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Anotace 
Práce se zabývá otázkou souvislosti duchovního života a práce a možnostmi jejich pro-
pojení. Přitom pod pojmem práce rozumí zaměstnání nebo podnikání v současných, 
nejen pomáhajících profesích. Nejprve formuluje tezi, že takové propojení je možné a 
spočívá v růstu ve ctnostech, chápání práce jako účasti na Božím díle stvoření a vykou-
pení a účasti na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadu. Dále tuto tezi kon-
frontuje s pastorální konstitucí o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, sociálními 
encyklikami a Kompendiem sociální nauky církve. Dokumentuje zároveň vývoj chápání 
práce v těchto dokumentech v průběhu času. Dospívá k potvrzení teze a dále popisuje 
několik typických způsobů propojení duchovního života a práce, nalezených v odborné 
literatuře. Diskutuje také vztah teologických a kardinálních ctností ke spiritualitě práce. 
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Abstract 
Bachelor thesis “Humans and the World of Work” examines the relation of spiritual life 
and daily work, as well as the possibility of connecting them. It understands “work” as an 
employment or entrepreneurial activity in contemporary professions not limited to the 
caring professions. It starts by formulating a hypothesis that such a connection is possible 
which is consists in the development of virtues, viewing work as participation in God’s 
work of creation and redemption and as participation on the mission of Christ as Priest, 
Prophet and King. It compares this hypothesis with the teachings of Gaudium et Spes, 
Pastoral Constitution on the Church in the Modern World of the Second Vatican Council, 
the social encyclicals, and the Compendium of the Social Doctrine of the Church. In the 
doing so, it also documents the development of their understanding of work during time. 
In concludes that the hypothesis is confirmed by them a goes on to describe several 
common types of connecting spiritual life and work, as found in literature. It also dis-
cusses the relation of the theological and cardinal virtues to spirituality of work.  
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Work, spiritual life, spirituality, virtue, Catholic social teaching 
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Kapitola 1 Úvod 

Téma vztahu duchovního života a práce je aktuální s ohledem na slova Lumen Gen-

tium o světském rázu laiků a jejich povolání „hledat Boží království tím, že se zabývají 

časnými věcmi a upravují je podle Boha.“1 V praxi se přitom lze setkat s různými pří-

stupy k tomuto vztahu, od hledání rozmanitých modelů propojení, přes různé pochybnosti 

až po názor, že jde o dvě nesouvisející oblasti. Jak ukazuje Miller ve své knize God at 

work,2 snahy propojit duchovní život a práci zažívají v posledních desetiletích obrovský 

vzestup mezi křesťany všech denominací. 

Cílem této bakalářské práce tak je ukázat, že duchovní život a práce, kterou budeme 

pro účely této bakalářské práce chápat jako zaměstnání nebo podnikání v současných, 

nejen pomáhajících profesích, souvisejí a v ideálním případě je lze propojit rozvojem 

ctností a spirituality práce. Přitom rozvojem ctností myslím zejména rozvoj víry, naděje, 

lásky, moudrosti, statečnosti, mírnosti a spravedlnosti jako předpokladů práce i jako 

důsledku situací, se kterými se v práci setkáváme a které nás vedou vycházet ze sebe a 

překonávat se. Spiritualitou práce pak rozumím vědomí, že prací máme účast na Božím 

díle stvoření a vykoupení a že prací člověk zdokonaluje i sám sebe, zejména když podle 

svých možností objevuje, rozvíjí a doplňuje Boží dílo, když se účastní Kristova kněžského 

úřadu konáním práce ve spojení s Duchem a snášením námahy práce ve spojení s Kris-

tem, Kristova prorockého úřadu hlásáním evangelia slovy a skutky a poukazováním na 

zlo ve světě a Kristova královského úřadu tím, že slouží druhým a duchovním bojem sám 

v sobě vítězí nad hříchem.3  

Takto formulovaná teze umožní uceleným způsobem diskutovat podnikatelské ctnosti, 

možnosti integrace práce se spiritualitou i to, jak práce rozvíjí lidskou osobnost, tedy 

témata uvedená v zadání bakalářské práce.  

Budu postupovat tak, že nejprve shrnu základní body nauky o lidské práci, jak je na-

cházíme v Bibli, sociálních encyklikách a Kompendiu sociální nauky církve. Z těch, 

myslím, přesvědčivě vyplyne, že duchovní život a práce skutečně souvisí. Přitom se budu 

věnovat i tématu práce a dělby práce jako příčiny našeho bohatství, které je rovněž 

uvedeno v zadání bakalářské práce. Dále podám stručný přehled základních způsobů, jak 

                                                
1 LG 31 
2 MILLER W. D.: God at work: the history and promise of the Faith at Work movement 
3 Srov. LE 24–27, KKC 783–786, ChL 14. 
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lidé propojují duchovní život a práci. Nakonec pojednám o ctnostech spojených s prací, 

zejména s ohledem na ctnosti podnikatelů. V závěru pak shrnu získané poznatky. 
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Kapitola 2 Teologie práce 
Cílem této kapitoly je podat základní myšlenky teologie práce, jako je nacházíme v 

sociálních encyklikách, Kompendiu sociální nauky církve a dalších církevních doku-

mentech, a to zejména s ohledem na otázku, co je to práce, a zda a jak je ji podle těchto 

zdrojů možné propojit s duchovním životem. Uvedené zdroje, které proberu postupně 

v pořadí, ve kterém tyto vyšly, obsahují několik vzájemně se doplňujících pohledů na tyto 

otázky. Toto pořadí umožňuje dokumentovat vývoj pohledu na práci v církevních do-

kumentech, zároveň však bohužel znamená, že encyklika Laborem exercens, která je dle 

mého názoru pro tuto bakalářskou práci nejvýznamnější, je zmíněna až dosti daleko. 

Výsledky, myslím, přesvědčivě dokazují existenci spojení mezi duchovním životem a 

prací. 

 

2.1 Rerum novarum 

První sociální encyklika, Rerum novarum papeže Lva XIII. z roku 1891, se v tomto 

ohledu věnuje vzájemnému poměru „mezi těmi, kdo propůjčují kapitál, a těmi, kteří 

poskytují svou práci.“4 Přitom slova „práce“ a „kapitál“ se v ní často používají také pro 

označení dělníků a vlastníků kapitálu. Podobně je tomu i v dalších encyklikách. V této 

bakalářské práci budu „práci“ chápat jako činnost, nikoliv jako označení dělníků, na 

některých místech však upozorním na ono druhé chápání. 

V celé encyklice jde především o práci dělníků, na kterou pohlíží jako na výdělečné 

povolání, jehož cílem je „opatření prostředků nutných pro různé životní potřeby a pře-

devším k uhájení života“ a slušné existenci a „výdělek vlastnit jako soukromý majetek.“5 

Vidíme tedy zájem o zaměstnání v (tehdy) současných, nejen pomáhajících profesích, 

z nichž mnohé jsou aktuální dodnes.  

Encyklika se nijak přímo nevyjadřuje k možnosti propojení duchovního života a 

práce, kromě varování před některými pracovními podmínkami, zejména těmi, která by 

byly na překážku duchovnímu životu a slavení neděle a svátků, aby člověk tímto slave-

ním vzdal poctu Bohu a nezapomínal na věčný cíl svého života.6 Oceňuje však práci 

                                                
4 RN 1 
5 RN 4; 34 
6 RN 32 
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dělníků, když ji chápe jako zcela zásadní příčinu národního bohatství.7 To ovšem není 

myšleno jako popření úlohy ostatních; spíše jde o upozornění, aby nebyl přehlížen vý-

znam práce dělníků a aby stát pečoval i o dělníky. Takováto výdělečná práce je člověku 

ke cti a ne k hanbě.8 Při pohledu na zanedbávání zemědělství později Jan XXIII. vý-

slovně ocení i práci zemědělců jako velmi čestnou a ušlechtilou a připomene i její vý-

znam pro zásobování potravinami i surovinami pro průmysl.9  

Rerum novarum se dosti zabývá rolí ctností v pracovních vztazích. Právě ve ctnosti je 

pravá vznešenost a důstojnost člověka.10 Věnuje se zejména ctnosti spravedlnosti.11 

Přitom jde jak o spravedlnost sociální, tak o spravedlnost směnnou ve vztazích mezi 

osobami dělníků a zaměstnavatelů. Právě té se budu věnovat dále.  

Na straně dělníků jde především o plnění pracovní smlouvy, pokud je svobodná a 

spravedlivá. 

Spravedlnost na straně zaměstnavatelů je rozvedena mnohem více. Myslí se jí zejména 

respekt k lidské důstojnosti dělníků. Odmítá myšlenky, že by dělníci byli jen jakýmsi 

zbožím; s odvoláním na to později Pius XI. napíše, že ani „práce není pouhým zbožím.“12 

Dále zdůrazňuje ohled na jejich náboženské a duchovní dobro včetně toho, aby nebyli na 

pracovišti sváděni ke hříchu, jakož i ohled na jejich rodinu a šetrnost, ohled na jejich síly 

a možnosti dané věkem a pohlavím, včetně dostatku odpočinku k jejich obnovení, a 

placení spravedlivé mzdy. Zdůrazňuje nejen spravedlivé vlastnictví statků, ale také jejich 

spravedlivé užívání ke svému zdokonalení i ke službě a pomoci druhým.13 Tato témata 

najdeme i v následujících sociálních encyklikách. 

V souvislosti se spravedlností Rerum novarum také rozlišuje osobní a nutný charakter 

práce. Práce „je osobní, poněvadž vynaložená síla a námaha je spojena s osobou a je 

plným vlastnictvím toho, jenž ji uvádí v činnost a jehož prospěchu má sloužit; dále že je 

nutná, protože člověk potřebuje plody práce, aby si uhájil život.“14 Lev XIII. tak argu-

mentuje proti myšlence, že jakkoli nízká mzda stanovená svobodnou smlouvou je au-

tomaticky spravedlivá. To by platilo, jen kdyby práce měla toliko osobní charakter; je-

likož práce je také nutná, musí mzda stačit na obživu skromného a poctivého dělníka. 

                                                
7 RN 27 
8 RN 16 
9 MM 144; 145; 149 
10 RN 20 
11 RN 16; 17; 29; 33 
12 RN 16, QA 83 
13 RN 19 
14 RN 34  
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K tehdy značně konfliktnímu vztahu mezi dělníky a vlastníky kapitálu Rerum nova-

rum říká, že jedna třída potřebuje druhou; „kapitál nemůže být bez práce, ani práce bez 

kapitálu.“15 To potvrdí a rozvinou i další sociální encykliky, včetně Laborem exercens, 

kde Jan Pavel II. píše, že práce má prvenství před kapitálem, neboť práce je vždy účinnou 

příčinou výrobního procesu, zatímco kapitál je pouze nástrojem.16  

2.2 Quadragesimo anno 

Quadragesimo anno Pia XI. z roku 1931 rekapituluje obsah a význam Rerum nova-

rum, jakož i vývoj na poli hospodářství od doby Rerum novarum, jejíž nauku dále rozvíjí. 

Stejně jako Rerum novarum si všímá současných profesí. Znovu zdůrazňuje roli ctností 

spravedlnosti a lásky nejen v pracovních vztazích a opakuje varování před považováním 

dělníků za nástroje, nedostatkem času na odpočinek a času na svěcení svátečních dní a 

rodinný život, pokušeními touhy po majetku a dalšími riziky pro mravnost, které mohou 

vznikat v souvislosti s prací. Tehdejší poměry sociálního a hospodářského života jsou 

mnoha lidem na překážku v péči o věčnou spásu, hlavním zlem je zkáza duší. Uvádí větu, 

kterou později ocituje Jan XXIII.: „Mrtvá hmota opouští továrny zušlechtěna, ale lidé se 

tam kazí a znehodnocují.“17  

Stejně jako Lev XIII. vidí řešení těchto problémů v návratu k evangeliu,18 a proto volá 

po laických apoštolech na pracovištích a duchovních cvičeních pro dělníky a laiky vůbec. 

Výslovně říká, že tito apoštolové mají být laici přímo z řad dělníků, neboť dobře znají je i 

jejich smýšlení. Bratrským přístupem mají najít cestu k srdci dělníků. Podobně lidé 

z průmyslu a obchodu mají být apoštoly v těchto oblastech.19 Vidím zde potvrzení té 

části teze této bakalářské práce, která za součást spirituality práce považuje účast na 

Kristově prorockém úřadu hlásáním evangelia slova a skutky. 

K otázce, co to je práce a jaký má smysl, doplňuje, že Bůh, „stvořitel veškeré hos-

podářské činnosti,“ určil cíle jednotlivým oborům činnosti. Zde již lze předjímat jak 

odkaz k tomu, že prací máme účast na Božím díle, tak propojení duchovního života a 

práce prostřednictvím ctností. Mravní zákon nám totiž velí, abychom se těmito cíli ne-

chali vést, ale také abychom je podřizovali nejvyššímu a poslednímu cíli, tedy Bohu.20 

                                                
15 RN 15 
16 LE 12 
17 QA 130; 132–135; srov. MM 242 
18 QA 129 
19 QA 141; 142 
20 QA 43; 43 
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Jsou-li všechny statky pokládány jen za prostředky k dosažení posledního cíle, nesnižuje 

se tím výdělečná činnost, ale naopak v ní lépe můžeme poznat svatou vůli Boží, aby 

člověk mnoha způsoby obdělával zemi. Je správné, když ti, kdo výrobou zboží slouží 

celku a zvyšují jeho blahobyt, měli podíl na tomto růstu bohatství, pokud se tak děje 

poctivým a spravedlivým způsobem a v poslušnosti Božím zákonům.21 Když rozebírá 

způsob nakládání s přebývajícími příjmy, doporučuje v souladu s Písmem a církevními 

otci skutky almužny a dobročinnosti; zvláště však chválí využívání bohatších příjmů k 

vytváření nových pracovních míst, pokud jsou jimi produkované statky opravdu užiteč-

né.22 Na druhé straně však varuje i před touhou po bohatství bez ohledu na způsob, jakým 

bude dosaženo.23 

Quadragesimo anno také hovoří o individuálním a sociálním charakteru práce.24 

Nenacházíme tam žádnou specifickou definici, z textu však plyne, že navazuje na rozli-

šení osobního a nutného charakteru práce v Rerum Novarum a diskusi spravedlivé mzdy 

tamtéž. Sociální charakter práce zřejmě spočívá v tom, že je třeba takového sociálního a 

právního řádu, který chrání vykonávání práce, dále dělby práce, popsané tam jako shoda a 

vzájemné doplňování se různých živností, a nakonec jednoty rozumu, majetku a práce. 

Pius XI. nejprve potvrzuje možnost spravedlivého námezdního poměru a pak 

z individuálního a sociálního práce vyvozuje, že mzda má dělníkovi vystačit na obživu 

nejen sebe, ale i rodiny, že při stanovení výše mzdy je třeba brát do úvahy i situaci pod-

niku (zda příliš vysoká mzda neohrožuje existenci podniku) a že mzda nemá být ani příliš 

vysoká, ani příliš nízká, ale musí být „přiměřená obecnému hospodářskému zájmu.“25  

 

2.3 Mater et Magistra 

Mater et Magistra Jana XXIII. z roku 1961 opět rekapituluje obsah a význam před-

chozích sociálních encyklik a projevů Pia XII., jakož i vývoj hospodářství v době od 

jejich vydání. Dlouze si všímá vzniku nových odvětví hospodářství, nových vědeckých 

disciplín, mezinárodních organizací atd. Neuvádí žádnou vlastní definici práce, ale 

z předchozího je zřejmé, že když mluví o práci, má na mysli současné profese; neomezuje 

                                                
21 QA 136 
22 QA 50; 51 
23 QA 134 
24 QA 69 
25 QA 64–75 
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se na profese pomáhající ani dělnické. Opakuje také již uvedená rizika, plynoucí pro 

duchovní život z práce a pracovních podmínek. 

S odvoláním na předchozí encykliky jasně uvádí, že „práce je projevem osoby“ 26 a 

„současně povinnost a právo jednotlivých lidí.“ 27 Z toho a z lidské přirozenosti pak 

vyvozuje několik požadavků, které jsou předpoklady pro spiritualitu práce. Ten, kdo 

koná produktivní práci, má také mít možnost podílet se na rozhodování o chodu záleži-

tostí v podniku a „svou prací rozvíjet svou osobnost.“28 Podniky se mají stát „oprav-

dovým lidským společenstvím,“ aby všichni mohli „vidět ve své práci nejen prostředek 

k zisku, nýbrž také splnění své povinnosti a službu k užitku společnosti.“29 Dle mého 

názoru to vše působí i jako určitá prevence odcizení, o kterém bude později mluvit 

Centesiums annus.30 

Na více místech zdůrazňuje nutnost vzdělání a odborné přípravy, spolupráce 

v odborných organizacích, ale také význam nábožensko–mravního vzdělání.31 Všímá si, 

že stále více lidí dává před nabytím majetku přednost nabytí odborných znalostí, a chválí 

tento vývoj jako znamení skutečného pokroku lidské společnosti, které je ve shodě 

s vlastní povahou práce.32 Chválí vědecký a technický pokrok i blahobyt s ním spojený 

jako skutečné hodnoty a známky rozvoje lidské kultury; zároveň však jasně říká, že jde o 

pouhé prostředky, aby člověk dosáhl své dokonalosti v přirozeném i nadpřirozeném 

řádu.33 

Ve vztahu k podnikání hájí jeho přednostní právo před státem; stejně jako předchozí 

sociální encykliky však nevylučuje oprávněné zásahy státu.34  Diskuse vztahů mezi 

podnikáním státem však není tématem této bakalářské práce. 

