aby zákon o vyrovnání státu s církvemi vetoval.
18

 

 Lenka Procházková je také jeden ze tří signatářů dopisu určenému papeži 

Benediktu XVI., v němž mu sdělují svůj odmítavý postoj k církevním restitucím. 

Dalšími signatáři jsou historik a bohemista Mojmír Grygar a režisér Václav Dvořák. 

Lenka Procházková přispívá k tvorbě image české katolické církve. Podporuje její 

negativní obraz a vymezuje se vůči jejím aktivitám. Protože je Lenka Procházková 

jednou z nejvýraznějších osobností, které se k české katolické církvi staví negativně, 

považuji i ji za imagemakerů. 

 Jak jsem již zmínila, názory na církevní restituce se dělí na dva názorové póly. 

Ten negativní jsem nastínila výše. Pro církevní restituce se vyjádřila celá řada veřejně 

známých osobností. Patří mezi ně například herečka Dagmar Havlová, výtvarník Adolf 

                                                 
16

 . Umělci podporují církevní restituce, petici podepsaly Havlová i Bílá. Www.lidovky.cz [online]. 2012 

[cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/seznam-umelcu-kteri-svym-podpisem-podporili-

cirkevni-restituce-pxr-/zpravy-domov.aspx?c=A120808_102205_ln_domov_hm 
17

 Stop církevním restitucím. [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: www.stop-cirkevnim-restitucim.cz 
18

 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Projev Lenky Procházkové na demonstraci 17. listopadu. Lenka-

prochazkova.eu [online]. 2012 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://lenka-prochazkova.eu/?p=1035 

http://www.lidovky.cz/seznam-umelcu-kteri-svym-podpisem-podporili-cirkevni-restituce-pxr-/zpravy-domov.aspx?c=A120808_102205_ln_domov_hm
http://www.lidovky.cz/seznam-umelcu-kteri-svym-podpisem-podporili-cirkevni-restituce-pxr-/zpravy-domov.aspx?c=A120808_102205_ln_domov_hm
http://lenka-prochazkova.eu/?p=1035
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Born nebo herečka Jiřina Jirásková.
19

 U všech těchto osobností se ale jedná o ojedinělé 

zapojení do problematiky církve na našem území a tak je nemohu za imagemakery 

církve považovat. Jejich zapojení nicméně poukazuje na fakt, že se církevní restituce 

staly skutečně celospolečenským tématem.  

 Budeme-li hledat ty, kteří se soustavně zapojují do tvorby image církve, budeme 

se muset zaměřit na publicisty, novináře nebo na příslušníky církve samotné. 10. 8. 

2012 byl odvysílán pořad Události, komentáře, jehož hlavním hostem byla Lenka 

Procházková, která zde prezentovala své názory. Ty byly logicky zaměřeny proti 

církevním restitucím. Její oponent musel tedy být někdo, kdo se vůči církevním 

restitucím staví kladně. Česká televize pro tento účel zvolila profesora Tomáše Halíka.
20

 

Nebylo to zdaleka poprvé, kdy se Tomáš Halík v televizi objevil. Jedná se o osobnost, 

na kterou se média obrací takřka automaticky vždy tehdy, když je třeba získat relevantní 

názor na cokoli, co se týká církve či víry. 

 Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D je jedním z nejčinorodějších církevních 

intelektuálů u nás. Vydal celou řadu publikací, které se snaží, formou dialogu, přiblížit 

čtenáři problematiku etiky církve. Sám se k médiím staví rezervovaně. Na to poukazuje 

kauza z roku 2008: „Vatikán se rozhodl pro radikální krok, napsala ČTK. K původnímu 

seznamu smrtelných hříchů přidal dalších sedm, jako je užívání drog, znečišťování 

životního prostředí, manipulování s genetickým materiálem a také sociální a 

ekonomické křivdy, tvrdí agentura. Po ní podobné zprávy přinesly i české noviny a 

dostaly se i do televize. Ekologové a odpůrci genových manipulací zaplesali, 

                                                 
19

 . Umělci podporují církevní restituce, petici podepsaly Havlová i Bílá. Www.lidovky.cz [online]. 2012 

[cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/seznam-umelcu-kteri-svym-podpisem-podporili-

cirkevni-restituce-pxr-/zpravy-domov.aspx?c=A120808_102205_ln_domov_hm 
20

 Události, komentáře: Spor o církevní restituce. In: Www.ceskatelevize.cz [online]. 2012 [cit. 2014-05-

13]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-

komentare/212411000370810/ 

http://www.lidovky.cz/seznam-umelcu-kteri-svym-podpisem-podporili-cirkevni-restituce-pxr-/zpravy-domov.aspx?c=A120808_102205_ln_domov_hm
http://www.lidovky.cz/seznam-umelcu-kteri-svym-podpisem-podporili-cirkevni-restituce-pxr-/zpravy-domov.aspx?c=A120808_102205_ln_domov_hm
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/212411000370810/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/212411000370810/
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„modernisté“ začali chválit „progresivní“ hnutí v katolické církvi.“
21

Toho, že se jednalo 

o prohlášení soukromé osoby, si okamžitě všimla zahraniční média, a tak jediní, kdo se 

dopustili hrubé dezinterpretace, jsem byla média v České republice. „Je to klasický 

humbuk českých médií, která si ve věci náboženství pletou kardinála s kardiakem a 

jehovisty s jezuity.“
22

 Tolik poznamenal na adresu českých médií v roce 2008, kdy 

hrubě dezinterpretovala prohlášení monsignora Gianfranca Girottiho o sedmi nových 

smrtelných hříších. Tomáš Halík je dalším z imagemakerů české katolické církve. 

3.3 Rok 2013 

 Rok 2013 je poslední z let, která zkoumám. V celosvětovém měřítku otřásla 

církví rezignace papeže Benedikta XVI. na svatopetrský stolec. Jednalo se o skutečně 

ojedinělý krok.
i
 Benedikt XVI. svou rezignaci oznámil 11. 2. 2013. 

 Další výraznou událostí, přímo vycházející z rezignace, byla volba nového 

papeže. Obě tyto události se zcela logicky odrazily v atmosféře v české katolické církvi 

a našly svůj odraz i ve vztahu veřejnosti vůči ní. Rozhodnutí Benedikta XVI. rezignovat 

otřáslo dosavadním vnímáním funkce papeže, jakožto náměstka božího na zemi. 