Především však papež v závěru encykliky výslovně odmítá představu rozporu mezi 

duchovním zdokonalováním a všední pozemskou práci, v čemž spatřuji další potvrzení 

teze této bakalářské práce. Jan XXIII. píše, že duchovní zdokonalování a pozemskou 

práci je možné dobře sloučit a volá po silnější angažovanosti křesťanů v záležitostech 

                                                
26 MM 18 
27 MM 44 
28 MM 82 
29 MM 91; 92 
30 Srov. CA 41 
31 Srov. např. MM 88; 94; 96 
32 MM 107; 108 
33 MM 246 
34 MM 51–58 
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tohoto světa. Dokonce uvádí jakýsi návod: laici „musí ve své práci vidět službu bližním ve 

spojení s Bohem skrze Krista a k jeho větší slávě“ 35 Pokračuje: 36 
Jsou-li tedy věřící při své práci ve světě celým srdcem spojeni s božským Spasitelem, pak 

je jejich práce v určitém smyslu pokračováním jeho práce a z ní čerpá svou osvobozující sílu 

a účinnost. "Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce." 

Tato lidská práce pak sama sebe převyšuje a zušlechťuje tak, že člověka, který ji koná, 

vnitřně zdokonaluje a pomáhá předat požehnání křesťanského vykoupení jiným lidem a 

rozšířit je na všechny. Tak působí křesťanská nauka jako kvas evangelia, který proniká or-

ganismus společnosti, v které žijeme a pracujeme. 
 

2.4 Pacem in terris 

Pacem in terris Jana XXIII. z roku 1963 se zabývá především lidskými právy a po-

vinnostmi a otázkami států a jejich vzájemných vztahů. Přesto v ní nacházím několik 

bodů, které mají důležitý vztah k tezi této bakalářské práce.  

Papež již v úvodu píše, že „vědecký pokrok a technické vynálezy ukazují především 

nekonečnou velikost Boha, který stvořil jako vesmír, tak i člověka. … Člověka stvořil jako 

svůj obraz, sobě podobného, obdařeného rozumem a svobodnou vůlí, a ustanovil ho 

pánem všech věcí.“ 37  Schopnost člověka objevovat řád ve stvoření a vytvářením 

vhodných nástrojů ho užívat pro sebe je součástí důstojnosti člověka.38 Druhá část citátu 

patří mezi základní východiska teologie práce, obě části uvidíme později rozvinuté 

v dalších sociálních encyklikách. Celý citát odkazuje na práci jako účasti na Božím díle 

stvoření a tedy možnost spirituality práce ve smyslu teze této bakalářské práce; odkazuje 

i na zaměstnání v současných profesích. Vědecký a technický pokrok mohou být využity 

i nesprávně a papež v tomto ohledu uvádí zejména závody ve zbrojení; jiné plody po-

kroku jako dopravní prostředky nebo zdravotní péče však uvádí přímo mezi podstatnými 

službami, které má stát poskytovat občanům.39 

Ve vztahu k podnikání papež říká, že právo „hospodářsky podnikat na vlastní odpo-

vědnost“ je součástí lidské důstojnosti.40 

                                                
35 MM 254–257 
36 MM 259 
37 PT 3 
38 PT 2 
39 PT 64; 109–119 
40 PT 20 
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Člověk má mít dostatek pracovních příležitostí a podstupovat práci svobodně a ve 

vhodných pracovních podmínkách.41 Je třeba, aby člověk byl na práci odborně i mravně 

připraven; vzdělání patří mezi lidská práva.42 Dělníkům má být „umožněno pociťovat, že 

oni jsou původci vykonané práce,“ 43 což dle mého názoru opět úzce souvisí s prevencí 

odcizení a je to i předpokladem pro spiritualitu práce chápanou jako spolupráce s Bohem 

na díle stvoření a služba druhým. 

 

2.5 Gaudium et spes 

Pastorální konstituce II. vatikánského koncilu o církvi v dnešním světě Gaudium et 

spes z roku 1965 obsahuje další cenné pohledy na práci. Nejprve vidíme, že došlo 

k posunu od chápání práce jako námezdní práce dělníků v Rerum novarum k daleko 

obecnějšímu pojetí. Na jednom z míst, kde koncil hovoří o práci a shrnuje, co již bylo 

napsáno v sociálních encyklikách, je přímo uvedena „práce, buď podnikaná samostatně 

nebo v pracovním poměru.“ 44  Práce tedy nyní zahrnuje i podnikání. Z obrovského 

množství odkazů na různé lidské činnosti v celém dokumentu navíc plyne, že prací nej-

sou myšleny jen řemeslné, dělnické nebo pomáhající profese, byť se mi nepodařilo najít 

žádné konkrétní místo, kde by to bylo výslovně uvedeno. 

Koncil vybízí věřící, aby nezanedbávali své světské povinnosti, včetně činnosti 

v zaměstnání, ale naopak se snažili je plnit v duchu evangelia.45 Varuje jak před zane-

dbáváním časných povinností, tak před naprostým pohroužením se do nich; jako správný 

přístup uvádí, že věřící se po příkladu Krista, „jenž pracoval jako řemeslník, mají spíše 

radovat, že mohou vykonávat všechny své pozemské činnosti a uvádět přitom v jednu 

živoucí syntézu lidské, domácí, výdělečné, vědecké i technické úsilí s náboženskými 

hodnotami, pod jejichž nejvyšším vedením se všecko uvádí k Boží slávě.“ 46 

Činnost, kterou se lidé snaží zlepšovat své životní podmínky, je sama o sobě ve shodě 

s Božím záměrem,47 neboť Bůh stvořil člověka ke svému obrazu; v Božím plánu od 

počátku bylo, aby člověk podmanil zemi a zdokonalil stvoření. Když to lidé konají svatě a 

spravedlivě, a to i pomocí techniky, když vše včetně sebe zaměřují ke Stvořiteli, když 
                                                
41 PT 18; 19 
42 PT 13; 147–150 
43 PT 64 
44 GS 67 
45 GS 43 
46 GS 43 
47 GS 34 
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účelnou službou společnosti vydělávají na živobytí sobě a rodině, pak zušlechťují i sami 

sebe a „mohou být právem přesvědčeni, že svou prací pokračují v díle Stvořitelově, jsou 

na prospěch svým bratřím a přispívají osobním přičiněním k uskutečnění Božího plánu 

v dějinách.“ 48 V těchto slovech, která později ocituje Jan Pavel II. při pojednání o spi-

ritualitě práce,49 znovu vidím zmíněno základní východisko teologie práce, totiž stvoření 

člověka k Božímu obrazu. Spatřuji v nich i potvrzení, že prací lze mít účast na díle 

Stvořitelově. O zušlechťování sebe sama v práci pak Koncil říká slova, která později 

rovněž ocituje Jan Pavel II. v pojednání o spiritualitě práce:50 
Jak lidská činnost z člověka vychází, tak k němu i směřuje. Když člověk pracuje, nemění 

jenom svět a společnost, ale zdokonaluje i sám sebe. Mnohému se naučí, rozvíjí své 

schopnosti, vychází ze sebe a nad sebe. Takový růst je při správném pochopení vzácnější než 

vnější bohatství, které lze nashromáždit… Toto je tedy pravidlo pro lidskou činnost: aby byla 

podle Božího plánu a Boží vůle v souladu s pravým dobrem lidstva a ponechala člověku jako 

jedinci nebo i jako členu možnost rozvíjet své povolání do plnosti. 

Koncil také zdůrazňuje, že rozumný tvor není soupeřem Stvořitele; lidská díla a ví-

tězství lidstva tedy nemají být stavěna proti Boží moci, ale spíše ukazují Boží velikost.51 

S tím podle mého názoru souvisí tvrzení koncilu, že technický pokrok a snaha o zakládání 

a rozšiřování podniků se mají podporovat. „Lidský pokrok, který je velikým dobrem pro 

člověka;“ 52 aby však nedošlo k převrácení řádu hodnot a podlehnutí dbát jen o vlastní 

zájmy, má být hlavním účelem (nejen) technického pokroku služba „celému [a každému] 

člověku v jeho hmotných potřebách i v požadavcích jeho intelektuálního, mravního, 

duchovního a náboženského života…. Proto se má hospodářské podnikání provozovat 

podle vlastních zákonů a metod, avšak v mezích mravního řádu“53 To vše je důležité ve 

vztahu k podnikání a k vědě a technice, tedy oborům, ve kterých dnes pracuje značná část 

populace.  

Toto ocenění hospodářského a technického pokroku, kombinované s připomínáním 

skutečného cíle, nacházím ve všech dalších citovaných dokumentech i v různých způ-

sobech propojení duchovního života a práce, o kterých pojednám v další kapitole. Asi 

nejlépe ho vyjádřil Benedikt XVI. svojí větou, že klíčem k pravému rozvoji je „rozum, 

který je schopen myslet technicky a zároveň chápat plně lidský smysl jednání člověka 

                                                
48 Srov. GS 34; 57 
49 LE 25 
50 GS 35; srov. LE 26 
51 GS 34 
52 GS 37 
53 GS 64 
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v horizontu celistvého smyslu bytí lidské osoby.“54 Dovolím si vyložit tento pohled tak, 

že nejde o dvoukolejnou nauku, ale spíše o jednu kolej, která má dvě kolejnice. Stejně 

jako vlak jedoucí stále po téže koleji potřebuje obě kolejnice, aby nevykolejil, tak i 

opravdový lidský rozvoj potřebuje zároveň schopnost „myslet technicky“ i schopnost 

„chápat plně lidský smysl jednání člověka.“ 

 

2.6 Populorum progressio 

Encykliku Populorum progessio z roku 1967 věnoval Pavel VI. otázkám rozvoje ná-

rodů. Popsat celkový pohled sociální nauky církve na tento rozvoj dalece přesahuje za-

dání i možnosti této bakalářské práce, přesto je na místě ho zde alespoň stručně zmínit, 

neboť zahrnuje i hospodářský rozvoj. Z pozdějších slov Jana Pavla II., který zahrnutí 

hospodářského a sociálního rozvoje do encykliky Populorum progressio vnímá jako něco 

nového,55 je možné soudit, že existovaly pochybnosti, zda hospodářský rozvoj patří do 

oprávněného zájmu církve, které však II. vatikánský koncil a po něm i oba papežové 

odmítli. 

Přestože v této encyklice jde především o rozvoj chudých národů, mnohá její slova 

jsou všeobecně platná. Navíc i zaměstnání a podnikání v současných profesích v České 

republice roku 2014 probíhá v kontextu celosvětového hospodářského rozvoje a obvykle 

k němu i přispívá.  

Skutečný rozvoj má „osvobozovat lidi od všeho, co je zotročuje … znamená starat se 

jak o sociální, tak i hospodářský pokrok,“56 má vést „k rozvoji celého člověka a celého 

lidstva.“57 Papež uvádí také růst osobnosti, nejen národů, a nutnost rozvíjení darů, které 

člověk už od narození dostal od Boha.58 Církev vždy přinášela nejen evangelium, ale 

také učila místní obyvatele co nejlépe využívat zdrojů dané země, zakládala nemocnice, 

školy a univerzity.59 Právě odstranění negramotnosti přitom papež chápe jako obzvlášť 

významný krok k sociálnímu pokroku.60  

Hospodářský pokrok hodnotí, dle mého názoru, v celé encyklice velmi pozitivně, byť 

vnímá rizika rozvoje chápaného jednostranně jen jako hospodářský pokrok a sledování 
                                                
54 CV 70 
55 SRS 8 
56 PP 34 
57 PP 14 
58 PP 15–16 
59 PP 13 
60 PP 35 
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pouze hmotného blahobytu, riziko technokracie a pokroku nesloužícího člověku, rizika 

sobectví pramenících z peněz a moci.61 To ale říká, aby doplnil téma hospodářského 

pokroku, nikoliv aby hospodářský a sociální pokrok postavil proti sobě. Industrializace je 

iniciátorem a znakem pokroku, je nutná jak pro hospodářský, tak pro lidský pokrok.62  

Lepší využívání přírodního bohatství, rozumné jednání, poznávání, vynalézání, inici-

ativa, odpovědnost a odvaha podnikat jsou, dle mého názoru, pozitivně hodnoceny.63 O 

lidské práci samé přímo uvádí slova, která jasně ukazují na spolupráci člověka s Bohem a 

práci jako pouto mezi lidmi:64 
Práci přikázal Bůh a požehnal ji. Člověk je stvořen k Božímu obrazu, má spolupracovat 

se Stvořitelem na dokončení díla stvoření a vtisknout zemi duchovní pečeť, kterou on sám 

dostal. Bůh obdařil člověka rozumem, myšlením a smysly, a tak mu dal prostředky, aby 

dokončil jeho dílo; … každý, kdo pracuje, v jistém smyslu tvoří. Skloněn nad vzpurnou 

hmotou, vtiskuje jí člověk svou tvářnost, a on sám získává na vytrvalosti, důvtipu a vyna-

lézavosti. Ano, společná práce, při níž lidé sdílejí své naděje, trápení, své tužby a radosti, 

sjednocuje vůle, sbližuje mysli a stmeluje srdce; při ní lidé objevují, že jsou bratři. 

 

2.7 Octogesima adveniens 

Encyklika Octogesima adveniens Pavla VI. z roku 1971 nepřináší nové pohledy na 

práci samu. 

 

2.8 Laborem Exercens 

Předchozí dokumenty hovořily o práci, ale pojem sám většinou příliš nedefinovaly ani 

nerozebíraly. Naopak encyklika Laborem exercens Jana Pavla II. z roku 1981 se obsáhle 

věnuje právě otázce, co je to lidská práce, a v závěru přímo volá po spiritualitě práce. Dle 

mého názoru se těchto otázek dotýká nejvíce ze všech citovaných dokumentů a uvádí 

nejpřesvědčivější argumenty pro souvislost duchovního života a práce. 

Základním východiskem teologie práce, ve kterém se i ukazuje skrytá podstata práce, 

je fakt, že Bůh člověka stvořil jako svůj obraz, „jako muže a ženu je stvořil,“ a dal jim 

příkaz: „ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji.“ Tento příkaz je jedním 

                                                
61 Srov. PP 28; 34; 41 
62 PT 25 
63 PT 25 
64 PP 27 (zdůraznění v originále) 
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z důvodů, proč je člověk Božím obrazem; když tento příkaz plní, zrcadlí se v každém 

člověku činnost Stvořitelova.65 Samotnému tématu Boží práce se encyklika věnuje jen 

velmi stručně66 a myslí jí stvoření světa z nicoty, udržování světa v bytí a působení spa-

sitelnou mocí v srdcích lidí.  

Na konci každého ze šesti dní stvoření „Bůh viděl, že je to dobré;“ sedmého dne 

„odpočal“.67 Papež píše, že Bůh „chtěl představit svou tvůrčí činnost v podobě práce a 

odpočinku,“ proto i člověk ho má napodobovat v obojím.68 V této bakalářské práci se 

budu odpočinku věnovat na straně 27.  

Lidskou práci encyklika považuje za „základní rozměr pozemské existence člověka“69 

a jedno z hledisek, „v nichž se nám odhaluje celé bohatství a současně celé obtížnost 

lidské existence na zemi.“ 70 Člověk jí má „účast na díle Stvořitelově.“71 Práce je čin-

ností osoby, a proto „se jí účastní celý člověk, tělo i duch, bez ohledu na to, zda je to práce 

tělesná či duševní.“ 72 Práce je spojena s lopotou až v důsledku prvotního hříchu; před 

pádem tomu tak nebylo.73 Snášením této námahy a každodenním nesením kříže v díle, ke 

kterému je povolán, ve spojení s Kristem, se člověk účastní na Kristově kněžském úřadu 

a spolupracuje i na díle vykoupení.74 

Ve všech těchto citátech spatřuji základní důvody pro souvislost duchovního života a 

práce. 

 

Dvě pokladnice 

Cílem práce již není jen opatření prostředků k živobytí,75 ale získává se jí i „chléb 

vědy a pokroku, civilizace a kultury.“ 76 Stejně jako jiné sociální encykliky se tedy už 

neomezuje na práci dělnickou. Papež vysvětluje slovo „země“ tak, že zahrnuje všechny 

zdroje, které v sobě ukrývá člověkem obývaná část viditelného vesmíru a „které může 

                                                
65 LE 4; Gn 1, 27–28; verš 28 citován tak, jak je v LE4 
66 LE 25 
67 Srov. Gn 1,1–2,3 
68 LE 25 
69 LE 4 
70 LE 1 
71 LE 25 
72 LE 24 
73 LE 27; srov. Gn 3, 17–18 
74 Srov. LE 27; ChL 14; KSNC 263 
75 Srov. RN 34 
76 LE 1 
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člověk uvědomělou činností objevit a účelně využít.“77 To je nepochybně důležité pro 

vztah pojmu práce v encyklice nejen k zemědělské práci, jejíž důstojnost papež potvr-

zuje,78 ale také k mnoha moderním profesím, zejména ve výzkumu a vývoji, a spiritualitě 

práce zahrnující v duchu teze této bakalářské práce také jako objevování Božího díla. Lze 

připomenout kupř. význam zkoumání pohybů planet pro rozvoj fyziky, využití lidstvu 

dříve neznámých zdrojů v jaderné energetice nebo využití blízkého kosmického prostoru 

pro telekomunikace, předpovídání počasí, průzkum Země a další.  

Přírodní bohatství, které je předpokladem lidské práce a člověk je netvoří, je však jen 

jednou pokladnicí, do které člověk proniká svou prací. Druhou takovou pokladnici papež 

spatřuje v tom, co již jiní lidé vypracovali, 79  ve výrobních prostředcích, chápaných 

v nejširším slova smyslu, které vytvořila zkušenost a rozum člověka; na práci těchto lidí 

člověk navazuje. Výslovně říká, že „všechno, co slouží při práci … je plodem práce.“ 80 

Tato druhá pokladnice zřejmě obsahuje mimo jiné stroje, vědecké poznatky a kapitál; 

vstupujeme do ní mimo jiné odbornou přípravou na práci. Techniku, která má v mnoha 

současných profesích velice významnou roli, chápe papež ne jako „dovednost nebo 

pracovní způsobilost,“ ale jako „souhrn nástrojů, které člověk používá při práci.“81 

Přestože se takto chápaná technika může změnit v protivníka člověka, obvykle je jeho 

nepochybným spojencem a má zásadní význam pro hospodářský pokrok. Přes veškerý 

pokrok mechanizace, kdy se může zdát, že člověk již jen obsluhuje a udržuje stroje, 

zůstává vlastním subjektem práce člověk.82 Přesvědčivou ukázku, že tomu tak opravdu 

je, přinesl americký etnograf Julian Orr ve své studii práce servisních techniků kopírek.83 

Jan Pavel II. tak pojednáním o dvou pokladnicích reflektuje nejen naši závislost na 

Stvořiteli, ale i vzájemná pouta mezi lidmi. Vyvozuje, že kapitál a práci nelze oddělovat 

nebo je dokonce stavět do vzájemného protikladu;84 přesto má práce jako účinná příčina 

vždy přednost před kapitálem coby příčinou nástrojovou. Byť neužívá přímo tohoto 

pojmu, reflektuje zde i dělbu práce; zadání bakalářské práce požadovalo pojednat i o ní. 

Podle Adama Smithe jí vděčíme za „největší zvýšení produktivní síly práce a větší díl 

                                                
77 LE 4 
78 LE 21 
79 Z textu encykliky neplyne, že by nutně muselo jít jen o předchozí generace. Minulý čas slovesa 

„vypracovat“ je zde stejně dobře možné chápat tak, že naši současníci velmi nedávno vyvinuli nějakou 
metodu či vyrobili věc, kterou my teď můžeme použít pro svoji práci. 

80 LE 12; celou nauku o dvou pokladnicích viz LE 12; 13 
81 LE 5 
82 LE 5 
83 ORR J. E.: Talking About Machines, Cornell University Press, Ithaca, 1996 
84 LE 13 
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dovednosti, zručnosti a důvtipu, s nimiž je všude práce řízena a vykonávána.“85 Slova 

Jana Pavla II. a tato slova Adama Smithe přinejmenším nejsou v rozporu. Pius XI. 

v encyklice Quadragesimo anno dokonce výslovně uvádí jako fakt, že „vhodnou dělbou 

práce se vytvářejí hospodářské statky úspěšněji než rozptýleným úsilím jednotlivců.“86 

V jeho případě však není cílem diskutovat dělbu práce, ale argumentovat proti socialis-

tům, kteří z tohoto faktu vyvozují potřebu zespolečenštění hospodářství. 

Tato nauka o dvou pokladnicích má navíc opět přímou souvislost se spiritualitou 

práce, která v chápání této bakalářské práce zahrnuje objevování Božího díla a účast na 

Kristově královském úřadu službou druhým. Neboť objevování bohatství Božího díla, a 

to nejen ve smyslu nerostných zdrojů, ale kupř. i zákonů, kterými se toto dílo řídí, je dle 

mého názoru také službou druhým, a to přesto, že některým výzkumům se dostane 

aplikací až po mnoha letech a jindy dokonce dojde k jejich zneužití proti člověku. Také 

v práci v mnoha dalších současných oborech spatřuji službu druhým, neboť nám zpří-

stupňují onu druhou pokladnici – může jít kupř. o vzdělávání, organizaci konferencí, 

odborné časopisy, telekomunikace, dopravu a údržbu techniky atd. 

 

Subjektivní a objektivní dimenze práce 

Co jsem napsal v předchozích čtyřech odstavcích, týkalo se především tzv. objektivní 

dimenze práce. Tento termín se v sociálních encyklikách poprvé objevuje právě Laborem 

v exercens;87 Kompendium později popíše tuto dimenzi jako „souhrn aktivit, zdrojů, 

prostředků a technologií, které člověku slouží při výrobě, aby tak, podle slov knihy Ge-

nesis, ovládal zemi.“88 Tento souhrn se v průběhu dějin mění a tak mohou i různé druhy 

práce vznikat a jiné zanikat,89 jak vidíme i v současné ekonomice. 

Práce však je také tranzitivní činnost, „která má počátek v lidském subjektu a je za-

měřena k vnějšímu objektu.“90 Jan Pavel II. proto rozlišuje nejen objektivní, ale také 

subjektivní dimenzi práce.91 Ta je naopak stabilní a z jejího pohledu je práce jen jedna.92 

                                                
85 SMITH A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, Praha, Liberální institut, 2001, strana 

15 
86 QA 119 
87 LE 5 
88 KSNC 270 
89 LE 8 
90 LE 4 
91 LE 6  
92 LE 8 
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Jak uvidíme, tato dimenze úzce souvisí s tezí této bakalářské práce, neboť právě díky ní je 

možné, aby člověk prací rozvíjel i sám sebe. Vychází ze skutečnosti, že člověk je stvořen 

k Božímu obrazu; je „osoba neboli subjektivní tvor, schopný plánovité a účelné činnosti, 

schopný rozhodovat o sobě a tíhnoucí k sebeuskutečnění.“93 Jako takový je podmětem 

práce. Proto „různé činnosti náležející k pracovnímu procesu … mimo svoji objektivní 

platnost, mají sloužit k uskutečnění jeho lidství, k splnění osobního povolání.“94 Jak 

uvedl již II. vatikánský koncil, práce směřuje k člověku a „prací člověk zdokonaluje i 

sám sebe.“95 Práce odpovídá biblickému poselství, jen „když se zároveň v celém tomto 

procesu člověk projevuje a potvrzuje jako ten, kdo vládne.“96 Na základě toho pak Jan 

Pavel II. opakuje, co nacházíme již v Rerum novarum, že s pracujícím se nesmí zacházet 

jako s jedním z výrobních prostředků a ani práce není pouhým zbožím; naopak se na 

pracujícího musí pohlížet jako na podmět, strůjce a cíl „celého hospodářského proce-

su.“97 

Mravní hodnota práce je pak spjata s touto subjektivní složkou, se skutečností, že ji 

koná osoba. Právě to a důstojnost pracujícího je základem pro hodnocení práce; ne druh 

vykonávané práce. Přestože práce může být hodnocena i z objektivního hlediska, je zá-

kladem její hodnoty sám člověk. Právě „nové a komplexní ocenění lidské práce jak 

z hlediska její objektivní účelnosti, tak z hlediska důstojnosti podmětu každé práce“ je 

základem onoho všeobecného pokroku, o kterém mluví Populorum progressio.98 

Přes námahu spojenou s prací platí, že „práce je dobro člověka, dobro jeho lidství – 

neboť prací člověk nejen přetváří přírodu a přizpůsobuje ji svým potřebám, ale také 

uskutečňuje sebe jako člověk, a jistým způsobem se tak dokonce stává víc člověkem.“99 

Pracovitost je ctností právě proto, že prací člověk uskutečňuje sebe. Již jsem citoval, co 

papež uvádí v závěru encykliky, že se člověk účastní na Kristově kněžském úřadu a 

spolupracuje i na díle vykoupení, když denně nese kříž v díle, ke kterému je povolán, a 

snáší tuto námahu s Kristem.100 

 

                                                
93 LE 6 
94 LE 6 
95 GS 35; LE 26 
96 LE 6 
97 Srov. LE 7; 16 
98 LE 18 
99 LE 9 
100 Srov. LE 27; ChL 14; KSNC 263 
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Práce a rodina 

Jelikož práce je obvyklým způsobem pro získání prostředků, které jsou nezbytné pro 

založení a udržování rodiny, stává se práce základem pro založení rodiny. Spolu s pra-

covitostí také utváří celý proces výchovy v rodině. Naopak rodina je pro každého člověka 

první školou práce.101 Ve vztahu k tezi této bakalářské práce vnímám, že jak každodenní 

práce, tak manželský a rodinný život konané ve spojení s Duchem jsou Bohu milým 

duchovním obětním darem, kterým se věřící účastní Kristova kněžského úřadu.102 Jeli-

kož Evangelii nuntiendi zdůrazňuje také evangelizační činnost rodiny103 a v rodině se 

uskutečňuje i služba Ježíši Kristu přítomnému v bližních, lze snadno nahlédnout i vztah 

práce jako podmínky pro založení rodiny k účasti na Kristově prorockém a královském 

úřadu. 

Existují však i jevy, které jsou na překážku správnému vztahu práce a rodinného ži-

vota. Stejně jako jiné encykliky se věnuje i Laborem exercens věnuje závažným dopadům 

nezaměstnanosti.104 Práce žen nemá vést ke zřeknutí se role matky a ke škodě rodině.105 

Kompendium později výslovně uvede i přílišné pracovní vytížení a honbu za kariérou.106 

Před prací dětí varoval již Lev XIII.107 

 

Spiritualita práce 

V poslední kapitole encykliky papež říká slova, která inspirovala téma této bakalář-

ské práce včetně její teze:108  
Církev … chápe zároveň svůj závazek vytvořit takovou spiritualitu práce, která pomůže 

všem lidem, aby se jejím prostřednictvím přiblížili k Bohu, Stvořiteli a Vykupiteli, aby se 

podíleli na jeho spasitelných plánech s člověkem a se světem a aby prohlubovali v svém 

životě přátelství s Kristem a vírou se živě účastnili na jeho trojím poslání: Kněze, Proroka a 

Krále. 

Uvádí příklad Ježíše, který sám pracoval jako tesař. Jan Pavel II. v této souvislosti 

říká, že „Kristus patří ke ‘světu práce‘, má pro lidskou práci uznání a úctu; a můžeme 

                                                
101 LE 10 
102 ChL 14 
103 EN 70, 71 
104 Srov. např. LE 18 
105 LE 18 
106 Srov. KSNC 280 
107 RN 33 
108 LE 24 
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dodat: hledí na lidskou práci s láskou.“109 Alespoň stručně pak cituje mnohé biblické 

odkazy na rozmanité lidské práce, včetně řady Ježíšových podobenství. 

 

2.9 Sollicitudo rei socialis 

Encyklika Sollicitudo rei socialis papeže Jana Pavla II. z roku 1987 se věnuje pře-

devším rozporům mezi očekáváním rychlého rozvoje národů v roce 1967, kdy Pavel VI. 

vydal encykliku Populorum progressio, a tím, čeho bylo od té doby skutečně dosaženo.  

Ve vztahu k tématu a tezi této bakalářské práce je především důležité, že hájí právo na 

hospodářskou iniciativu. Jeho omezování ve jménu rovnosti poškozuje jednotlivce i 

obecné blaho, neboť „ničí podnikavost, to je tvořivost občana jako aktivního subjek-

tu.“110  

Čtvrtá kapitola encykliky obsahuje určitou „teologii rozvoje.“111 Plné pojednání o ní 

přesahuje téma a možnosti této bakalářské práce, proto uvedu jen některé body. Současný 

rozvoj souhlasí se zaslíbeními, která Bůh učinil na počátku; přestože je neustále ohro-

žován opomíjením Boží vůle, je součástí dějin, které začaly stvořením světa.112 Rozvoj 

ale musí respektovat lidská práva, včetně práv národů a nelze libovolně (svévolně, bez-

ohledně) využívat stvoření.113 

 

2.10 Centesimus annus 

Encykliku Centesimus annus vydal Jan Pavel II. roku 1991, u příležitosti stého výročí 

vydání Rerum novarum. Tu nejen připomíná a ukazuje její přínos v minulosti, ale také se 

ji snaží znovu číst s pohledem upřeným k současnosti a budoucnosti.114 Rovněž obsáhle 

reaguje na zhroucení východního bloku. 

Ve vztahu k tématu této bakalářské práce jsou především významná tvrzení, že 

„nejdůležitějším zdrojem pro člověka je spolu se zemí člověk sám“115 a „pracovat zna-

mená dnes více než kdy dříve pracovat s ostatními a pracovat pro ostatní: pracovat 

                                                
109 LE 26 
110 SRS 15 
111 SRS 27–34 
112 SRS 30 
113 SRS 33; 34; srov. SRS 255 
114 CA 3 
115 CA 32 
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znamená dělat něco pro někoho.“116 Papež vysvětluje, že k bohatství moderní společ-

nosti významně přispívá právě schopnost rozeznat včas potřeby druhých a pro jejich 

uspokojení zvolit vhodné prostředky. V otázce spirituality práce s prvním citátem souvisí 

zejména možnost ocenit svou vlastní práci a chápat ji jako účast na Božím díle stvoření a 

vykoupení. Ne bezejmenný stroj či abstraktní kapitál, ale člověk sám je tím hlavním 

zdrojem. S druhým citátem pak souvisí možnost chápat práci jako službu druhým lidem, 

jakož i uplatnění ctností ve společenském životě. 

 Jakkoliv jsou vždy nezbytné oba zdroje, tedy jak země, tak člověk, jejich vzájemný 

poměr může být různý.117 Jedním krajním případem je, když práce je jen jakousi pod-

porou přirozené plodnosti země. Druhým případem je to, co papež vidí v moderních 

ekonomikách, že roste význam práce samotné a lidské schopnosti myšlení. Roste tedy 

význam subjektivní dimenze práce.118 Vlastnictví vědomostí, techniky a dovednost na-

bývá stejného významu jako vlastnictví půdy. Papež tu mimo jiné diskutuje dělbu práce a 

její organizaci, jako to dělal již v pojednání o dvou pokladnicích v Laborem exercens.119 

Také přímo uvádí některé ctnosti a další Boží dary, tedy prvky spirituality práce, které se 

účastní pracovního procesu, mezi nimi rozum, vědomosti a dovednosti, organizační 

schopnosti, solidární spolupráci, píli, obezřetnost, spolehlivost, věrnost ve vztazích s 

druhými, vytrvalost, a již citovanou schopnost předvídat a uspokojovat potřeby druhých. 

Dále se Jan Pavel II. věnuje tématu odcizení.120 Odmítá marxistické pojetí a řešení 

odcizení, ale neuvádí, v čem toto pojetí odcizení spočívá. Místo toho odcizení odvozuje 

ze záměny prostředků a cílů, kdy se člověku nepomáhá „opravdově a konkrétně si uvě-

domit svou osobnost,“ a člověk je stále více izolován, místo aby rostl jeho podíl na 

opravdu solidárním společenství zaměřeném k Bohu. V oblasti práce taková záměna cílů 

a prostředků spočívá v tom, že se na člověka pohlíží jako na nástroj a ne jako na cíl. 

S odcizením, resp. jeho prevencí, dle mého názoru úzce souvisí některé další části 

encykliky. O podniku papež říká: „Účelem podniku není jen vytvářet zisk, ale i naplňovat 

úlohu společenství lidí, kteří se různými způsoby snaží uspokojovat své základní potřeby a 

zároveň tvoří zvláštní skupinu, sloužící celé společnosti.“121 Přitom ovšem neodsuzuje 

posuzování prosperity podniku podle zisku, ale doplňuje tento indikátor dalšími.  

                                                
116 CA 31 
117 Celý odstavec srov. CA 31; 32 
118 Srov. KSNC 278 
119 LE 12; 13 
120 CA 41 
121 CA 34 
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Za nezbytné nebo významné pro tuto úlohu podniku jako společenství lidí považuje 

zabránění vykořisťování, „přiměřenou úroveň mezd, … snahu zprostředkovat dělníkům 

odborné vědomosti a dovednosti [a] … právo uplatňovat na pracovišti vlastní osobnost, 

aniž by přitom trpělo svědomí nebo lidská důstojnost.“ V tom všem je významná role 

odborů.122 Takovéto podmínky v podniku by vedly k možnosti lépe vnímat důstojnost 

sebe i své práce a tak pomáhaly k rozvinutí spirituality práce. 