Obrazem papeže, který jakoby na sebe vzal část božství. Církev se náhle musela 

vyrovnat s tím, že Benedikt XVI. nově definuje papežství jako úřad. Jeho rozhodnutí 

rozhodně nebylo přijímáno jednoznačně. 

 Volba kardinála Jorge Maria Bergolia, arcibiskupa z Buenos Aires, člena 

jezuitského řádu, byla pro mnohé velkým překvapením, které bylo ještě umocněno tím, 

že si zvolil jméno František, s explicitním odkazem ke svatému Františku z Assisi. 

Mnozí již v tu chvíli tušili, že toto překvapení spojené s novým papežem rozhodně 

nebude překvapení jediné.  Bez nadsázky si troufnu říci, že s osobou papeže Františka 

                                                 
21

 HUDEMA, Marek. Mediální smrtelní hříchy. Www.reflex.cz [online]. 2008 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-reflex-cz/29593/medialni-smrtelne-hrichy.html 
22

  Tamtéž. 
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nastává zcela nová kapitola dějin papežství. Je příliš brzo říci, zda a jakým způsobem se 

česká katolická církev této nové situaci přizpůsobí. 

  V rámci domácí scény je potřeba v roce 2013 zmínit jednu událost, která, jakkoli 

se jedná o téma náboženské, svým významem překročila hranice církve a měla 

potenciál dotknout se celé společnosti. Bylo to 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje 

na Velkou Moravu. Je nutno konstatovat, že ani takto mimořádně významná událost 

znamenající nejen počátek křesťanství na našem teritoriu, ale též počátek naší 

vzdělanosti, nijak neposílila obraz církve jako dobrého marketéra, neboť ta ji nechala 

uplynout v zásadě bez výraznějšího povšimnutí veřejnosti.  

 Na závěr popisu událostí roku 2013 bych se ráda vrátila k výše citovanému 

papeži Benediktovi XVI. a jeho slovům o Nádvoří pohanů. Kdo si povšiml, že se po 

Paříži, Boloni, Sicílii a jen těsně před Berlínem Nádvoří pohanů (česká katolická církev 

raději zvolila neprovokativní název Nádvoří národů, což už samo svou neatraktivitou 

značně snížilo potenciál přitáhnout širší okruh potenciálních diskutérů) konalo, za 

přítomnosti jednoho z nejvlivnějších kardinálů římské kurie Gianfranca Ravasiho, také 

v Praze? 

 Nebýt pořadu Otázky Václava Moravce ze dne 17. listopadu 2013, veřejnost by 

se o celé akci vůbec nedoslechla.
23

 Tím si odpovídám na otázku, kterou jsem si v úvodu 

položila, čeští imagemakeři si slova papeže Benedikta XVI. k srdci vůbec nevzali. 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Otázky Václava Moravce. In: Www.ceskatelevize.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/213411030501117/ 
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4. Imagemakeři 

Analýzou mediálního prostředí se mi podařilo zjistit, jaká jména se objevují ve 

spojitosti s církví nejčastěji.  Tito lidé jsou veřejností i médii vyhledávání tehdy, když je 

nutné vyjádřit se k církvi, víře nebo ke kauzám s církví spojenými. Někteří z nich se do 

této pozice dostali díky vlastnímu úsilí, jiní díky neobvyklému zájmu o jeden z dílčích 

aspektů víry v Čechách. 

4.1 Církevní problém institucionalismu jako příčina váznoucí 
komunikace 

 

 To, co lidé často vytýkají církvi, je její současné odtržení od reálného světa 

plného problémů, které se vyskytly až dnes, které nebyly aktuální nikdy dříve, nebo se o 

nich alespoň tolik nemluvilo. Mám konkrétně na mysli takzvaná ,,hot button issues" 

jakými je homosexualita, problematika plánovaného rodičovství a zneužívání dětí. Ve 

své práci jsem katolickou církev několikrát označila za firmu – instituci. Budu-li si za 

tímto označením stát, je třeba, abych na ni aplikovala stejná měřítka jako na jiné 

instituce. Není proto s podivem, že se ani církvi nevyhnuly degenerativní procesy 

postihující všechny instituce, tak, jak je popsal Gene A. Getz. ve své práci Sharpening 

the Focus of the Church. Tvrdí, že se strukturální pořádky ve firmě stávají nepružnými a 

komunikace je narušena vlivem tísnivé atmosféry, nadužívání oficiálních forem a 

pravidel. Procesy institucionalismu se zrychlují v přímé úměře k růstu firmy. Hierarchie 

vedení se rozvíjí a dochází tak ke zvětšování propasti v komunikaci od vrchu dolů a 

opačně. Lidé uprostřed a vespod se tak cítí odstřiženi, jakoby se s nimi nepočítalo.
24

 

 Milánský edikt z roku 311 křesťanství přiřkl legální status a Konstantinův edikt uveden 

                                                 
24

 GETZ, Gene A. Sharpening the Focus of the Church. Wipf & Stock Pub, 2012.  
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v platnost o dva roky později učinil z křesťanství státní náboženství.
25

 Petr Chelčický a 

Jan Amos Komenský to vnímali jako pomyslné "vlití jedu do církve".
26

 Můžeme tedy 

tvrdit, že církev má takřka dost starostí sama se sebou  a svým institucionalismem a 

tradicionalismem a proto vázne její komunikace s širší veřejnosti? . ,,Církev Ježíše musí 

rozvinout takovou strategii služby, která by brala ohled na množství faktorů, které 

pracují ve společnosti. Opustit myšlenku, že se vrátí staré zlaté časy; uvědomit si, že již 

dávno nejsme křesťanským národem; … stejně tak boj proti homosexualitě, pornografii 

a třeba kouření nesmí být hlavním úsilím církve, …".
27

Ve chvíli, kdy si toto církev 

uvědomí, bude na lepší cestě. Dostáváme se pomalu k první kauze, která dle mého 

soudu dala vzniknout jednomu z hlavních imagemakerů české katolické církve. Tato 

kauza má přímou návaznost na problematiku, kterou jsem se krátce zabývala v tomto  

historickém exkurzu. 

 

4.1.1 Prof. Mgr. Martin Putna 

 

Literární historik, profesor Univerzity Karlovy, publicista, esejista, v letech 2008–2011  

ředitel Knihovny Václava Havla, hlásí se ke katolické církvi  

 O Martina C. Putnu začal český internet jevit zájem na začátku roku 2012. 

Nejmarkantnější zájem o jeho jméno se ale objevil v květnu roku 2013 (Příloha č. 1). 

Nárůst zájmu spojený s tímto obdobím napovídá, že se nejedná o imagemakera ani 

dlouhodobého, ani apriorního. Zařadila jsem ho nicméně do kategorie imagemakerů 

proto, že se stal účastníkem celospolečenské události, která rozdělila národ na dva 

protichůdné tábory.  

                                                 
25

 SUCHÁNEK, Drahomír a Václav DRŠKA. Církevní dějiny. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-

3719-5. 
26

 CHELČICKÝ, Petr. O trojím lidu řeč. 
27

 ČERNÝ, Pavel. Dynamika života církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva, 1998. 101 s. 

Studijní texty Evangelikálního teologického semináře v Praze; sv. 3. ISBN 80-85942-34-8. 
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V roce 2013 měl být Martin C. Putna jmenován profesorem na základě žádosti 

Univerzity Karlovy. Prezident Miloš Zeman ale odmítl toto jmenování podepsat. Dal 

tak vzniknout spekulacím, zda se nejedná o odplatu za to, že Putna v prezidentských 

volbách podporoval Zemanova protikandidáta Karla Schwarzenberga.  Přesto, že celá 

řada politiků a akademiků vyjádřila své znepokojení nad prezidentovým rozhodnutím, 

našli se i tací, kteří jeho rozhodnutí schvalovali, jako např. i vlivný opat strahovského 

kláštera Michael Josef Pojezdný. Právě angažování takto vysokých církevních 

představitelů v této ryze světské kauze řadí Martina C. Putnu do kategorie imagemakerů 

katolické církve, aniž by on sám o tuto roli usiloval, neboť touto cestou se církev 

dostává do přímé konfrontace s vnějším světem. Média také spekulovala o tom, zda za 

Putnovým nejmenováním nestojí jeho sexuální orientace, či jeho účast na pochodu 

Prague Pride , který se uskutečnil v Praze, v roce 2011.  

 Dne 20. května 2013 přinesl internetový portál iDNES.cz  zprávu o tom, že se 

prezident Zeman rozhodl Martina Putnu nejmenovat na základě transparentu, který měl 

Putna u sebe při pochodu Prague Pride v roce 2011. Na něm byl nápis „katolické buzny 

zdraví Bátoru“ (Příloha č. 2).
28

  

Martin C. Putna nakonec profesorem jmenován byl. Dekret si však nepřevzal 

z rukou prezidenta Miloše Zemana, ale z rukou ministra školství Petra Fialy.
29

 Při té 

příležitosti ale zkritizoval prezidenta Zemana. V rozhovoru pro server iDNES.cz 

                                                 
28

 KOPECKÝ, Josef. Zemanovi nevadí Putnova sexuální orientace, ale jeho 

transparent. Www.zpravy.idnes.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://zpravy.idnes.cz/zeman-respektuje-putnovu-sexualni-orientaci-vadi-mu-jeho-stransparent-1n8-

/domaci.aspx?c=A130520_124238_domaci_kop 
29

 JIŘIČKA, Jan. Putna převzal profesuru z rukou ministra, Karolinem se rozezněl 

potlesk. Www.zpravy.idnes.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/putna-

dostane-profesorsky-dekret-dlx-/domaci.aspx?c=A130624_155219_domaci_jj 
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poznamenal, že se nebezpečně blížíme Kremlu a že znovu hrozí, že lidé budou stíháni 

za různost a její projevy.
30

 

 Martin C. Putna bezesporu je image maker české katolické církve. Jako jeden 

z mála otevřeně homosexuálních akademiků a křesťanů skýtá velmi neotřelý pohled na 

problematiku homosexuality u nás.  Zároveň ale tento fenomén staví do prudkého 

kontrastu s image, jakou se snaží církev vytvářet. Tedy jisté jednotvárnosti a 

konzervativizmu. On sám řekl, že s homosexualitou je třeba se vypořádat i na úrovní 

církve, což před ním, ani po něm nikdo neřekl.  

 V souvislosti s pochodem Prague Pride  napsal Martin C. Putna otevřený dopis 

Tomáši Halíkovi, v němž označil homosexualitu za stejný problém pro církev 21. 

století, jakým pro ni byl heliocentrický systém na počátku novověku.
31

 Tomáš Halík 

v reakci na zmíněnou Prague Pride reagoval obavou, že české prostředí je sice relativně 

tolerantní ke gayům a lesbičkám, nicméně je tomu tak díky „devastaci smyslu pro 

rozlišování hodnot“.
32

  Tím chci ilustrovat, že církev v České republice není shovívavá 

k dané problematice ani ústy Tomáše Halíka, který svou kariéru založil na hledání 

mezikulturního dialogu. 

 Martin C. Putna se snaží o sblížení církve a okrajových skupin společnosti a to 

ho činí, sice osamoceným, nicméně zajímavým tvůrcem image. Dalo by se říci, že se 

aktivně snaží radikálně změnit pohled veřejnosti na církev. Žádný jiný z mnou 

zkoumaných osobností nevyvíjí snahu ani obdobnou.
ii
 

 

                                                 
30
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Putna. Www.zpravy.idnes.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/putna-
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4.2 Církev jako zábavní průmysl 

 

 ,, Dříve jsem k církvi přistupoval v pozici náročného spotřebitele. Bohoslužbu 

jsem vnímal jako představení. Dejte mi něco, co se mi líbí. Bavte mě".
33

 

 Image katolické církve není příliš lichotivá. Tím méně, vycházíme-li z definice 

 G. Bauera, že ,,image je představa, kterou si vytvořila jedna veřejnost nebo více 

veřejností o nějaké osobě, podniku nebo instituci, a to nikoli jako dokresleny obraz, ale 

spíše jako mozaiku z pochycených zlomkovitých vzájemně se prolínajících detailů". 

Projdete-li si libovolnou diskuzi pod články s církevní tematikou na portálech 

jako iDNES.cz nebo Novinky.cz, zcela zákonitě narazíte na zmínky o pedofílii, 

"černoprdelnících" a nutném návratu k husitství. V extrémních případech i glorifikaci 

vyvražďování církevních hodnostářů ve Španělsku za první světové války. Z toho se dá 

snadno soudit, že ne každý si vybaví laskavé pastýře božího stáda a nevěsty Kristovy. 