 

2.11 Kompendium sociální nauky církve 

Kompendium sociální nauky církve bylo vydáno v roce 2004 z pověření Jana Pavla 

II., který chtěl, „aby byla souhrnně a zároveň vyčerpávajícím způsobem vyložena soci-

ální nauka církve.“123 Práci a ekonomickému životu se věnuje šestá a sedmá kapitola. Ty 

shrnují nejen nauku již uvedeným encyklik a dokumentů II. vatikánského koncilu, ale 

také různé projevy papežů a další zdroje. Protože kompendium vyšlo 13 let po encyklice 

Centesimus annus, která tehdy byla poslední sociální encyklikou, může navíc reagovat i 

na rozsáhlý vývoj během oněch 13 let, zejména na globalizaci. 

Kompendium potvrzuje nutnost zaměření práce na člověka, který ji koná,124 i možnost 

propojení duchovního života a práce, o které říká:125 
Svou prací a pracovitostí se člověk podílí na Božím umění a moudrosti, činí svět, jenž je 

jako kosmos již uspořádán Otcem, ještě krásnějším. Probouzí energii společnosti a obce ve 

prospěch společného dobra a především pro ty nejpotřebnější. Lidská práce zaměřená k lásce 

se stává příležitostí ke kontemplaci, proměňuje se ve zbožnou modlitbu, v bdělou askezi a 

v živou naději upřenou ke dni bez konce. 

Jasně potvrzuje právo na hospodářské podnikání; toto právo je třeba chránit a pod-

porovat.126 Z jeho porušování plynou závažné důsledky, v této bakalářské práci již ci-

tované v kapitole o encyklice Sollicitudo rei socialis. Potvrzuje i význam tvořivosti.127 

 

                                                
122 CA 15 
123 KSNC, str. 15 
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125 KSNC 266 
126 KSNC 336 
127 KSNC 337 
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Globalizace 

Dlouze si všímá vlivu globalizace,128 jejíž hodnota závisí na tom, jak s ní člověk na-

kládá; „sama o sobě není ani dobrá, ani zlá.“129 Mění i svět práce vnímaný z pohledu 

jednotlivého pracovníka a proto má vztah k tématu této bakalářské práce. Dochází k 

přesunu ke službám a technologickým inovacím. Dochází k přesunu od modelu stabil-

ního zaměstnání homogenní dělnické třídy ve velké továrně k různorodé a pružně se 

měnící činnosti, často na dobu určitou nebo na částečný úvazek, v malých výrobních 

jednotkách. Vznikají nové profese a jiné zanikají. Zostřuje se konkurence, mění se or-

ganizace výroby, k důležitým rozhodnutím dochází často daleko od těch, koho se týkají.  

Kompendium pak říká, že příležitostí k lidštějšímu pracovnímu životu může být 

„práce v malých a středních podnicích, řemeslná výroba a nezávislá pracovní čin-

nost.“130 V takových podnicích totiž mohou pracovníci snáze navázat pozitivní mezi-

osobní vztahy a projevit svou iniciativu. Na jiném místě pak vyzdvihuje jejich význam 

pro osobní a společenskou odpovědnost.131 Spatřuji v tomto doporučení určitý lék či 

prevenci odcizení, o kterém pojednávala encyklika Centesimus annus, a příležitost lépe 

vnímat význam své práce. Kompendium dává odcizení do souvislosti také se situacemi 

jako příliš vysoké požadavky na práci (včetně času jí věnovaného) nebo její přílišná 

nárazovost, které ztěžují rodinný život a mohou „působit negativně na vnímání jednoty 

vlastní existence,“132 a které, dle mého názoru, souvisí i se shora uvedenými změnami ve 

světě práce včetně pružných změn činnosti. 

  

Odpočinek sedmého dne 

Téma odpočinku sedmého dne se prolíná sociálními encyklikami již od dob Rerum 

Novarum, ale nejlépe je, dle mého názoru, shrnuto a vyjádřeno v Kompendiu.  

Již jsem citoval slova, která Jan Pavel II. uvádí v kapitole o spiritualitě práce, že člo-

věk má napodobovat Boha v práci i odpočinku.133 Právě odpočinutím Božím je zdů-

vodněno přikázání odpočinku sedmého dne v Exodu.134 Totéž přikázání je v Deuterono-
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134 Ex 20, 8–11 
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miu135 podáno jako znamení Smlouvy, neboť Hospodin přikazuje dodržovat den klidu 

jako připomínku svého mocného činu, kterým vyvedl Izrael z egyptského otroctví. 

Zejména v babylónském zajetí se jeho dodržování, často navzdory okolí, stalo „projevem 

živoucí identity národa, postavené na smlouvě s Bohem.“136 V obou podáních se přiká-

zání vztahuje nejen na Izraelity samé, ale i na jejich hosty, otroky a dobytčata.  

Kompendium se při svém pojednání o odpočinku sedmého dne zabývá zejména tím, 

že je třeba nenadřazovat práci Bohu a nenechat se jí zotročit, i když práce sama má vý-

znam pro přežití a je zdrojem bohatství; jedině Bůh je však „pramen života i poslední cíl 

člověka.“137 Přikázání sobotního odpočinku nazývá „vrcholem biblického učení o prá-

ci.“138 Poněkud překvapivě však cituje jen verzi z Exodu,139 zdůvodněnou tím, že Bůh 

odpočinul. Pokud vím, ani sociální encykliky se nezabývají význam odpočinutí sedmého 

dne jako znamení smlouvy. 

Podobně každý sedmý rok Izraelité dokonce nemají obdělávat zemi, ale živit se tím, co 

samo vyroste, aby jedli ubožáci z izraelského lidu a země si odpočinula.140 Kompendium 

zde zmiňuje souvislost tohoto přikázání s hromaděním statků, kdy práva majitelů půdy 

jsou pozastavena, a plodů země se má dostat chudým.141 Opět překvapivě nezmiňuje, že 

za přikázáním odpočinku země sedmého roku tak, jak je uvedeno v Leviticu, následuje 

Hospodinovo zaslíbení, že šestého roku sešle své požehnání, takže země „vydá úrodu na 

tři roky.“142 Právě důvěru v Boha, který se stará, však osobně považuji za nejlepší pre-

venci toho, nechat se zotročit prací. 

Kompendium rozvádí, že Ježíš nám ukazuje pravý význam soboty i své poslání, když 

ukazuje, že v sobotu je možno uzdravovat, prohlašuje se pánem nad sobotou a říká, že 

„Sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu.“143 Kompendium zdůrazňuje právo na 

sváteční odpočinek a využití neděle nejen k odpočinku, ale jako dne věnovaného Bohu a 

bližním, slavení mše svaté a rozvoji křesťanského života vůbec, jakož i k věnování po-

                                                
135 Dt 5, 12–15 
136 Život z víry, strana 154 
137 KSNC 257 
138 KSNC 258 
139 Verše Dt 5, 12–15 vůbec nejsou uvedeny v seznam biblických citací na str. 374 Kompendia 
140 Ex 23, 10–11; Lv 25, 2–7 
141 KSNC 258 
142 Lv 25, 2–7.18–22 
143 Srov. Mt 12,9; Mk 3, 1–6l; Lk 6, 6–11; Lk 13, 10–17; Lk 14, 1–6; Jan 5, 1–18;  
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zornosti „rodině a příbuzenstvu, nemocným, slabým a starým osobám.“ Na jiném místě 

varuje před různými jevy, které ztěžují rodinný život či jsou mu přímo na překážku.144 

Je zřejmé, že jak podobnost s Hospodinem, tak zaměřování života k „prameni života a 

poslednímu cíli člověka“ má úzký vztah se spiritualitou práce. 

 

2.12 Caritas in veritate 

Encykliku Caritas in veritate vydal Benedikt XVI. v roce 2009. Její podtitul zní: „O 

integrálním lidském rozvoji v lásce a v pravdě.“ Je zamýšlena jako určité navázání na 

encykliku Populorum progressio a její aktualizace pro současnou dobu.145 Obsahuje 

skutečně veliké množství skvělých myšlenek nejen k tématu rozvoje. Opravdový rozvoj 

chápe v duchu Pavla VI. jako týkající se „celé lidské osoby ve všech jejích dimenzích“146 

a doplňuje, že „integrální lidský rozvoj je především povoláním, a vyžaduje tedy od 

každého svobodné a solidární přijetí odpovědnosti.“147 Papež odmítá jak technokratic-

kou ideologii, tak před popírání užitečnosti rozvoje.148 

Ve vztahu k současným profesím vidím především vcelku pozitivní pohled na finanční 

sektor. Jeho špatné užívání sice poškodilo reálnou ekonomiku, po „nezbytné obnově 

struktur a způsobů fungování“ se ale má znovu stát „nástrojem zaměřeným na lepší 

tvorbu bohatství a rozvoj.“149 Za všech sociálních encyklik má Caritas in veritate také asi 

nejvíce pozitivní pohled na techniku a její vztah k Bohu a člověku.150 Techniku zřejmě 

chápe v duchu Laborem exercens jako souhrn nástrojů používaných při práci151 a zahr-

nuje ji do Bohem daného úkolu obdělávat a chránit zemi; její původ je v pracujícím 

člověku. Papež píše:152 
Technika … je skutečností hluboce lidskou, jež se váže k autonomii a svobodě člověka. 

V technice se vyjadřuje a potvrzuje nadvláda ducha nad hmotou. Lidský duch se tak může 

„více uvolněný z poroby věcí, snadněji povznést k uctívání Stvořitele a k nazírání na něho.“ 

Technika nám dovoluje ovládat materii, snižovat nebezpečí, šetřit námahu a zlepšovat ži-

votní podmínky. Odpovídá vlastnímu poslání lidské práce: v technice, díle svého ducha, 

                                                
144 RN 32; KSNC 280; 284, 285 
145 CV 8 
146 CV 11 
147 CV 11 
148 CV 14 
149 CV 65 
150 Srov. CV 68–71 
151 Srov. LE 5 
152 CV 69 
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rozpoznává člověk sám sebe a uskutečňuje své lidství. Technika … ukazuje člověka a jeho 

touhu po rozvoji, je výrazem úsilí lidského ducha o postupné překonávání materiálních 

omezení. 

Papež vnímá riziko spojené s redukcí chápání světa pouze na technické otázky, kla-

dení si pouze otázky „jak“ a nikoliv také otázky „proč,“ která souvisí s motivy jeho 

jednání. Nestaví však tyto otázky proti sobě, ale potvrzuje význam obou. Klíčem k pra-

vému rozvoji, který na jiném místě chápe v duchu Pavla VI. jako týkající se „celé lidské 

osoby ve všech jejích dimenzích,“153 je totiž „rozum, který je schopen myslet technicky a 

zároveň chápat plně lidský smysl jednání člověka v horizontu celistvého smyslu bytí 

lidské osoby.“154 Celá encyklika se zabývá potřebou jak lásky, tak rozumu. 

 

2.13 Podobenství o hřivnách 

Známé podobenství155 mluví o pánu, který svěřil majetek služebníkům a odjel. Po 

návratu pochválil a odměnil ty, kteří s majetkem dobře hospodařili; pět svěřených hřiven 

rozmnožili dalšími pěti, dvě hřivny dalšími dvěma. Naopak nechává uvrhnout ven do 

temnot služebníka, který hřivnu zakopal a nepokusil se ani o to nejmenší, tedy dát ji 

směnárníkům k úročení. 

Slova článku Kompendia,156 který cituje toto podobenství, shrnují značnou část teo-

logie práce. Jde o poměrně dlouhý text, jehož hlavní myšlenky rozeberu a ukáži, v čem 

toto shrnutí spočívá a jak souvisí se spiritualitou práce. 

„Ve světle zjevení je třeba ekonomickou aktivitu vnímat i provozovat jako vděčnou 

odpověď na povolání, které má Hospodin pro každého člověka.“ Viděli jsme, že člověk je 

stvořen jako Boží obraz a dostává přikázání, aby si podmanil zemi. V každém člověku se 

zrcadlí činnost Stvořitelova, když tento příkaz plní;157 člověk má účast na Božím díle 

stvoření.158 Práci koná osoba s ostatními a pro ostatní, účastní se jí tělo i duch,159 má 

objektivní a subjektivní rozměr,160 směřuje k člověku.161 Pojem „práce“ v sociální nauce 
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155 Mt 25, 14–30 
156 KSNC 326 
157 LE 4; Gn 1, 27–28 
158 LE 25 
159 CA 31; LE 24 
160 LE 5; 6 
161 GS 35 
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církve zahrnuje i zaměstnání a podnikání v současných profesích, a to nejen těch po-

máhajících. 

„Dobrá správa přijatých darů, včetně materiálních statků, je dílem spravedlnosti vůči 

sobě i vůči ostatním lidem.“ Při práci čerpáme ze dvou pokladnic, z nichž jednou je země 

chápaná jako viditelná část vesmíru, kterou můžeme „uvědomělou činností objevit a 

účelně využít,“ druhou bohatství toho, co lidé již vypracovali.162 Již při narození dostal 

každý z nás také určitý souhrn schopností a vlastností, které má výchova přijatá od okolí i 

vlastní úsilí zúrodnit. „Účinkem jejich plné zralosti … je směřování k cíli, který jedinci 

určil Stvořitel.“163 To vše můžeme počítat mezi svěřené hřivny. Pán čeká, že svěřené 

hřivny budou dobře využity. Oba věrní služebníci dostávají tutéž odměnu, totiž možnost 

radovat se se svým pánem, bez ohledu na absolutní počet hřiven, které získali. Bůh vidí i 

skryté práce.164 Ctnosti, zejména láska, mají úzký vztah ke konání pro druhé. Sprave-

dlnost a spravedlivé uspořádání světa může výrazně zmírnit utrpení chudých. 

„Ježíš shrnuje celé zjevení tím, že po věřícím člověku chce, aby se stal bohatý před 

Bohem (srov. Lk 12, 21).“ Bezprostředně na Kompendiem citovaný biblický verš nava-

zuje známé podobenství o zabezpečení života, o havranech a polních liliích.165 Lze zde 

vzpomenout na nauku o odpočinku sedmého dne jako podobnosti s Bohem i znamení 

Smlouvy, o dni odpočinku jako dni věnovaném Bohu a bližním i prostředku, aby se 

člověk nenechal zotročit prací a zaměřoval se na „pramen života i poslední cíl člově-

ka.“166  

„I ekonomie je k tomuto účelu [stát se bohatým před Bohem] užitečná, pokud nezra-

zuje svou úlohu prostředku zaměřeného k integrálnímu růstu člověka i společnosti a ke 

zvyšování kvality lidského života.“ Lze vzpomenout především podobenství o ovcích a 

kozlech při posledním soudu,167 kdy král vlastně jen konstatuje a vysvětluje stav, ke 

kterému ovce a kozli celý život směřovali svými nejrůznějšími rozhodnutími a ve kterém 

k soudu přišli. A zatímco ovce se diví, kdy a kde viděli Ježíše, kterému dali najíst, napít, 

kterého se ujali, oblékli ho nebo ho navštívili, kozli ho v nepatrných bratřích nepoznali. 

                                                
162 LE 12; 13 
163 PP 15 
164 Srov. DeKOSTER L.: Work – The Meaning of Your Life, 2. vydání, Christian’s Library Press, Grand 

Rapids, 2010, strana 24–25 
165 Lk 12, 22–34 
166 KSNC 257 
167 Mt 25, 31–46 
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Když americký teolog Lester DeKoster toto podobenství vykládá,168 výslovně říká, že 

zde nejde jen o charitativní skutky, ale o práci vůbec. A tak mezi ty, kteří dali Ježíšovi 

najíst, napít či ho navštívili, počítá i pracovníky v zemědělství a potravinářském prů-

myslu, pracovníky vodáren, telekomunikačních společností, lékaře a zdravotní sestry, 

lékařský výzkum atd. Nepodařilo se mi sice najít žádné místo, kde by citované církevní 

dokumenty takové chápání přímo uváděly, domnívám se však, že celkově vzato je 

v souladu s mnoha texty především encyklik o hospodářském rozvoji. 

„Jestliže se jim [ekonomické aktivitě a materiálnímu pokroku] člověk věnuje s vírou, 

nadějí a láskou Kristova učedníka, pak se také ekonomie a pokrok mohou proměňovat v 

místa spásy a posvěcení.“ Jde o jasné vyjádření souvislosti duchovního života a práce ve 

smyslu teze této bakalářské práce. 
 