To vše bezpochyby není možné přičíst na vrub  pouze neschopnosti či neochotě 

mnohých porozumět bohoslužebným rituálům a tím, pro mnohé, nudě při bohoslužbách, 

ale raději celému sociokulturnímu vývoji českých zemí. Může proto být jistým 

překvapením, že i dnes se najdou osoby, jejichž názor je veřejně považován za 

relevantní přesto, že požívají církevní hodnosti. Čím to je, že je na jejich bohoslužbách  

ve svatém Salvátorovi týden co týden našlapáno? 

                                                 
33

 YANCEY, Philip D. Proč se obtěžovat s církví?. Praha: Návrat domů, 2003.   
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4.2.1 Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D 
 

Teolog, sociolog, klinický psycholog, profesor Univerzity Karlovy, prezident České 

křesťanské akademie, laureát Templetonovy ceny 2014. 

  

 První stopy Tomáše Halíka na českém internetu najdeme v roce 2008, kdy s ním 

na serveru Týden.cz vyšel rozhovor u příležitosti nadcházející prezidentské volby 

(Příloha č. 3).
34

  O několik měsíců později se Tomáš Halík stal monsignorem, což bylo 

další z mediálních témat, které se objevovaly ve spojitosti s jeho jménem.
35

 Zaměříme-li 

se na počátek zkoumaného období, tedy rok 2011, objevíme kauzu, v níž se Tomáš 

Halík silně vymezil vůči podpoře, kterou vyslovil prezident Václav Klaus Ladislavu 

Bátorovi a jeho hnutí D.O.S.T.. Mediálních výstupů, které tuto kauzu pokrývaly, bylo 

hodně a byly dostupné z širokého spektra internetových portálů i tištěných médií. Na 

tomto místě by bylo vhodné jen v krátkosti zmínit, o co v kauze Halík – Klaus – Bátora, 

šlo.  Předsedu konzervativní iniciativy D.O.S.T  si jako svého prvního náměstka vybral 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy Jan Dobeš. Proti jeho jmenování do funkce se 

vymezil tehdejší premiér Petr Nečas. Prezident Václav Klaus se ale Ladislava Bátory 

zastal a krom toho se přidal k jeho kritice právě Tomáše Halíka, přirovnávaje ho ke 

Koniášovi.
36

 Tomáš Halík reagoval tím, že řekl, že se Klaus nebezpečně přiklání k 

                                                 
34

 KREČ, Luboš. Čtenářům odpovídal farář Tomáš Halík. Www.tyden.cz [online]. 2008 [cit. 2014-05-13]. 
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35
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36
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korektnosti. Www.novinky.cz [online]. 2011 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 
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„fašizujícímu maloměšťáctví“
37

. V tomto okamžiku se na scéně objevuje kancléř 

prezidenta Václava Klause Petr Hájek, který v rozhovoru pro server Parlamentnilisty.cz 

zpochybňuje kněžské svěcení Tomáše Halíka
38

. Česká biskupská konference ale toto 

tvrzení o zhruba tři dny později vyvrací.
39

 Je důležité si povšimnout, že většina 

interakce mezi jednotlivými subjekty této kauzy se děje ve veřejném prostoru. Aktéři 

spolu komunikují téměř výhradně prostřednictvím médií. V rámci této komunikace byla 

často použita nevybíravá rétorika jak z jedné, tak z druhé strany. I přesto se jméno 

Tomáše Halíka objevilo i mezi diskutovanými kandidáty na prezidentský post.
40

  Tato 

kauza byla veřejností intenzivně sledována. Lze tak soudit z množství mediálních 

výstupů a také z toho, že v roce 2011 se stalo jméno Ladislava Bátory výrazněji 

vyhledávanějším, než tomu bylo před touto kauzou, i po ní.  

 Za mnou zkoumané období, tedy mezi lety 2011 až 2013 se Tomáš Halík objevil 

v mediálním prostoru třistakrát. Mám na mysli v televizi, rozhlase, tištěných médiích a 

internetových médiích.
41

 Jeho profil na sociální síti Facebook má 4767 fanoušků. 

 Nejvíce vyhledávaným se heslo „Tomáš Halík“ stalo v únoru 2013. 11. 2. 2013, 

kdy oznámil svou rezignaci papež Benedikt XVI. a v 18:35 hod. téhož dne Česká 

televize odvysílala na svém kanále ČT 24 speciální vydání pořadu Interview, jehož 

                                                 
37
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hostem byl právě Tomáš Halík. On sám v první části rozhovoru přiznává, že od chvíle 

ohlášení papežovy rezignace se na něj neustále obrací domácí i zahraniční média 

s žádostmi o komentář.
42

 I běžní uživatele internetu se k Tomáši Halíkovi obraceli 

protože, jak už jsem zmínila, v tomto období bylo Halíkovo jméno vyhledáváno 

nejintenzivněji. 

 Kromě nesporného vlivu ne veřejné mínění Tomáš Halík vykazuje také značnou 

autorskou aktivitu. Je autorem dvaceti titulů, které vyšly u nakladatelství Lidových 

novin a nakladatelství Portál a byly přeloženy do mnoha jazyků. Ve svých dílech se 

primárně zabývá hledáním mezikulturního dialogu.    

 Tomáš Halík je imagemaker české katolické církve. Prezidentem České 

křesťanské akademie je od roku 1990, zvolením do této funkce se stal tvůrcem image 

z povolání. „Česká křesťanská akademie chce v křesťanském duchu pomáhat rozvoji 

svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie.“
43

 Jedná se o primární 

styčný bod pro věřící i nevěřící veřejnost a členy církve v akademické oblasti. Jediná 

další instituce, která částečně plní podobné cíle, je Česká biskupská konference. Tato je 

ale „zřízená Apoštolským stolcem, je sborem biskupů České republiky, kteří společně 

vykonávají některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování 

vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště prostřednictvím 

různých forem a způsobů apoštolátu, přizpůsobených duchu doby a místním 

podmínkám“.
44

 Jak už jsem několikrát zmínila, česká společnost je poměrně 

antiklerikální, a tak bude zákonitě instituce složená výlučně z příslušníků vysokého 

kléru přijímána s velkou nedůvěrou.  