 

  

                                                
168 Celý odstavec srov. DeKOSTER: Work – The Meaning of Your Life, strana 9–20 
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Kapitola 3 Základní typy propojení 
V předchozí kapitole jsem ukázal, že podle sociálních encyklik a dalších dokumentů je 

možné propojit duchovní život a práci a dokonce po takovém propojení na některých 

místech volají. David Miller studoval skupiny, které se snaží o propojení duchovního 

života a práce. Identifikoval čtyři základní typy takového propojení169 a to typ etický, typ 

evangelizační, typ prožitkový a typ obohacení (ve smyslu zušlechtění). Miller výslovně 

zdůrazňuje, že tyto typy se doplňují, nikoliv vzájemně vylučují, a někteří lidé a skupiny 

postupně prochází všemi nebo se snaží rozvíjet všechny. Proto přidává i pátý typ, který je 

jakousi integrací všech čtyř. Pozoruje přirozenou orientaci k určitému typu, ale neuvádí, 

proč existuje.170 V této kapitole všechny tyto typy stručně popíši. 

 

3.1 Etický typ 

Častým pojítkem mezi duchovním životem a prací je snaha rozlišovat ve světle víry 

správné kroky a etické chování v otázkách spojených s prací.171 To zahrnuje širokou 

škálu témat od osobní úrovně, přes otázky týkající se firmy až po celospolečenské otázky 

sociální a ekonomické spravedlnosti. Většina skupin se věnuje všem těmto okruhům 

témat.  

Miller výslovně uvádí některá konkrétní témata. Na osobní rovině jde především o 

tlaky ze strany okolí a firmy a o pokušení „plynoucí z moci, peněz a dlouhého cestování 

daleko od rodiny“172, tedy např. tlak na zkreslené vylíčení produktu pro dosažení větších 

prodejů nebo nemístné vztahy a zneužívání návykových látek. Přitom ovšem tyto skupiny 

poskytují také různé formy podpory pro udržení osobní morálky. 

Na úrovni firmy jde o otázky jako „kvalita, bezpečnost, udávání [neetického jednání], 

loajalita, reklama.“ Dovolím si přidat otázky po dovolenosti té či oné techniky, např. 

v lékařství. Na úrovni celé společnosti pak Miller uvádí „společenskou odpovědnost 

firem a ekonomickou spravedlnost jak přísluší zainteresovaným stranám, akcionářům 

                                                
169 MILLER W. D.: God at work: the history and promise of the Faith at Work movement, str. 74—78, 

125—142 
170 Tamtéž, str. 128 
171 Tamtéž, str. 76, 129—132 
172 Tamtéž, str. 131 
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atd. … analýzu výroby a rozhodnutí týkajících se produktu173 z hlediska dopadů na ži-

votní prostředí, otázky pracovních podmínek a mezd offshore174 a odměny vedení.“175 

Dalším okruhem je rozvíjení obchodních praktik a stylů vedení, pro které jsou mo-

delem biblické postavy a principy.176 To vhodně reaguje na veliký význam, který má pro 

chod podniku podnikatel, vlastník nebo ředitel, a který připomíná i Kompendium.177 

Novak zase ukazuje zásadní důležitost středního managementu pro chod firmy, ale i étos 

v ní panující.178 

Věřící tak rozvíjí ctnosti a účastní se Kristova prorockého a královského úřadu. Ve 

vztahu k účasti na Kristově prorockém úřadu platí, že součástí poslání hlásat evangelium 

je i šíření sociální nauky církve a obžaloba nespravedlností na sociálním poli.179 O 

spravedlnosti, solidaritě a etice vůbec v ekonomice mluví všechny sociální encykliky, 

nejnověji Caritas in veritate.180 Ovšem „hlásání je vždy důležitější než žaloba.“181 Může 

ale také jít o téma ctností a askeze potřebných při práci vůbec. Jak ctnosti, tak askeze patří 

mezi klasická témata morální teologie a spirituální teologie. O ctnostech spojených 

s prací pojednám v další kapitole. 

Miller sám však uvádí i některé potenciálně problematické body. Především jde o 

skutečnost, že mnozí takto orientovaní věřící vychází z vágního pojetí etiky, bez školení 

ve filosofické či teologické etice. To je problematické zejména tam, kde odpovědi nejsou 

jednoznačné nebo kde je třeba volit mezi dvěma dobrými či dvěma špatnými věcmi. 

Často se používaný a přístupný sekulární jazyk se bez sdílených zdrojů etiky se může 

proměnit v pouhé fráze. 182 Právě před tímto rizikem, které může vést až k činění závěrů 

označených za etické, které ve skutečnosti jsou proti pravému dobru člověka, varuje i 

Benedikt XVI. Ten varuje i před používáním přívlastku „etický“ ideologicky diskrimi-

nujícím způsobem, jako by takto neoznačené iniciativy nebyly etické. Cílem nemá být 

                                                
173 Anglicky „product decisions.“ Nepodařilo se mi najít lepší český překlad než uvedený. Jde o dosti 

rozsáhlou problematiku. Kotler a Armstrong v diagramu ukazují hlavní oblasti, kterých se tato roz-
hodnutí mohou týkat. Jsou to: základní užitek či služba, balení, doplňky, styl a design, kvalita, značka, 
instalace, prodejní servis, záruky, dodávky a úvěrování. Srov. ADIL Z.: Product Policy Decision 
(2.7.2010) [cit. 2014-06-17], < http://iammba.blogspot.cz/2010/07/product-policy-decision.html >, 
KOTLER P., ARMSTRONG G.: Marketing, Grada, Praha, 2004, str. 379, 387 

174 Myšleny podmínky a mzdy v subdodavatelských závodech zejména ve třetím světě  
175 MILLER W. D.: God at work, str. 131 
176 Tamtéž, str. 131 
177 KSNC 343–345 
178 NOVAK M.: Business as a calling, str. 28–30 
179 SRS 41 
180 Srov. CV 35–38; 45; 65 
181 SRS 41 
182 MILLER W. D.: God at work, str. 129—130 
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vznik sektorů ekonomiky označených nálepkou „etické,“ ale to, aby „veškerá ekonomika 

a veškeré financování byla etická … respektováním vnitřních požadavků, jež jsou jejich 

povaze vlastní.“183  

Nakonec Miller uvádí riziko společné všem typům, totiž ochuzení plynoucí z toho, že 

dotyční lidé či skupiny zůstanou jen u tohoto typu. 

 

3.2 Evangelizační typ 

Jako druhý typický způsob propojení duchovního života a práce Miller uvádí hlásání 

evangelia na pracovišti a svědectví o víře a vyjadřování víry tamtéž.184 Využívají tak 

příležitost svědčit o Ježíši Kristu jako Pánu a Spasiteli a o osobním vztahu s Bohem 

spolupracovníkům, zákazníkům, dodavatelům a dalším lidem, se kterými při práci při-

chází do styku. Dalším jejich cílem je vést lidi k uskutečňování závěru Matoušova 

evangelia: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i 

Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já 

jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“185  

Existují nejrůznější takto orientované skupiny, od neformálních skupin až po celo-

národní organizace. Mezi projevy tohoto způsobu propojení duchovního života a práce 

Miller počítá některé skupiny zaměřené na studium Písma na půdě korporací, a dále 

„setkání, konference, poradenské programy, výukové a studijní materiály, zpravodaje, 

weby,“ zaměřené na hledající a na nové křesťany mezi obchodníky a odborníky.186 Jako 

příklad uvádí Executive Ministries, která se soustředí na nejvyšší management a vlivné 

osobnosti. Bohatý pár uspořádá neformální večeři, spojenou s motivační řečí vhodné 

osobnosti. Tato motivační řeč obsahuje i svědectví o spasení v Kristu. Poté jsou hosté 

vyzváni, aby v případě, že se chtějí dozvědět více, vyplnili kartičku s žádostí o pokra-

čování. Asi „30—40% hostů dá najevo, že ten večer přijali Krista nebo že mají zájem o 

více informací.“187  

Nemusí jít jen o svědectví lidem z téže obce nebo státu; Miller tu výslovně uvádí, že 

podnikání mnohdy slouží jako prostředek šíření evangelia do zemí, kde je křesťanství 

pronásledováno. Přitom někteří podnikání používají jen jako zástěrku pro šíření víry. Jiní 
                                                
183 CV 45 
184 MILLER W. D.: God at work, str. 132—135 
185 Mt 28,19—20 
186 MILLER W. D.: God at work, str. 133, 192 
187 Tamtéž, str. 134 
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opravdu vyvíjejí danou činnost, kupř. výuku angličtiny, ale chápou ji především jako 

prostředek evangelizace, který nemusí být sám ekonomicky životaschopný, protože je či 

může být podporován z domova. Konečně ještě další vidí podnikání jako prostředek 

evangelizace, který ale sám musí být ekonomicky životaschopný, obstát v místní kon-

kurenci a zaujímat užitečné místo na trhu. Jejich podnikání tak nabízí užitečné produkty a 

vytváří nová pracovní místa. 

Věřící tímto způsobem naplňují již zmíněné velké poslání ze závěru Matoušova 

evangelia188 a účastní se na Kristově prorockém úřadu.189 K hlásání evangelia jsou po-

voláni všichni křesťané včetně laiků, pro které je „vlastním polem jejich evangelizační 

činnosti … svět politiky, hospodářství a sociálních vztahů, jakož i svět kultury, věd a 

umění, mezinárodního života a hromadných sdělovacích prostředků“ 190  Také Qua-

dragesimo anno volá po laických apoštolech na pracovištích.191 Fakt, že k hlásání do-

chází také mezi vysokým managementem a specialisty, odpovídá skutečnosti, že adresáty 

hlásání mají být lidé všech společenských vrstev.192 Encykliky na mnoha místech pod-

trhují význam evangelia nejen pro člověka osobně, ale také pro pravý rozvoj lidstva. 

Naposledy tak Caritas in veritate mluví o nenahraditelném významu „evangelia při bu-

dování společnosti ve svobodě a spravedlnosti“193 a potřebě očišťování rozumu vírou;194 

ještě na jiném místě říká, že „Bůh je zárukou opravdového rozvoje člověka.“195 

Správnými způsoby evangelizace se zabývá apoštolská exhortace Pavla VI. Evangelii 

nuntiandi. Základem je svědectví vlastního života a jeho soulad s evangeliem, je však 

třeba také skutečně mluvit o Kristu; nezbytné je i vyučování katechismu.196 Všeobecné 

hlásání evangelia musí být doplněno osobní formou.197 Evangelizace musí proniknout do 

života až ke změně smýšlení (metanoia), nejen se zastavit u vyložení nauky.198 Je třeba 

hlásat skutečně evangelium, ne mylné názory nebo módní ideologie, zůstat ve spojení 

s církví a ve vzájemné jednotě a varovat se sektářství. 199  Je třeba bratrské lásky 

k adresátům hlásání a být šetrní, snažit se „nedotknout druhého, hlavně toho, kdo je slabý 

                                                
188 Mt 28, 19—20 
189 ChL 16 
190 EN 70 
191 QA 140; 141 
192 EN 18 
193 CV 13 
194 CV 56 
195 CV 29 
196 EN 21, 22, 41—44 
197 EN 46 
198 EN 10, 49 
199 EN 15, 58, 77 
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ve víře“200 a brát v úvahu i „vzájemný těsný vztah mezi evangeliem a konkrétním osob-

ním a společenským životem člověka.“201 

 

3.3 Prožitkový typ 

Prožitkový typ202 typicky hledá smysl a účel své práce;203 tito lidé v ní touží vidět 

více než povinnost vůči společnosti nebo prostředek získání obživy, hledají v ní povolání 

od Boha a službu společnosti. Miller přímo uvádí, že tito lidé se ptají, zda „je možné být 

úředníkem vkládajícím data do počítače nebo investičním bankéřem nebo výkonným 

ředitelem obchodní společnosti [CEO] a pořád ještě sloužit Bohu.“204 Pokračuje ale, že 

při svém ptaní „pochybují o tom, že jedinou cestou, jak sloužit Bohu na plný úvazek, vidět 

svou práci jako povolání a najít smysl v tom, co dělají, musí být opustit výdělečný sektor a 

věnovat se tzv. pomáhajícím profesím“ a doplňuje, že důvodem takového ptaní se je často 

„chybná nebo nedostatečná teologie práce.“ Přitom z celé Millerovy knihy plyne, že 

takovéto otázky jsou často projevem spíše široce rozšířeného zmatení a nejasností oh-

ledně vnímání vztahu duchovního života a práce a chybných náhledů na jejich vztah, a to 

i na straně kněží, než jen projevem nedostatečného vzdělání ve víře na straně konkrétních 

tazatelů.  

Viděli jsme v předchozí kapitole, že sociální nauka církve dává práci nejen 

v pomáhajících profesích do jasné souvislosti se službou Bohu a tak odstraňuje důvody 

těchto obav. Dokonce ji ukazuje jako „účast na díle Stvořitelově,“205 čímž nejenže od-

povídá na tyto obavy, ale především ukazuje skrytou podstatu práce a poskytuje cenné 

přínosy k hledání jejího smyslu. 

Zároveň se zde potvrzuje význam šíření sociální nauky církve coby součásti poslání 

hlásat evangelium.206 Ačkoliv je pravda, že některé práce, byť jsou legální, s sebou při-

náší tak závažné nebo prakticky neřešitelné etické otázky, že v nich křesťan nemůže 

                                                
200 EN 79 
201 EN 29 
202 MILLER W. D.: God at work, str. 76; 135–137 
203 Miller ho nazývá „experience type.“ Slovo „experience“ lze přeložit jako zkušenost ve smyslu 

praxe, životní zkušenost, nebo zkušenost jako něco prožitého. Přeložil jsem tento název jako „pro-
žitkový typ,“ neboť podle mého názoru jde především o možnost prožívat svoji práci jako něco 
účelného, ba dokonce povolání od Boha. 

204 MILLER W. D.: God at work, str. 76; 135 
205 LE 25 
206 Srov. SRS 41 
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s klidným svědomím způsobit, sociální nauka církve jasně popírá redukci „křesťana 

hodných“ profesí jen na pomáhající profese. 

Miller opět sám uvádí některá rizika tohoto typu propojení pro správnou spiritualitu 

práce. Především, otázky „jak [dobře] to děláme a kdo jsme jako lidé,“ mohou být za-

stíněny kladením přílišného důrazu na otázku, „co děláme a zda je to povolání.“207 Tento 

důraz může také vést k určitému elitářství, hledání té správné práce a podceňování oby-

čejných zaměstnání. Velkým rizikem je i možná krize identity v případě ztráty zaměst-

nání ztotožněného s povoláním. Na závěr Miller uvádí totéž riziko jako u všech ostatních 

typů, totiž ochuzení plynoucí ze soustředění jen na tento typ. 

Michael Novak napsal v knize Byznys jako povolání slova, která jsou v souladu se 

sociálními encyklikami a pěkně ukazují toto hledání smyslu a povolání: „Lidé v byznysu 

nejsou jen ‚rozumní ekonomičtí činitelé.‘ Každý z nich je také lidskou bytostí hledající své 

povolání.“ Tito lidé pak „chtějí od práce více uspokojení než jen peníze … mají jiné 

rozměry své osoby, které je třeba uspokojit;“ hluboce touží oboustranně sloučit svoji 

práci a svoji identitu.208 Novak také uvádí, že byznys je „morálně vážné povolání“209 

(„morally serious calling“). Na jiném místě označuje kariéru v byznysu za „morálně 

vznešené poslání.“210 

Novak uvádí několik znaků povolání,211 které dokumentuje příklady. Především je 

povolání jedinečné. „Žádní dva lidé nemají stejné povolání.“212  Za druhé, je třeba 

k němu mít příslušené schopnosti a lásku včetně lásky ke dřině, kterou přináší; nejen 

lásku ke konečnému produktu. Dále Novak píše, že „skutečné povolání odhaluje svoji 

přítomnost radostí a pocitem obnovené energie, která plyne z jeho praktikování.“ 213 

Tím samozřejmě nemyslí, že nepřichází mnohdy velmi těžké chvíle, spíše potěšení 

z vědomí, že děláme, co máme dělat. Uvádí i příklady nadšení nad prací, kterou dotyční 

dělají. Jako poslední bod píše, že povolání „obvykle není snadné rozlišit. Často člověk 

vyzkouší mnoho cest, než konečně najde tu správnou.“ 214 

 

                                                
207 MILLER W. D.: God at work, str. 136 
208 NOVAK M.: Business as a calling, str. 39–40 
209 Tamtéž, str. 54 
210 Tamtéž, str. 13; anglické slovo „serious“ lze přeložit jako seriózní, vážný i náročný k porozumění. 

Podle mého názoru mu lze v Novakově knize rozumět ve všech těchto významech. 
211 NOVAK M.: Business as a calling, str. 34–35 
212 Tamtéž, str. 18 
213 Tamtéž, str. 35 
214 Tamtéž, str. 35 
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3.4 Typ obohacení 

Tento typ215 se zaměřuje na duchovní péči a růst. Hned na začátku je třeba upozornit, 

že se tu často mohou objevit prvky New Age a tzv. evangelia prosperity. A tak sem patří 

legitimní prvky křesťanské spirituality jako studium Písma, modlitba, meditace, rozli-

šování duchů, duchovní péče a proměna chápaná ve smyslu znovuzrození a proměnění k 

obrazu Krista. Můžeme tu však najít i ty, kdo v příklonu k Boží vůli nebo v růstu svého 

vnitřního vědomí vidí prostředek k obchodnímu a finančnímu úspěchu. 