                                                 
42

 Interview ČT 24: Tomáš Halík, teolog a filozof, prezident České křesťanské akademie. 

In: Www.ceskatelevize.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/213411058040211/ 
43

 Www.krestanskaakademie.cz: Kdo jsme?. Www.krestanskaakademie.cz [online]. [cit. 2014-05-13]. 

Dostupné z: http://www.krestanskaakademie.cz/kdo-jsme/ 
44

 Www.církev.cz: Česká biskupská konference. Www.cirkev.cz [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/ceska-biskupska-konference/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/213411058040211/
http://www.krestanskaakademie.cz/kdo-jsme/
http://www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/ceska-biskupska-konference/


   

 

28 

  

 S nadsázkou by se dalo říci, že když je třeba zjistit relevantní názor na téma 

spojené s katolickou církví, obrací se média na Tomáše Halíka. Snad i proto, že vědí,  

čemu budou diváci, posluchači a čtenáři naslouchat.
iii

 

 

4.3 „Bojuju za Vás“ 

 Zatím jsme se zabývali jen osobnostmi, které se k církvi staví relativně kladně. 

V zájmu objektivity je potřeba se věnovat i druhé straně barikády, neboť je třeba si 

uvědomit, že existují i osobnosti ve veřejném prostoru, které image „hrabivých opatů“ 

propagují plamenně dodnes. Na úvod je třeba říci, že vizualita a projev takových lidi je 

povětšinou dryáčnický, pouťový a málokdy máme možnost setkat se s někým, kdo k 

celé záležitosti nepřistupuje bulvárně. Na druhou stranu je ale pravda, že tato názorová 

vlna se těší místy až hysterické medializaci, což její křiklavé image bezesporu plně 

vyhovuje. 

 

 4.3.1 Lenka Procházková 

Prozaička, publicistka, aktivistka, diplomatka, signatářka Charty 77 

 Lenka Procházková se v českém mediálním prostoru pohybuje dlouhou dobu. 

Česká média se o Lenku Procházkovou zajímají průběžně, a to ať jako o dceru 

spisovatele a politika Jana Procházky nebo jako partnerku spisovatele Ludvíka 

Vaculíka. Substanciální zájem o ni jako o vyhledávané heslo se objevuje až v únoru 

roku 2012 (Příloha č. 1). Není jistě náhodou, že právě v tomto období se začalo zhusta 

hovořit o církevních restitucích, vůči nimž se Lenka Procházková velmi razantně 

vymezila.
45

 To dokazuje i následující citát: „Podali jsme trestní oznámení na každého 

                                                 
45

 PLÁTENÍK, Václav. Katolická církev a majetkové vyrovnání: Případová studie komunikace České 

biskupské konference.  
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ministra české vlády, včetně premiéra Nečase, a také na hlavu českých katolíků 

kardinála Dominika Duku, pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a 

krádeže… Navíc je tu zpochybňována pozemková reforma z let 1919 a 1947, 

…Českému státu a lidem proto hrozí nová nejistota, že nakonec budou odškodněni třeba 

sudetští Němci nebo proněmečtí kolaboranti.“
46

 

 Lenka Procházková se bojem proti církevním restitucím zabývá již dvacet let. 

Většina jejích aktivit se soustředila do roku 2012.  Tento rok je nabitý vystoupeními, 

veřejnými prohlášeními a peticemi, které mají několik věcí společných. Jejich 

komunikace je plna dramatických prohlášení, manipulativních prohlášení, 

konspiračních teorií a místy až vybízení k občanským nepokojům. Jako ilustraci svých 

webových stránek, zvolila podobu sebe sama v roli hrdinky obrazu Eugéna Delacroixe 

Svoboda vede lid na barikády (Příloha č. 2). V roce 2010 Lenka Procházková iniciovala 

preferenční hlasování do sněmovny, které zapříčinilo obměnu 48 poslanců, a rozhodla 

se tuto iniciativu nazvat Defenestrace 2010. To vše poukazuje na to, že Lenka 

Procházková považuje za vhodné vést dialog tímto velice dramatickým stylem.  

 Je důležité si uvědomit, že se Lenka Procházková vymezuje opravdu jen vůči 

české katolické církvi, ne církvi jako takové. O tom svědčí fakt, že se se stížnostmi na 

nespravedlnost majetkového vyrovnání rozhodla obrátit na papeže Františka. Jeho 

výroky o potřebě chudé církve uvádí jako příklad hodný k následování.
47

  

                                                                                                                                               
Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2013. 33 

s. 
46

 BLAHUŠ, Petr. Velmi drsný dopis papeži od odpůrců vydání miliard církvi. 

Čtěte. Www.parlamentnilisty.cz [online]. 2012 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Velmi-drsny-dopis-papezi-od-odpurcu-vydani-miliard-

cirkvi-Ctete-225883 
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 BÖHMOVÁ, Olga. Protirestituční spisovatelka: Papež hlásá chudou církev, Duka je hamižný. A říká o 
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4.4 Církev a nová média 
 

 Nová média, jak už název napovídá, jsou trendem současnosti. Při pořádání 

konference o církevní komunikaci, která se uskutečnila 4. listopadu 2013, vyjádřila 

jedna z organizátorek obavu, že přítomní zástupci církve by mohli být zmatení, neboť 

budeme používat produkty Apple včetně tabletů. I to patří k image církve – církev 

zastaralá a nepokroková ve smyslu moderních technologií. ,,Řekne-li se o člověku, že je 

gramotný, předpokládá se, že umí číst a psát. Ten, kdo to neumí, je negramota či 

analfabet. Zatímco negramotnost v tomto základním pojetí se u nás podařilo zlikvidovat 

už před sto lety a ve světě její rozsah průběžně klesá, vynořily se mezitím požadavky 

nových gramotností, bez jejichž zvládnutí se občan jen obtížně orientuje."
48

 Benedikt 

XVI. nebyl považován za inovátora, a přesto to byl právě on, kdo si založil profil na 

sociální síti Twitter. Papežovy aktivity můžeme sledovat pod zkratkou @pontifex 

dodnes. I Česká republika má své klerikální průkopníky nových technologií. Zatímco 

jiní hledají denní modlitby v objemných vázaných breviářích, on má aplikaci na svém 

iPhonu.  

 

4.4.1 Mons. František Radkovský 

 

Biskup plzeňský, matematický statistik, při České biskupské konferenci je odpovědný za 

informatiku,  

 

 František Radkovský byl na pozici biskupa plzeňského jmenován v roce 1993.
49

  

Poprvé mu byl dán větší prostor v médiích v roce 2008, kdy natočil rozhovor pro 

plzeňský rozhlas s názvem Vzpomínky na 21. srpen 1968: František Radkovský, 

                                                 
48

 ŠMÍD, Milan. O gramotnosti zvané mediální. In: Www.radioservis-as.cz [online]. [cit. 2014-05-10]. 

Dostupné z: http://www.radioservis-as.cz/archiv14/14_14/14_slysi.htm 
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 Www.bip.cz. Www.bip.cz [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: www.bip.cz 
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plzeňský biskup.
50

 Na mediální scéně se ale začal výrazněji objevovat v roce 2011 

v souvislosti s výše zmíněnou aktivitou Plzeňského Prazdroje.  

 „Ve Vatikánu v těchto dnech doznívají oslavy velikonočních svátků a blíží se 

beatifikace bývalého papeže Jana Pavla II. Slavnostní akt 2. dubna 2005, spolu 

s Velikonocemi láká nespočetná procesí poutníků z celého světa, kteří chtějí památné 

chvíle oslavit v srdci katolické církve. K těmto posvátným okamžikům posílá světově 

známý český pivovar Plzeňský Prazdroj i občané města Plzně pozdrav Vatikánu 

v podobě mimořádné, pro tuto příležitost uvařené velikonoční várky, jíž 11. března 

2011 požehnal ještě ve varně plzeňský biskup František Radkovský. „Když mě Jan 

Pavel II. kdysi viděl, hned říkal, že jsem biskup z Plzně, kde máme tak dobré pivo,“ 

vzpomíná s úsměvem na jedno ze setkání s někdejší hlavou katolické církve biskup 

Radkovský.“
51

 

 Tato reklamní aktivita plzeňského pivovaru je velice medializovaným tématem a 

tak je plzeňský biskup často vnímán i v zahraničí jako velice pokrokový právě proto, že 

se do takové aktivity zapojil.
52

 Jeho hlavní přínos do image církve ale spočívá v jeho 

zálibě v nových technologiích.  

 Sympatie katolické i nekatolické veřejnosti získal v roce 2012, kdy v rozhovoru 

s Janem Rosákem přiznal svou náklonnost k novým technologiím.
iv

 „No, to mám tady v 
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mobilu. Samozřejmě v počítači je to pohodlnější, protože jsou to větší písmena, mohu si 

to zvětšit a krásně na to vidím.“
53

 

 František Radkovský je imagemaker katolické církve, protože představuje její 

pokrokovější členy. Ti, kteří se nebojí určovat trendy na poli využívání moderních 

technologií a nových médií.
v
  Přestože se v jeho případě jedná jen o soukromou zálibu 

v moderních technologiích, je důležitým průkopníkem, který si snad brzy najde 

následovníky. Jeho profil na síti Facebook je sice vytvořen fanoušky, přesto ale má 463 

členů (Příloha č. 5) Přestože církev páchá Kotlerův desátý smrtelný hřích často, existují 

tací, a Mons. Radkovský je jedním z nich, kteří s nešvarem ignorování moderních 

technologii úspěšně bojují. 
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5. Boj o katedrálu 

 

 Boj o katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha je celospolečenská kauza, která se 

odehrává již více než deset let. Časově tak přesahuje mnou zkoumané období. Přesto jí 

věnuji tuto kapitolu, a to proto, že na ni lze velmi zřetelně demonstrovat změny ve 

vztahu církve a státu, a tedy demonstrovat obraz katolické církve v očích veřejnosti.

 Boj o katedrálu jsem zmínila v souvislosti s kardinálem Dukou a kardinálem 

Vlkem, a rozdíly v jimi propagovaných modelech vztahu církve a státu. V průběhu celé 

kauzy byli právě tito muži na postu arcibiskupa pražského, tedy nejvýše postaveného 

činitele katolické církve u nás a byli to tedy oni, kteří formovali postoje církve 

k světským institucím. 

 Zatímco kardinál Vlk je velkým zastáncem autonomní církve, Dominik Duka, 

přítel Václava Klause, se naopak přiklání k užší spolupráci mezi oběma stranami. Tón 

bývalého prezidenta Klause a kardinála Duky byl v několika případech takřka 

identický.
54

 

 Katedrálu spravovala do roku 1954 církev, poté byla zestátněna a za jejího 

správce určena Kancelář prezidenta republiky. Spor o katedrálu započal po sametové 

revoluci v roce 1992. O třináct let později, 26. října 2005, přiřkl soud poprvé katedrálu a 

přilehlé nemovitosti církvi. Tehdejší arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk tento 

fakt přijal s radostí a ve víře, že se jedná o signál nastávající serióznosti českých soudů 

v otázkách vyrovnání se s církvemi.
55

 Stát se proti tomuto rozhodnutí ale odvolal, a tak 

se případ katedrály začal znovu projednávat. Již v únoru roku 2007 Nejvyšší soud zrušil 
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rozsudek Městského soudu a v září téhož roku Městský soud pro Prahu 1 dospěl 

k závěru, že katedrála patří státu. V roce 2009 se církev odvolala proti tomuto rozsudku, 

ale odvolání bylo zamítnuto.
56

 Dalším krokem církve byla stížnost k Ústavnímu soudu. 

V tu chvíli do celého procesu vstupuje nový pražský arcibiskup Dominik Duka. 

 Tento zdánlivě neřešitelný spor ukončilo slavnostní prohlášení ze dne 24. května 

2010, které nově ustavený arcibiskup pražský Dominik Duka podepsal s prezidentem 

Václavem Klausem o společném užívání katedrály.
57

 Součástí byl slib kardinála Duky, 

že stáhne uvedenou stížnost od Ústavního soudu. Kardinál Duka svůj slib splnil.
58

 Nemá 

smysl se v tuto chvíli zabývat právním rozborem nastalé situace. Zajímavý je ale pohled 

na kauzu z hlediska rozměru, který je připisován nejdůležitější sakrální stavbě v naší 

zemi. Vznesený nárok katolické církve na vrácení chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

vyvolal v naší antiklerikální společnosti skutečnou bouři odporu a rozpoutal nekonečné 

debaty o tom, čeho že je vlastně katedrála (nechme stranou původ titulu ´katedrála´ pro 

tento chrám) symbolem.
59

 Nebylo proto žádnou výjimkou či něčím mimořádným slyšet, 

že katedrála je symbolem české státnosti. Nechci polemizovat s tímto názorem, leč 

otevírá se tím prostor pro intenzivnější diskuzi o úzkém propojení dějin našeho státu, 

našeho národa a katolické církve. Ani zde však katolická církev jako komunikátor 

neuspěla a slavnostní prohlášení se tak stalo spíše triumfem prezidenta Václava Klause. 