Jedním z motivů pro vstup do takových skupin je hledání uzdravení ze zranění sou-

visejících s prací. Miller přímo uvádí tyto příčiny zranění: „propouštění, špatný ma-

nagement, dlouhý stres, konkurenční tlaky, dlouhý čas mimo domov a zastarání jejich 

dovedností.“216 Pro jiné je dodržování pravidelných časů modlitby způsobem, jak upro-

střed denních tlaků najít klid a mír. 

Takové činnosti, pokud se neodchylují od křesťanské víry, zřejmě patří do spirituality 

práce ve smyslu teze této bakalářské práce díky účasti na Kristově kněžském, prorockém 

a královském úřadu skrze snášení námahy práce ve spojení s Kristem, duchovní boj a 

případně i proměnu firemní kultury, solidaritu a službu druhým. 

Rizikem je především případná kombinace s myšlenkami New Age, relativismus a 

přílišný, až narcistický důraz na sebezdokonalení. Pochopitelně též ochuzení v případě, 

že lidé sledují jen tento typ propojení duchovního života a práce. 

 

3.5 Všechno integrující typ 

Jde o lidi a skupiny, kteří se pohybují mezi několika, případně všemi, dosud uvede-

nými typy propojení, i když často mají jeden základní.217  

                                                
215 MILLER W. D.: God at work, str. 77, 137–139 
216 Tamtéž, str. 77 
217 Tamtéž, str. 139 
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Kapitola 4 Ctnosti spojené s prací 
Uvedl jsem v tezi této bakalářské práce, že duchovní život a práci lze v ideálním pří-

padě propojit rozvojem ctností a spirituality práce. Přitom rozvojem ctností myslím 

zejména rozvoj víry, naděje, lásky, moudrosti, statečnosti, mírnosti a spravedlnosti jako 

předpokladů práce i jako důsledku situací, se kterými se v práci setkáváme a které nás 

vedou vycházet ze sebe a překonávat se. 

Encyklika Centesimus annus přímo stručně uvádí některé ctnosti, spojené s pracovním 

procesem. Na tuto encykliku navázal Michael Novak ve své knize Business as a 

calling,218 která ji v některých kapitolách často přímo parafrázuje.219 Doplním však oba 

texty i z jiných zdrojů.  

 

4.1 Co je to ctnost 

Podle Katechismu je ctnost „trvalá a pevná dispozice konat dobro.“220 Lidské ctnosti 

pak „jsou pevné postoje, ustálené sklony, trvale nabyté dokonalosti rozumu a vůle, které 

řídí naše skutky, vnášejí řád do našich vášní a usměrňují naše chování podle rozumu a 

víry. Jejich plodem je snadnost, sebeovládání a radost při úsilí o mravně dobrý život.“221 

Všechny lidské ctnosti jsou seskupeny okolo čtyř tzv. kardinálních ctností moudrosti, 

spravedlnosti, statečnosti a mírnosti.222  

Novakovo pojetí ctnosti odpovídá právě lidským ctnostem v Katechismu. 

Božské ctnosti „uzpůsobují lidské mohutnosti pro účast na božském životě. … Jsou 

základem, duší a charakteristickým rysem mravního jednání křesťana. … Bůh je vlévá do 

duše věřících, aby věřící byli schopni jednat jako jeho děti a zasloužit si věčný život. 

Božské ctnosti jsou zárukou přítomnosti a působení Ducha svatého v mohutnostech lidské 

bytosti. Božské ctnosti jsou tři: víra, naděje a láska.“223 Také kardinální ctnosti jsou 

v nich zakořeněny. 

Ctnost je významná i pro ekonomiku. Novak chápe kapitalismus jako „ekonomický 

systém … orientovaný na lidskou mysl: caput (latinsky „hlava“), důvtip, vynalézavost, 

                                                
218 NOVAK M.: Business as a calling, New York, The Free Press, 1996 
219 Tak říká sám Novak; srov. NOVAK M.: Business as a calling, str. 118 
220 KKC 1803 
221 KKC 1804 
222 KKC 1805 
223 Srov. KKC 1812; 1813 
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objevy.“ 224 Proto „nejvíce ze všeho závisí na lidském kapitálu, včetně lidského kapitálu 

tvořeného ctnostnými návyky.225  

Jak dále uvidíme, ctnosti mají různý přímý vztah k práci.  

 

4.2 Víra 

Víra je „božská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co nám řekl a zjevil a co 

nám svatá církev předkládá k věření.“226 Spiritualita práce úzce souvisí s tímto citátem 

z Katechismu, neboť vyžaduje správnou teologii práce, která vychází z Písma svatého a 

sociální nauky církve. Zejména jde o fakt, že prací máme účast na díle Stvořitelově227 a 

že církev do svého chápání práce zahrnuje i současné, nejen pomáhající profese. Viděli 

jsme v kapitole 3.3, že chybná teologie práce vede k nešťastným představám o tom, že 

pouze pomáhající profese jsou službou Bohu na plný úvazek. Další falešná představa je, 

že svojí prací dosáhneme vytvoření Božího království na zemi. V kapitole 3.4 jsem se 

dotkl i evangelia prosperity. 

Víru není třeba jen uchovávat a žít z ní, ale Kristův učedník „ji má i vyznávat, vydávat 

o ní nebojácně svědectví a šířit ji.“228 To se týká jak svědectví skutky na pracovišti, 

láskou k bližním a etickým jednáním vůbec, ale také hlásání evangelia, do kterého spadá 

i hlásání sociální nauky církve.229 Jak jsem uvedl v kapitole 3.2, jeden z typů propojení 

duchovního života a práce se právě na to soustředí. 

 

4.3 Naděje 

O naději Katechismus říká230 
Naděje je božská ctnost, kterou toužíme po nebeském království a po věčném životě jako 

po svém dokonalém štěstí tím, že důvěřujeme Kristovým příslibům a nespoléháme na své 

síly, ale na pomoc Ducha svatého. … [člověk] bere na sebe očekávání, která podněcují lid-

skou činnost; očišťuje je a zaměřuje k nebeskému království; chrání před malomyslností; je 

oporou ve chvílích opuštěnosti; rozšiřuje srdce v očekávání věčné blaženosti. 

                                                
224 NOVAK M.: Business as a calling, str. 81 
225 Tamtéž, str. 96 
226 KKC 1814 
227 LE 25 
228 KKC 1816 
229 SRS 41 
230 KKC 1817–1818 
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Tato ctnost tak, dle mého názoru, souvisí především s otázkou zaměření naší práce na 

Boha, snášení námahy spojené s prací, modlitbou v těžkostech při práci a problematikou 

uzdravení ze zranění s ní souvisejících, o kterých jsem psal v kapitole 3.4, jakož i s 

otázkou pravého lidského rozvoje. 

 

4.4 Láska 

„Láska je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno pro něho samého a 

svého bližního jako sebe z lásky k Bohu.“231 V souvislosti s prací se otevírají nejrůznější 

možnosti lásky k bližnímu. V každém, komu jsme (ne)dali najít, napít atd. je přítomen 

Ježíš.232 Je na místě připomenout již citovaná slova, že „pracovat znamená dnes více než 

kdy dříve pracovat s ostatními a pracovat pro ostatní: pracovat znamená dělat něco pro 

někoho“233 a že podnik má nejen vytvářet zisk, který oprávněně slouží jako indikátor 

jeho prosperity, ale také „naplňovat úlohu společenství.“234 Je třeba citovat i Novaka, že 

hlavní institucí, kterou lidstvu přinesl kapitalismus, je soukromá obchodní společnost, 

zaměřená na společné vytváření dosud neexistujícího bohatství, a ne individualismus.235  

Jsem však přesvědčen, že Boha lze milovat také objevováním a chválením jeho díla. 

Nepochybně lze nalézt i další způsoby, jak prací milovat Boha, vždyť láska je vynalé-

zavá. 

 

4.5 Moudrost 

Moudrost „dává praktickému rozumu schopnost, aby v každé situaci rozeznal, co je 

naše pravé dobro, a zvolil přiměřené prostředky.“236 Novak tu cituje původní Aristote-

lův příklad lukostřelce, jemuž se podobá moudrá osoba. Dobré jednání má přesně za-

sáhnout cíl „správným způsobem, ve správný čas, se správným důrazem“ i ve všech 

dalších ohledech.237 Toto jednání se musí vztahovat ke správným lidem a brát do úvahy 

                                                
231 KKC 1822 
232 Mt 25, 31–46 
233 CA 31 
234 LE 34 
235 NOVAK M.: Business as a calling, str. 126–127 
236 KKC 1806 
237 NOVAK M.: Business as a calling, str. 105–106 
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nesčetné okolnosti, jako je v případě lukostřelce např. vítr a technické vlastnosti luku. 

Praktická moudrost tak organizuje a řídí ostatní ctnosti k dobrému jednání. 

Novak chápe jednu ze ctností byznysu jako takového, totiž praktický realismus, jako 

podmnožinu praktické moudrosti.238 Míčka shrnuje Novakova slova o praktickém rea-

lismu takto: je „podpořený habity jako schopnost naslouchat, být pozorný a vnímavý, 

schopnost uvažovat v širších souvislostech, být sebekritický a ochotný uznat svoje chyby. 

… Realita a vztah k ní je předpokladem úspěchu v byznysu.“239  

Centesimus annus hovoří o „schopnosti včas rozpoznat potřeby ostatních lidí a 

kombinace nejvhodnějších výrobních faktorů pro jejich uspokojování“ a „obezřetnosti 

při podstupování předvídatelných rizik.“240 

S moudrostí souvisí schopnost poznat, kdy práce dosáhla cíle, kterého měla dosáh-

nout, a tedy nepředělávat již dobře vykonané dílo.241 

 

4.6 Statečnost  

„Statečnost je mravní ctnost, která při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí 

o dobro. Posiluje rozhodnutí odporovat pokušení a překonávat překážky mravního 

života.“242 Často je nezbytná pro to, aby se člověk vůbec pustil do podnikání či jiné 

činnosti, aby překonal obavy či odrazování ostatních.243 

Se statečností souvisí trpělivost ve smyslu schopnosti vyvarovat se škodlivého, 

přehnaného smutku, nebo tento smutek alespoň ovládat. Tento škodlivý smutek má 

několik pramenů. Jednak následky prvotního hříchu, se kterými se při práci setkáváme, 

tedy porušenost člověka, těžkosti obecně a odpor hmoty vůči opracovávání. 244 Další 

příčinou smutku je, že „dobro, které zamýšlíme, může být dosaženo jen po vynaložení 

spousty času a úsilí.“245  

Souvisí s ní i vytrvalost, tedy „uvážlivé a stálé vytrvání v rozumem přijatém 

rozhodnutím usilovat o nějaké žádané dobro. Toto přijaté rozhodnutí musí být moudré a 

                                                
238 NOVAK M.: Business as a calling, str. 130 
239 MÍČKA R.: Micheal Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu, Brno, L. Marek, 

2009, str. 185 
240 CA 32 
241 WYSZYNSKI S.: All You Who Labor, Sophia Institute Press, Manchester (NH), 1995, str. 144–146 
242 KKC 1808 
243 Srov. NOVAK M.: Business as a calling, str. 118, 128 
244 WYSZYNSKI S.: All You Who Labor, str. 120 
245 Tamtéž, str. 128 
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rozumové/rozumné, protože jím stanovujeme jak cíl, tak prostředky vedoucí k jeho 

dosažení.“246 

 

4.7 Mírnost 

„Mírnost je mravní ctnost, která zmírňuje přitažlivost rozkoší a dává člověku 

schopnost vyrovnaně užívat stvořená dobra. Zabezpečuje vládu vůle nad pudy a udržuje 

touhy v mezích počestnosti.“247  

Pod tuto ctnost řadím schopnost se vůbec ztišit k učení, rozmýšlení, práci. Dále také 

schopnost krotit své touhy po koupi nečeho, abych mohl peníze investovat. Souvisí s tzv. 

odloženou spotřebou.248 

 

4.8 Spravedlnost 

„Spravedlnost je mravní ctnost, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu a 

bližnímu to, co jim patří.“249 Rozlišujeme spravedlnost směnnou (komutativní), podílnou 

(distributivní) a zákonnou (legální). Přitom první se týká smluvních vztahů mezi 

jednotlivci a mezi společenstvími, druhá se týká „práva jednotlivců vůči společnosti“ a 

třetí „povinností jednotlivců vůči společnosti a státu.“250 

Jelikož celá tato bakalářská práce se zabývá zejména pohledem pracující osoby na 

práci, budu se věnovat hlavně spravedlnosti směnné.  

Na obou stranách jde především o pohled na druhou stranu jako na osobu, ne jen 

nástroj nebo nepřátelskou třídu, a plnění povinnosti plynoucích z pracovních smluv, 

jsou-li tyto smlouvy spravedlivé.  

 

  

                                                
246 Tamtéž, str. 137–8 
247 KKC 1809 
248 Srov. NOVAK M.: Business as a calling, str. 64–65 
249 KKC 1807 
250 Život z víry, strana 52 
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Kapitola 5 Závěr 
Tato bakalářská práce se zabývala otázkou, zda spolu souvisí duchovní život a práce 

v současných profesích a případně zda a jak je možné je propojit. Nejprve jsem formu-

loval tezi, že spolu souvisí, propojení je možné a spočívá v růstu v teologických a kar-

dinálních ctnostech, chápání práce jako účasti na Božím díle stvoření a vykoupení a 

účasti na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadu. Jak již bylo řečeno 

v úvodu, takováto teze umožnuje ve zřetelné vzájemné souvislosti zpracovat témata, 

která byla součástí zadání bakalářské práce, tedy dělbu práce, rozvíjení lidské osobnosti 

prací, podnikatelské ctnosti, a možnosti integrace práce se spiritualitou. 

Tuto tezi jsem následně konfrontoval s pastorální konstitucí II. vatikánského koncilu o 

církvi v dnešním světě Gaudium et spes, sociálními encyklikami a Kompendium sociální 

nauky církve. Postupoval jsem metodicky v pořadí, ve kterém byly tyto dokumenty vy-

dány, a zároveň dokumentoval, jak se v nich vyvíjelo chápání práce. Přitom jsem se 

soustředil zejména na to, jak může v jejich světle vnímat svoji práci sám pracující.  

Zjistil jsem, že základních východiskem pro teologii práce v nich představenou je fakt, 

že Bůh člověk stvořil ke svému obrazu jako osobu, muže a ženu, a povolal ho k účasti na 

díle stvoření. Člověk práci koná a práce k němu směřuje. Z toho všeho vychází možnost 

vytvoření spirituality práce. Ze skutečnosti, že člověk je osoba a jako osoba i koná práci, 

později papežové vyvozují řadu etických ponaučení pro pracovní vztahy i pro cíl pravého 

hospodářského rozvoje.  

Od doby první sociální encykliky, Rerum novarum, došlo ke zřetelnému posunu od 

chápání práce jako čistě dělnické námezdní práce k chápání, které skutečně zahrnuje 

všechny současné profese, ať už konané v zaměstnaneckém vztahu nebo ve formě sou-

kromého podnikání. 

Člověk při své práci čerpá ze dvou pokladnic, z nichž jednou je země a druhou práce 

jiných lidí. Pojem země, kterou je člověk Bohem povolán obdělávat a podmanit, je 

v novějších encyklikách chápán ve velice širokém smyslu jako celá člověkem obývaná 

část viditelného vesmíru. V ní člověk má objevovat a objevuje nové zdroje a jejich vyu-

žití. 

Druhá pokladnice, tedy práce jiných lidí, nezahrnuje jen práci předchozích generací, 

ale i práci našich současníků, kterou používáme při své práci. Encykliky tak reflektují 

téma dělby práce. 



46 

Sociální encykliky si všímají také hospodářského a sociálního rozvoje. Zdá se, že toto 

téma nebylo vždy považováno za něco, co patří do oprávněného zájmu církve. Papež 

Pavel VI. ho však, v duchu II. vatikánského koncilu, do něj jasně zahrnul. To je vý-

znamné pro tuto bakalářskou práci, neboť práce v současných profesích se odehrává 

v kontextu celosvětového hospodářského rozvoje a obvykle k němu i přispívá. 

Církevní dokumenty přímo volají po propojení duchovního života a práce a někdy i 

dávají návody, jak má takové propojení vypadat. Teze, kterou jsem na začátku formu-

loval, souhlasí s těmito požadavky a návody, nejvíce pak s chápáním spirituality práce 

v encyklice Jana Pavla II. Laborem Exercens z roku 1981. 

Toto studium pro mě bylo velice přínosné, neboť jsem díky němu získal solidně za-

loženou teologii práci, která je potřebná pro zdravou spiritualitu práce. Její význam 

zvláště vynikne při srovnání s chybnou teologií, o které bude řeč vzápětí.  

Po konfrontaci teze se sociálním učení církve, které potvrdilo oprávněnost teze, jsem 

pokračoval zkoumáním literatury, která zkoumala empirická data o vzniku a růstu skupin 

zaměřených na propojení duchovního života a práce. Mám na mysli Millerovu knihu God 

at work: the history and promise of the Faith at Work movement. Ta identifikuje čtyři 

základní typy propojení duchovního života a práce. 