 Ve stínu těchto debat tak zcela zůstala skutečnost, že kromě katedrály, náležely 

církvi v areálu pražského hradu ještě mnohé další nemovitosti, které otevřely v roce 

                                                 
56

 NĚMCOVÁ, Barbora. Katedrála svatého Víta definitivně patří státu, rozhodl Nejvyšší 

soud. Www.zpravy.idnes.cz [online]. 2009 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/katedrala-

svateho-vita-definitivne-patri-statu-rozhodl-nejvyssi-soud-1zk-

/domaci.aspx?c=A090305_090523_domaci_ban 
57

 . Církev se konečně dohodla s Hradem na správě katedrály sv. Víta. Www.zpravy.idnes.cz [online]. 

2010 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-43768240-cirkev-se-konecne-

dohodla-s-hradem-na-sprave-katedraly-sv-vita 
58

 KLAUS, Václav a Dominik DUKA. Slavnostní prohlášení prezidenta republiky a arcibiskupa 

pražského a primase českého o úpravě vzájemných vztahů při péči o Katedrálu sv. Víta, Václava a 

Vojtěcha. Praha, 2010. 
59

 BÍLÁ, Martina. Katedrála svatého Víta jako chrám i symbol. Www.radio.cz [online]. 2009 [cit. 2014-

05-13]. Dostupné z: http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/katedrala-svateho-vita-jako-chram-i-symbol 

http://zpravy.idnes.cz/katedrala-svateho-vita-definitivne-patri-statu-rozhodl-nejvyssi-soud-1zk-/domaci.aspx?c=A090305_090523_domaci_ban
http://zpravy.idnes.cz/katedrala-svateho-vita-definitivne-patri-statu-rozhodl-nejvyssi-soud-1zk-/domaci.aspx?c=A090305_090523_domaci_ban
http://zpravy.idnes.cz/katedrala-svateho-vita-definitivne-patri-statu-rozhodl-nejvyssi-soud-1zk-/domaci.aspx?c=A090305_090523_domaci_ban
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-43768240-cirkev-se-konecne-dohodla-s-hradem-na-sprave-katedraly-sv-vita
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-43768240-cirkev-se-konecne-dohodla-s-hradem-na-sprave-katedraly-sv-vita
http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/katedrala-svateho-vita-jako-chram-i-symbol


   

 

35 

  

2013 další mediální kauzu v souvislosti s církevními restitucemi a uplatněným nárokem 

církve na jejich vydání. Pouze na okraj: není bez zajímavosti, že Ústavní soud v jiné 

kauze svou právní podstatou identické s kauzou pražské katedrály dal stěžovateli za 

pravdu a nemovitost v areálu Pražského hradu jim vrátil. 

 S ohledem na deset smrtelných marketingových hříchů, zjistíme, že boj o 

katedrálu ilustruje porušení celé řady z nich. Firmě se skutečně nedaří vyhledávat nové 

obchodní příležitosti. Církev promrhala celou řadu příležitostí, jak se společnosti 

představit jako relevantního partnera pro „spolupráci“. Církev má problémy 

s marketingovým plánováním, budováním značky a nemá zvládnutou komunikační 

politiku. Tyto problémy svědčí o tom, že „firma“ zcela neporozuměla potřebám 

zákazníka. Církev nemá sjednocené komunikační aktivity, a to vede k zákonité 

roztříštěnosti v komunikaci s médii. To má za následek problémy ve vnějším obrazu 

církve. K ozdravení církevní komunikace by došlo tehdy, když by se marketéři začaly 

více zajímat o osobnosti, které skutečně utváří veřejné mínění o církvi, ať už se jedná o 

ty, kteří jej vytváří ve velkém měřítku, nebo o ty, kteří se na něm podílí jen dílčí 

aktivitou. Oba tyto typy v českém prostředí se vyskytujících imagemakerů jsem ve své 

práci rozebrala.  
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Závěr 

 Katolická církev v České republice nemá snadnou pozici. Vývoj bývalých zemí 

Koruny české, národní obrození, posléze komplikovaná historie bývalého 

Československa, ale nakonec i novodobá historie České republiky působí jako účinný 

repelent proti všemu katolickému. Je však nesporným faktem, který nesmí být v žádném 

případě opomíjen, že naše civilizace, náš kulturně civilizační vývoj, byl mimo, jiné 

založen a ovlivňován křesťanstvím a že v celé naší historii nejvýraznějších nositelem 

těchto hodnot byla právě katolická církev. Jak popisuje Václav Pláteník ve své práci 

Katolická církev a majetkové vyrovnání: Případová studie komunikace České biskupské 

konference, církev je instituce, která se ve svých počátcích rozšiřovala takřka výhradně 

metodou WOM, tedy word of mouth. 

 Pohlédneme-li na církev marketingovýma očima, zjistíme, že její 

institucionalizovaná podoba není atraktivním zbožím. Je málo nových potenciálních 

,,kupců“ a církev sama nemá, krom tradic a zázemí velké firmy, mnoho k nabídnutí. 

Image církve zcela jistě budují též takoví lidé, kteří, buď vědomě, nebo nevědomě 

ovlivňují veřejné mínění. Někteří tak činí zcela záměrně. Tito lidé tak většinou činí 

s úmyslem církev spíše poškodit. Existují ale samozřejmě i tací, kteří dělají vše proto, 

aby se image církve dostala do plusových hodnot. Tito lidé se ale z pravidla vyskytují 

v akademické sféře a spíše než novinovými články a plamennými vystoupeními na 

lidových shromážděních, působí na mediální sféru intelektem a názory, tvořícími 

intenzivní přidanou hodnotu. 

 Nezanedbatelný vliv na současnou neutěšenou situaci má intenzivní debata o 

potřebě odluky církve od státu. Tato debata, oč intenzivnější o to méně kvalifikovaná, 

mnohdy zaměňuje autonomii církve v rámci celé společnosti za vyloučení církve ze 

společnosti a její izolaci. Bohužel církev samotná nejen že není schopna tento omyl 
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v interpretaci odluky zdárně vysvětlit, ale mnohdy svými kroky sama taková pojetí své 

autonomie naplňuje. Je jistě naprosto správné, že církev disponuje vlastními mediálními 

prostředky – TV Noe, Radio Proglas, Katolický týdeník, nebo i to že dostává prostor i v 

rámci veřejnoprávních médií. Je ale naivní domnívat se, že to jsou prostředky k oslovení 

široké veřejnosti. Církev není příliš schopna nabídnout pozitivní témata, která by 

zaznamenala širší mediální dopad. Přesto si troufám tvrdit, že to možné je, jakkoli v tuto 

chvíli jsem schopna předložit pouze jeden, za to však naprosto neoddiskutovatelný, 

příklad takového pořadu, a tím byl speciál Václava Moravce u příležitosti návštěvy 

papeže Benedikta XVI. v České republice.   

 Má práce měla ambici vytvořit seznam několika jmen tvůrců image katolické 

církve pomocí stručné analýzy českého mediálního prostředí. Pomocí tohoto průzkumu 

jsem k seznamu jmen skutečně došla a dále jsem se tak zabývala tím, jakým způsobem 

se daná osobnost podílí na tvorbě image a jakým směrem se jej snaží posunout.  

 Většina témat, která jsem představila, a která mi posloužila k rozkrytí 

medializovaných výstupů jednotlivých osobností, jsou témata dlouhodobá a 

celospolečenská. Rozhodně se nejedná o vyčerpávající výčet jak témat, tak osob 

ovlivňujících image církve.  Navíc na scénu přichází nová generace, a to jak 

duchovních, tak nová generace těch, kteří jsou náboženstvím nedotčení a přesto cítí 

potřebu se k tomuto tématu vyjadřovat.  Téma imagemakerů české katolické církve tak 

poskytuje prostor pro mnohem širší i hlubší zkoumání. 
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Summary 

 

 The aim of my thesis is to analyze Czech media throughout 2011–2013, focusing 

on events that influence the public opinion when it comes to the Catholic Church. 

 The Catholic Church does not have an easy position in the Czech Republic. The 

historical development of the country makes its citizens prone to distrust when it comes 

to the topic of clergy. In the first part of my thesis, I have come to the conclusion that 

the Catholic Church shares common traits with a large company. That means, that is 

also succumbs to some of the shortcomings of company. 

 Throughout the years, which were subject to my analysis, a number of events 

took place in society, which affected the image of the church. Due to the above 

mentioned shortcomings, the church was unable to handle these events appropriately. 

There are however those, who, either in a targeted manner, or through no fault of their 

own affect the view society has of the Catholic Church. 

 These image makers were also subject to my analysis. 

 In the last part of my thesis, I tried to illustrate my findings on the topic of the 

“Cathedral dispute”. My aim was to illustrate the inadequacies of the communication of 

the Catholic Church.  

 Overall, I have come to the conclusion, that the communication of the Catholic 

Church leaves a lot to be desired. 

 

 



   

 

39 

  

 

Poznámky 

i
  První a jediný papež, který před Benediktem XVI. rezignoval, byl svatý Celestýn V. 

Zajímavé je, že navzdory stoletím, která mezi nimi leží, lze pozorovat stejnou 

„mediální“ reakci v obou případech. Rezignace papeže Celestýna V. neunikla 

pozornosti hlavním „imagemakerů“ té doby. „Celestýn V. neučinil toto velké 

rozhodnutí pro svou zbabělost´. Jak to přesněji vystihl Petrarca, je třeba považovat ´jeho 

jednání za jednání velkého a svobodného ducha, který neznal ústupků, ducha vskutku 

božského´. Papežského úřadu se ve skutečnosti vzdal tehdy, když si uvědomil, že je 

nemožné uplatnit moc, aniž by zároveň neporušil i ty nejjednodušší principy křesťanské 

morálky….“ (str.380-381 RENDINA, Claudio. Příběhy papežů: dějiny a tajemství 265 

římských papežů. 1. Vyd. Praha: Volvox Globator, 2005. 716 s. ISBN 80-7207-574-8. 

). Na druhé straně názorového spektra proti Petrarcovi nestojí nikdo menší nežli Dante 

Alighieri. Tento věnoval papeži Celestýnovi V. zmínku ve svém veledíle Božská 

komedie. A to v části Peklo, zpěv třetí „některé jsem v těch stínech rozpoznal a uviděl i 

toho, který zbaběl a velikou věc ze slabošství vzdal.“ Nelze si nepovšimnout, že reakce 

byly v obou případech téměř identické, jen současným opinionmakeři užívají méně 

vznešený styl. 

ii
 Martin C. Putna má 231 aktivních odběratelů svého profilu na síti Facebook. 

iii
 Tomáš Halík získal za celou kariéru 14 ocenění, jak domácích tak zahraničních. 

Nejčerstvější je Templetonova cena, kterou získal v roce 2014.  „Ve zdůvodnění poroty, 

která cenu udělila, je kromě ocenění postojů a činnosti Tomáše Halíka v době totalitního 

útlaku zdůrazněna zejména jeho mimořádná, dlouhodobá a úspěšná mezinárodní 

aktivita v oblasti komunikace mezi i velmi odlišnými náboženskými směry. Rovněž je 

jako výjimečný vnímán osobní přínos Tomáše Halíka k překonávání předsudků v 

dialogu mezi věřícími a nevěřícími“.  

Jelikož je sociální síť Facebook dobrým ukazatelem zájmu uživatelů, chtěla bych 

zmínit, že Tomáš Halík má 4736 aktivních odběratelů svého profilu. 

 
iv

 O své náklonnosti k technologii hovořil už v rozhovoru z roku 2009. Tento rozhovor 

se pokoušel zmapovat jeho celý život a shrnout jeho názory.  

v  V Mladě frontě DNES s datem 12.3.2014 byl uveřejněn článek s názvem Místo 

breviáře teď kněz občas políbí mobil, a zabýval se spolupráci mons. Františka 

Radkovského s vývojáři církevních aplikací pro smartphony. 
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