Takzvaný „etický typ“ se především zabývá etickými otázkami s prací spojenými. Jde 

o různé otázky na osobní rovině, rovině firmy i na úrovni celé společnosti. Patří sem také 

aplikace biblických vzorů a principů do vedení podniků. 

Další typ, tzv. „evangelizační typ,“ realizuje propojení zejména skrze svědectví víry 

na pracovišti a hlásání evangelia tamtéž. Některé skupiny dokonce využívají byznysu 

k šíření víry do jiných států.  

Třetí typ se zabývá otázkou prožívání práce jako povolání od Boha. Často si klade 

otázku, zda je pro službu Bohu na plný úvazek nutné opustit kariéru v byznysu a věnovat 

se pomáhajícím profesím. Taková otázka je zakořeněna v chybné teologii práce, která je 

ovšem značně rozšířena. 

Čtvrtý typ se zabývá duchovním růstem a také uzdravením z případných duševních 

zranění souvisejících s prací (propouštění apod.). Bohužel je často propojen s New Age 

nebo evangeliem prosperity. 

Tyto čtyři typy se navzájem doplňují, nikoliv vylučují, a je dobré věnovat pozornost 

všem těmto přístupům, byť různí lidé přirozeně preferují jeden či druhý. 
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V poslední kapitole své práce jsem ke každé z teologických a kardinálních ctností 

uvedl příklady toho, jak souvisí s prací. Nejde a nemělo jít o vyčerpávající seznam; ten by 

přesahoval možnosti této práce.  

Vytvoření vzdělávacího programu jsem po dohodě se školitelem vypustil, neboť by 

vydalo na samostatnou bakalářskou práci. 

Závěrem je tedy možno říci, že se mi podařilo prokázat tezi o možnosti propojení 

duchovního života a práce včetně konkrétních bodů, jak takové propojení může vypadat. 

Studium mě obohatilo zejména o solidní teologii práce a kvalitní odkazy na další litera-

turu. Mám na mysli jako odkazy v encyklikách a Kompendiu sociální nauky církve, tak 

skutečně obrovské množství odkazů v Millerově knize God at work: the history and 

promise of the Faith at Work movement. Bakalářská práce tak posloužila jako dobré 

východisko k dalšímu studiu tohoto širokého tématu, které mě dlouhodobě zajímá. 
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Seznam použitých zkratek 
CV  Caritas in veritate 

ChL  Christifideles laici 

EN  Evangelii nuntiandi 

KKC Katechismus katolické církve 

KSNC Kompendium sociální nauky církve 

LE  Laborem exercens 

LG  Lumen gentium 

MM  Mater et Magistra 

PP  Populorum progression 

PT  Pacem in terris 

QA  Quadragesimo anno 

RN  Rerum novarum 

SRS  Sollicitudo rei socialis 
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Anotace 
Práce se zabývá otázkou souvislosti duchovního života a práce a možnostmi jejich pro-
pojení. Přitom pod pojmem práce rozumí zaměstnání nebo podnikání v současných, 
nejen pomáhajících profesích. Nejprve formuluje tezi, že takové propojení je možné a 
spočívá v růstu ve ctnostech, chápání práce jako účasti na Božím díle stvoření a vykou-
pení a účasti na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadu. Dále tuto tezi kon-
frontuje s pastorální konstitucí o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, sociálními 
encyklikami a Kompendiem sociální nauky církve. Dokumentuje zároveň vývoj chápání 
práce v těchto dokumentech v průběhu času. Dospívá k potvrzení teze a dále popisuje 
několik typických způsobů propojení duchovního života a práce, nalezených v odborné 
literatuře. Diskutuje také vztah teologických a kardinálních ctností ke spiritualitě práce. 
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Práce, duchovní život, spiritualita, ctnost, sociální nauka církve 

 

 

Abstract 
Bachelor thesis “Humans and the World of Work” examines the relation of spiritual life 
and daily work, as well as the possibility of connecting them. It understands “work” as an 
employment or entrepreneurial activity in contemporary professions not limited to the 
caring professions. It starts by formulating a hypothesis that such a connection is possible 
which is consists in the development of virtues, viewing work as participation in God’s 
work of creation and redemption and as participation on the mission of Christ as Priest, 
Prophet and King. It compares this hypothesis with the teachings of Gaudium et Spes, 
Pastoral Constitution on the Church in the Modern World of the Second Vatican Council, 
the social encyclicals, and the Compendium of the Social Doctrine of the Church. In the 
doing so, it also documents the development of their understanding of work during time. 
In concludes that the hypothesis is confirmed by them a goes on to describe several 
common types of connecting spiritual life and work, as found in literature. It also dis-
cusses the relation of the theological and cardinal virtues to spirituality of work.  
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Work, spiritual life, spirituality, virtue, Catholic social teaching 

 
 

Počet znaků (včetně mezer): 77975 
  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Ing. Mgr. Aleši Opatrnému, Th.D., vedoucímu 
práce, a P. Pavlu Gáborovi, Ph.D., SJ, za ochotu, trpělivost, nasměrování myšlenkového 
pochodu a podnětné připomínky v rámci práce. 



5 

 

Obsah 

Kapitola 1 Úvod .......................................................................................... 7 

Kapitola 2 Teologie práce ........................................................................... 9 

2.1 Rerum novarum ..................................................................................... 9 

2.2 Quadragesimo anno ............................................................................. 11 

2.3 Mater et Magistra ................................................................................. 12 

2.4 Pacem in terris ..................................................................................... 14 

2.5 Gaudium et spes................................................................................... 15 

2.6 Populorum progressio .......................................................................... 17 

2.7 Octogesima adveniens ......................................................................... 18 

2.8 Laborem Exercens ............................................................................... 18 

Dvě pokladnice.................................................................................. 19 

Subjektivní a objektivní dimenze práce.............................................. 21 

Práce a rodina .................................................................................... 23 

Spiritualita práce ............................................................................... 23 

2.9 Sollicitudo rei socialis .......................................................................... 24 

2.10 Centesimus annus .............................................................................. 24 

2.11 Kompendium sociální nauky církve ................................................... 26 

Globalizace ....................................................................................... 27 

Odpočinek sedmého dne .................................................................... 27 

2.12 Caritas in veritate ............................................................................... 29 

2.13 Podobenství o hřivnách ...................................................................... 30 

Kapitola 3 Základní typy propojení ......................................................... 33 

3.1 Etický typ ............................................................................................ 33 

3.2 Evangelizační typ ................................................................................ 35 

3.3 Prožitkový typ ..................................................................................... 37 

3.4 Typ obohacení ..................................................................................... 39 



6 

3.5 Všechno integrující typ ........................................................................ 39 

Kapitola 4 Ctnosti spojené s prací ............................................................ 40 

4.1 Co je to ctnost ...................................................................................... 40 

4.2 Víra ..................................................................................................... 41 

4.3 Naděje ................................................................................................. 41 

4.4 Láska ................................................................................................... 42 

4.5 Moudrost ............................................................................................. 42 

4.6 Statečnost ............................................................................................ 43 

4.7 Mírnost ................................................................................................ 44 

4.8 Spravedlnost ........................................................................................ 44 

Kapitola 5 Závěr ....................................................................................... 45 

Seznam použitých zkratek ........................................................................ 48 

Literatura .................................................................................................. 49 

 

 

 

  



7 

Kapitola 1 Úvod 

Téma vztahu duchovního života a práce je aktuální s ohledem na slova Lumen Gen-

tium o světském rázu laiků a jejich povolání „hledat Boží království tím, že se zabývají 

časnými věcmi a upravují je podle Boha.“1 V praxi se přitom lze setkat s různými pří-

stupy k tomuto vztahu, od hledání rozmanitých modelů propojení, přes různé pochybnosti 

až po názor, že jde o dvě nesouvisející oblasti. Jak ukazuje Miller ve své knize God at 

work,2 snahy propojit duchovní život a práci zažívají v posledních desetiletích obrovský 

vzestup mezi křesťany všech denominací. 

Cílem této bakalářské práce tak je ukázat, že duchovní život a práce, kterou budeme 

pro účely této bakalářské práce chápat jako zaměstnání nebo podnikání v současných, 

nejen pomáhajících profesích, souvisejí a v ideálním případě je lze propojit rozvojem 

ctností a spirituality práce. Přitom rozvojem ctností myslím zejména rozvoj víry, naděje, 

lásky, moudrosti, statečnosti, mírnosti a spravedlnosti jako předpokladů práce i jako 

důsledku situací, se kterými se v práci setkáváme a které nás vedou vycházet ze sebe a 

překonávat se. Spiritualitou práce pak rozumím vědomí, že prací máme účast na Božím 

díle stvoření a vykoupení a že prací člověk zdokonaluje i sám sebe, zejména když podle 

svých možností objevuje, rozvíjí a doplňuje Boží dílo, když se účastní Kristova kněžského 

úřadu konáním práce ve spojení s Duchem a snášením námahy práce ve spojení s Kris-

tem, Kristova prorockého úřadu hlásáním evangelia slovy a skutky a poukazováním na 

zlo ve světě a Kristova královského úřadu tím, že slouží druhým a duchovním bojem sám 

v sobě vítězí nad hříchem.3  

Takto formulovaná teze umožní uceleným způsobem diskutovat podnikatelské ctnosti, 

možnosti integrace práce se spiritualitou i to, jak práce rozvíjí lidskou osobnost, tedy 

témata uvedená v zadání bakalářské práce.  

Budu postupovat tak, že nejprve shrnu základní body nauky o lidské práci, jak je na-

cházíme v Bibli, sociálních encyklikách a Kompendiu sociální nauky církve. Z těch, 

myslím, přesvědčivě vyplyne, že duchovní život a práce skutečně souvisí. Přitom se budu 

věnovat i tématu práce a dělby práce jako příčiny našeho bohatství, které je rovněž 

uvedeno v zadání bakalářské práce. Dále podám stručný přehled základních způsobů, jak 

                                                
1 LG 31 
2 MILLER W. D.: God at work: the history and promise of the Faith at Work movement 
3 Srov. LE 24–27, KKC 783–786, ChL 14. 
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lidé propojují duchovní život a práci. Nakonec pojednám o ctnostech spojených s prací, 

zejména s ohledem na ctnosti podnikatelů. V závěru pak shrnu získané poznatky. 
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Kapitola 2 Teologie práce 
Cílem této kapitoly je podat základní myšlenky teologie práce, jako je nacházíme v 

sociálních encyklikách, Kompendiu sociální nauky církve a dalších církevních doku-

mentech, a to zejména s ohledem na otázku, co je to práce, a zda a jak je ji podle těchto 

zdrojů možné propojit s duchovním životem. Uvedené zdroje, které proberu postupně 

v pořadí, ve kterém tyto vyšly, obsahují několik vzájemně se doplňujících pohledů na tyto 

otázky. Toto pořadí umožňuje dokumentovat vývoj pohledu na práci v církevních do-

kumentech, zároveň však bohužel znamená, že encyklika Laborem exercens, která je dle 

mého názoru pro tuto bakalářskou práci nejvýznamnější, je zmíněna až dosti daleko. 

Výsledky, myslím, přesvědčivě dokazují existenci spojení mezi duchovním životem a 

prací. 

 

2.1 Rerum novarum 

První sociální encyklika, Rerum novarum papeže Lva XIII. z roku 1891, se v tomto 

ohledu věnuje vzájemnému poměru „mezi těmi, kdo propůjčují kapitál, a těmi, kteří 

poskytují svou práci.“4 Přitom slova „práce“ a „kapitál“ se v ní často používají také pro 

označení dělníků a vlastníků kapitálu. Podobně je tomu i v dalších encyklikách. V této 

bakalářské práci budu „práci“ chápat jako činnost, nikoliv jako označení dělníků, na 

některých místech však upozorním na ono druhé chápání. 

V celé encyklice jde především o práci dělníků, na kterou pohlíží jako na výdělečné 

povolání, jehož cílem je „opatření prostředků nutných pro různé životní potřeby a pře-

devším k uhájení života“ a slušné existenci a „výdělek vlastnit jako soukromý majetek.“5 

Vidíme tedy zájem o zaměstnání v (tehdy) současných, nejen pomáhajících profesích, 

z nichž mnohé jsou aktuální dodnes.  

Encyklika se nijak přímo nevyjadřuje k možnosti propojení duchovního života a 

práce, kromě varování před některými pracovními podmínkami, zejména těmi, která by 

byly na překážku duchovnímu životu a slavení neděle a svátků, aby člověk tímto slave-

ním vzdal poctu Bohu a nezapomínal na věčný cíl svého života.6 Oceňuje však práci 

                                                
4 RN 1 
5 RN 4; 34 
6 RN 32 
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dělníků, když ji chápe jako zcela zásadní příčinu národního bohatství.7 To ovšem není 

myšleno jako popření úlohy ostatních; spíše jde o upozornění, aby nebyl přehlížen vý-

znam práce dělníků a aby stát pečoval i o dělníky. Takováto výdělečná práce je člověku 

ke cti a ne k hanbě.8 Při pohledu na zanedbávání zemědělství později Jan XXIII. vý-

slovně ocení i práci zemědělců jako velmi čestnou a ušlechtilou a připomene i její vý-

znam pro zásobování potravinami i surovinami pro průmysl.9  

Rerum novarum se dosti zabývá rolí ctností v pracovních vztazích. Právě ve ctnosti je 

pravá vznešenost a důstojnost člověka.10 Věnuje se zejména ctnosti spravedlnosti.11 

Přitom jde jak o spravedlnost sociální, tak o spravedlnost směnnou ve vztazích mezi 

osobami dělníků a zaměstnavatelů. Právě té se budu věnovat dále.  

Na straně dělníků jde především o plnění pracovní smlouvy, pokud je svobodná a 

spravedlivá. 

Spravedlnost na straně zaměstnavatelů je rozvedena mnohem více. Myslí se jí zejména 

respekt k lidské důstojnosti dělníků. Odmítá myšlenky, že by dělníci byli jen jakýmsi 

zbožím; s odvoláním na to později Pius XI. napíše, že ani „práce není pouhým zbožím.“12 

Dále zdůrazňuje ohled na jejich náboženské a duchovní dobro včetně toho, aby nebyli na 

pracovišti sváděni ke hříchu, jakož i ohled na jejich rodinu a šetrnost, ohled na jejich síly 

a možnosti dané věkem a pohlavím, včetně dostatku odpočinku k jejich obnovení, a 

placení spravedlivé mzdy. Zdůrazňuje nejen spravedlivé vlastnictví statků, ale také jejich 

spravedlivé užívání ke svému zdokonalení i ke službě a pomoci druhým.13 Tato témata 

najdeme i v následujících sociálních encyklikách. 

V souvislosti se spravedlností Rerum novarum také rozlišuje osobní a nutný charakter 

práce. Práce „je osobní, poněvadž vynaložená síla a námaha je spojena s osobou a je 

plným vlastnictvím toho, jenž ji uvádí v činnost a jehož prospěchu má sloužit; dále že je 

nutná, protože člověk potřebuje plody práce, aby si uhájil život.“14 Lev XIII. tak argu-

mentuje proti myšlence, že jakkoli nízká mzda stanovená svobodnou smlouvou je au-

tomaticky spravedlivá. To by platilo, jen kdyby práce měla toliko osobní charakter; je-

likož práce je také nutná, musí mzda stačit na obživu skromného a poctivého dělníka. 

                                                
7 RN 27 
8 RN 16 
9 MM 144; 145; 149 
10 RN 20 
11 RN 16; 17; 29; 33 
12 RN 16, QA 83 
13 RN 19 
14 RN 34  
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K tehdy značně konfliktnímu vztahu mezi dělníky a vlastníky kapitálu Rerum nova-

rum říká, že jedna třída potřebuje druhou; „kapitál nemůže být bez práce, ani práce bez 

kapitálu.“15 To potvrdí a rozvinou i další sociální encykliky, včetně Laborem exercens, 

kde Jan Pavel II. píše, že práce má prvenství před kapitálem, neboť práce je vždy účinnou 

příčinou výrobního procesu, zatímco kapitál je pouze nástrojem.16  

2.2 Quadragesimo anno 

Quadragesimo anno Pia XI. z roku 1931 rekapituluje obsah a význam Rerum nova-

rum, jakož i vývoj na poli hospodářství od doby Rerum novarum, jejíž nauku dále rozvíjí. 

Stejně jako Rerum novarum si všímá současných profesí. Znovu zdůrazňuje roli ctností 

spravedlnosti a lásky nejen v pracovních vztazích a opakuje varování před považováním 

dělníků za nástroje, nedostatkem času na odpočinek a času na svěcení svátečních dní a 

rodinný život, pokušeními touhy po majetku a dalšími riziky pro mravnost, které mohou 

vznikat v souvislosti s prací. Tehdejší poměry sociálního a hospodářského života jsou 

mnoha lidem na překážku v péči o věčnou spásu, hlavním zlem je zkáza duší. Uvádí větu, 

kterou později ocituje Jan XXIII.: „Mrtvá hmota opouští továrny zušlechtěna, ale lidé se 

tam kazí a znehodnocují.“17  

Stejně jako Lev XIII. vidí řešení těchto problémů v návratu k evangeliu,18 a proto volá 

po laických apoštolech na pracovištích a duchovních cvičeních pro dělníky a laiky vůbec. 

Výslovně říká, že tito apoštolové mají být laici přímo z řad dělníků, neboť dobře znají je i 

jejich smýšlení. Bratrským přístupem mají najít cestu k srdci dělníků. Podobně lidé 

z průmyslu a obchodu mají být apoštoly v těchto oblastech.19 Vidím zde potvrzení té 

části teze této bakalářské práce, která za součást spirituality práce považuje účast na 

Kristově prorockém úřadu hlásáním evangelia slova a skutky. 

K otázce, co to je práce a jaký má smysl, doplňuje, že Bůh, „stvořitel veškeré hos-

podářské činnosti,“ určil cíle jednotlivým oborům činnosti. Zde již lze předjímat jak 

odkaz k tomu, že prací máme účast na Božím díle, tak propojení duchovního života a 

práce prostřednictvím ctností. Mravní zákon nám totiž velí, abychom se těmito cíli ne-

chali vést, ale také abychom je podřizovali nejvyššímu a poslednímu cíli, tedy Bohu.20 

                                                
15 RN 15 
16 LE 12 
17 QA 130; 132–135; srov. MM 242 
18 QA 129 
19 QA 141; 142 
20 QA 43; 43 
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Jsou-li všechny statky pokládány jen za prostředky k dosažení posledního cíle, nesnižuje 

se tím výdělečná činnost, ale naopak v ní lépe můžeme poznat svatou vůli Boží, aby 

člověk mnoha způsoby obdělával zemi. Je správné, když ti, kdo výrobou zboží slouží 

celku a zvyšují jeho blahobyt, měli podíl na tomto růstu bohatství, pokud se tak děje 

poctivým a spravedlivým způsobem a v poslušnosti Božím zákonům.21 Když rozebírá 

způsob nakládání s přebývajícími příjmy, doporučuje v souladu s Písmem a církevními 

otci skutky almužny a dobročinnosti; zvláště však chválí využívání bohatších příjmů k 

vytváření nových pracovních míst, pokud jsou jimi produkované statky opravdu užiteč-

né.22 Na druhé straně však varuje i před touhou po bohatství bez ohledu na způsob, jakým 

bude dosaženo.23 

Quadragesimo anno také hovoří o individuálním a sociálním charakteru práce.24 

Nenacházíme tam žádnou specifickou definici, z textu však plyne, že navazuje na rozli-

šení osobního a nutného charakteru práce v Rerum Novarum a diskusi spravedlivé mzdy 

tamtéž. Sociální charakter práce zřejmě spočívá v tom, že je třeba takového sociálního a 

právního řádu, který chrání vykonávání práce, dále dělby práce, popsané tam jako shoda a 

vzájemné doplňování se různých živností, a nakonec jednoty rozumu, majetku a práce. 

Pius XI. nejprve potvrzuje možnost spravedlivého námezdního poměru a pak 

z individuálního a sociálního práce vyvozuje, že mzda má dělníkovi vystačit na obživu 

nejen sebe, ale i rodiny, že při stanovení výše mzdy je třeba brát do úvahy i situaci pod-

niku (zda příliš vysoká mzda neohrožuje existenci podniku) a že mzda nemá být ani příliš 

vysoká, ani příliš nízká, ale musí být „přiměřená obecnému hospodářskému zájmu.“25  

 

2.3 Mater et Magistra 

Mater et Magistra Jana XXIII. z roku 1961 opět rekapituluje obsah a význam před-

chozích sociálních encyklik a projevů Pia XII., jakož i vývoj hospodářství v době od 

jejich vydání. Dlouze si všímá vzniku nových odvětví hospodářství, nových vědeckých 

disciplín, mezinárodních organizací atd. Neuvádí žádnou vlastní definici práce, ale 

z předchozího je zřejmé, že když mluví o práci, má na mysli současné profese; neomezuje 

                                                
21 QA 136 
22 QA 50; 51 
23 QA 134 
24 QA 69 
25 QA 64–75 
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se na profese pomáhající ani dělnické. Opakuje také již uvedená rizika, plynoucí pro 

duchovní život z práce a pracovních podmínek. 

S odvoláním na předchozí encykliky jasně uvádí, že „práce je projevem osoby“ 26 a 

„současně povinnost a právo jednotlivých lidí.“ 27 Z toho a z lidské přirozenosti pak 

vyvozuje několik požadavků, které jsou předpoklady pro spiritualitu práce. Ten, kdo 

koná produktivní práci, má také mít možnost podílet se na rozhodování o chodu záleži-

tostí v podniku a „svou prací rozvíjet svou osobnost.“28 Podniky se mají stát „oprav-

dovým lidským společenstvím,“ aby všichni mohli „vidět ve své práci nejen prostředek 

k zisku, nýbrž také splnění své povinnosti a službu k užitku společnosti.“29 Dle mého 

názoru to vše působí i jako určitá prevence odcizení, o kterém bude později mluvit 

Centesiums annus.30 

Na více místech zdůrazňuje nutnost vzdělání a odborné přípravy, spolupráce 

v odborných organizacích, ale také význam nábožensko–mravního vzdělání.31 Všímá si, 

že stále více lidí dává před nabytím majetku přednost nabytí odborných znalostí, a chválí 

tento vývoj jako znamení skutečného pokroku lidské společnosti, které je ve shodě 

s vlastní povahou práce.32 Chválí vědecký a technický pokrok i blahobyt s ním spojený 

jako skutečné hodnoty a známky rozvoje lidské kultury; zároveň však jasně říká, že jde o 

pouhé prostředky, aby člověk dosáhl své dokonalosti v přirozeném i nadpřirozeném 

řádu.33 

Ve vztahu k podnikání hájí jeho přednostní právo před státem; stejně jako předchozí 

sociální encykliky však nevylučuje oprávněné zásahy státu.34  Diskuse vztahů mezi 

podnikáním státem však není tématem této bakalářské práce. 

Především však papež v závěru encykliky výslovně odmítá představu rozporu mezi 

duchovním zdokonalováním a všední pozemskou práci, v čemž spatřuji další potvrzení 

teze této bakalářské práce. Jan XXIII. píše, že duchovní zdokonalování a pozemskou 

práci je možné dobře sloučit a volá po silnější angažovanosti křesťanů v záležitostech 

                                                
26 MM 18 
27 MM 44 
28 MM 82 
29 MM 91; 92 
30 Srov. CA 41 
31 Srov. např. MM 88; 94; 96 
32 MM 107; 108 
33 MM 246 
34 MM 51–58 
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tohoto světa. Dokonce uvádí jakýsi návod: laici „musí ve své práci vidět službu bližním ve 

spojení s Bohem skrze Krista a k jeho větší slávě“ 35 Pokračuje: 36 
Jsou-li tedy věřící při své práci ve světě celým srdcem spojeni s božským Spasitelem, pak 

je jejich práce v určitém smyslu pokračováním jeho práce a z ní čerpá svou osvobozující sílu 

a účinnost. "Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce." 

Tato lidská práce pak sama sebe převyšuje a zušlechťuje tak, že člověka, který ji koná, 

vnitřně zdokonaluje a pomáhá předat požehnání křesťanského vykoupení jiným lidem a 

rozšířit je na všechny. Tak působí křesťanská nauka jako kvas evangelia, který proniká or-

ganismus společnosti, v které žijeme a pracujeme. 
 

2.4 Pacem in terris 

Pacem in terris Jana XXIII. z roku 1963 se zabývá především lidskými právy a po-

vinnostmi a otázkami států a jejich vzájemných vztahů. Přesto v ní nacházím několik 

bodů, které mají důležitý vztah k tezi této bakalářské práce.  

Papež již v úvodu píše, že „vědecký pokrok a technické vynálezy ukazují především 

nekonečnou velikost Boha, který stvořil jako vesmír, tak i člověka. … Člověka stvořil jako 

svůj obraz, sobě podobného, obdařeného rozumem a svobodnou vůlí, a ustanovil ho 

pánem všech věcí.“ 37  Schopnost člověka objevovat řád ve stvoření a vytvářením 

vhodných nástrojů ho užívat pro sebe je součástí důstojnosti člověka.38 Druhá část citátu 

patří mezi základní východiska teologie práce, obě části uvidíme později rozvinuté 

v dalších sociálních encyklikách. Celý citát odkazuje na práci jako účasti na Božím díle 

stvoření a tedy možnost spirituality práce ve smyslu teze této bakalářské práce; odkazuje 

i na zaměstnání v současných profesích. Vědecký a technický pokrok mohou být využity 

i nesprávně a papež v tomto ohledu uvádí zejména závody ve zbrojení; jiné plody po-

kroku jako dopravní prostředky nebo zdravotní péče však uvádí přímo mezi podstatnými 

službami, které má stát poskytovat občanům.39 

Ve vztahu k podnikání papež říká, že právo „hospodářsky podnikat na vlastní odpo-

vědnost“ je součástí lidské důstojnosti.40 

                                                
35 MM 254–257 
36 MM 259 
37 PT 3 
38 PT 2 
39 PT 64; 109–119 
40 PT 20 
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Člověk má mít dostatek pracovních příležitostí a podstupovat práci svobodně a ve 

vhodných pracovních podmínkách.41 Je třeba, aby člověk byl na práci odborně i mravně 

připraven; vzdělání patří mezi lidská práva.42 Dělníkům má být „umožněno pociťovat, že 

oni jsou původci vykonané práce,“ 43 což dle mého názoru opět úzce souvisí s prevencí 

odcizení a je to i předpokladem pro spiritualitu práce chápanou jako spolupráce s Bohem 

na díle stvoření a služba druhým. 

 

2.5 Gaudium et spes 

Pastorální konstituce II. vatikánského koncilu o církvi v dnešním světě Gaudium et 

spes z roku 1965 obsahuje další cenné pohledy na práci. Nejprve vidíme, že došlo 

k posunu od chápání práce jako námezdní práce dělníků v Rerum novarum k daleko 

obecnějšímu pojetí. Na jednom z míst, kde koncil hovoří o práci a shrnuje, co již bylo 

napsáno v sociálních encyklikách, je přímo uvedena „práce, buď podnikaná samostatně 

nebo v pracovním poměru.“ 44  Práce tedy nyní zahrnuje i podnikání. Z obrovského 

množství odkazů na různé lidské činnosti v celém dokumentu navíc plyne, že prací nej-

sou myšleny jen řemeslné, dělnické nebo pomáhající profese, byť se mi nepodařilo najít 

žádné konkrétní místo, kde by to bylo výslovně uvedeno. 

Koncil vybízí věřící, aby nezanedbávali své světské povinnosti, včetně činnosti 

v zaměstnání, ale naopak se snažili je plnit v duchu evangelia.45 Varuje jak před zane-

dbáváním časných povinností, tak před naprostým pohroužením se do nich; jako správný 

přístup uvádí, že věřící se po příkladu Krista, „jenž pracoval jako řemeslník, mají spíše 

radovat, že mohou vykonávat všechny své pozemské činnosti a uvádět přitom v jednu 

živoucí syntézu lidské, domácí, výdělečné, vědecké i technické úsilí s náboženskými 

hodnotami, pod jejichž nejvyšším vedením se všecko uvádí k Boží slávě.“ 46 

Činnost, kterou se lidé snaží zlepšovat své životní podmínky, je sama o sobě ve shodě 

s Božím záměrem,47 neboť Bůh stvořil člověka ke svému obrazu; v Božím plánu od 

počátku bylo, aby člověk podmanil zemi a zdokonalil stvoření. Když to lidé konají svatě a 

spravedlivě, a to i pomocí techniky, když vše včetně sebe zaměřují ke Stvořiteli, když 
                                                
41 PT 18; 19 
42 PT 13; 147–150 
43 PT 64 
44 GS 67 
45 GS 43 
46 GS 43 
47 GS 34 
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účelnou službou společnosti vydělávají na živobytí sobě a rodině, pak zušlechťují i sami 

sebe a „mohou být právem přesvědčeni, že svou prací pokračují v díle Stvořitelově, jsou 

na prospěch svým bratřím a přispívají osobním přičiněním k uskutečnění Božího plánu 

v dějinách.“ 48 V těchto slovech, která později ocituje Jan Pavel II. při pojednání o spi-

ritualitě práce,49 znovu vidím zmíněno základní východisko teologie práce, totiž stvoření 

člověka k Božímu obrazu. Spatřuji v nich i potvrzení, že prací lze mít účast na díle 

Stvořitelově. O zušlechťování sebe sama v práci pak Koncil říká slova, která později 

rovněž ocituje Jan Pavel II. v pojednání o spiritualitě práce:50 
Jak lidská činnost z člověka vychází, tak k němu i směřuje. Když člověk pracuje, nemění 

jenom svět a společnost, ale zdokonaluje i sám sebe. Mnohému se naučí, rozvíjí své 

schopnosti, vychází ze sebe a nad sebe. Takový růst je při správném pochopení vzácnější než 

vnější bohatství, které lze nashromáždit… Toto je tedy pravidlo pro lidskou činnost: aby byla 

podle Božího plánu a Boží vůle v souladu s pravým dobrem lidstva a ponechala člověku jako 

jedinci nebo i jako členu možnost rozvíjet své povolání do plnosti. 

Koncil také zdůrazňuje, že rozumný tvor není soupeřem Stvořitele; lidská díla a ví-

tězství lidstva tedy nemají být stavěna proti Boží moci, ale spíše ukazují Boží velikost.51 

S tím podle mého názoru souvisí tvrzení koncilu, že technický pokrok a snaha o zakládání 

a rozšiřování podniků se mají podporovat. „Lidský pokrok, který je velikým dobrem pro 

člověka;“ 52 aby však nedošlo k převrácení řádu hodnot a podlehnutí dbát jen o vlastní 

zájmy, má být hlavním účelem (nejen) technického pokroku služba „celému [a každému] 

člověku v jeho hmotných potřebách i v požadavcích jeho intelektuálního, mravního, 

duchovního a náboženského života…. Proto se má hospodářské podnikání provozovat 

podle vlastních zákonů a metod, avšak v mezích mravního řádu“53 To vše je důležité ve 

vztahu k podnikání a k vědě a technice, tedy oborům, ve kterých dnes pracuje značná část 

populace.  

Toto ocenění hospodářského a technického pokroku, kombinované s připomínáním 

skutečného cíle, nacházím ve všech dalších citovaných dokumentech i v různých způ-

sobech propojení duchovního života a práce, o kterých pojednám v další kapitole. Asi 

nejlépe ho vyjádřil Benedikt XVI. svojí větou, že klíčem k pravému rozvoji je „rozum, 

který je schopen myslet technicky a zároveň chápat plně lidský smysl jednání člověka 

                                                
48 Srov. GS 34; 57 
49 LE 25 
50 GS 35; srov. LE 26 
51 GS 34 
52 GS 37 
53 GS 64 
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v horizontu celistvého smyslu bytí lidské osoby.“54 Dovolím si vyložit tento pohled tak, 

že nejde o dvoukolejnou nauku, ale spíše o jednu kolej, která má dvě kolejnice. Stejně 

jako vlak jedoucí stále po téže koleji potřebuje obě kolejnice, aby nevykolejil, tak i 

opravdový lidský rozvoj potřebuje zároveň schopnost „myslet technicky“ i schopnost 

„chápat plně lidský smysl jednání člověka.“ 

 

2.6 Populorum progressio 

Encykliku Populorum progessio z roku 1967 věnoval Pavel VI. otázkám rozvoje ná-

rodů. Popsat celkový pohled sociální nauky církve na tento rozvoj dalece přesahuje za-

dání i možnosti této bakalářské práce, přesto je na místě ho zde alespoň stručně zmínit, 

neboť zahrnuje i hospodářský rozvoj. Z pozdějších slov Jana Pavla II., který zahrnutí 

hospodářského a sociálního rozvoje do encykliky Populorum progressio vnímá jako něco 

nového,55 je možné soudit, že existovaly pochybnosti, zda hospodářský rozvoj patří do 

oprávněného zájmu církve, které však II. vatikánský koncil a po něm i oba papežové 

odmítli. 

Přestože v této encyklice jde především o rozvoj chudých národů, mnohá její slova 

jsou všeobecně platná. Navíc i zaměstnání a podnikání v současných profesích v České 

republice roku 2014 probíhá v kontextu celosvětového hospodářského rozvoje a obvykle 

k němu i přispívá.  

Skutečný rozvoj má „osvobozovat lidi od všeho, co je zotročuje … znamená starat se 

jak o sociální, tak i hospodářský pokrok,“56 má vést „k rozvoji celého člověka a celého 

lidstva.“57 Papež uvádí také růst osobnosti, nejen národů, a nutnost rozvíjení darů, které 

člověk už od narození dostal od Boha.58 Církev vždy přinášela nejen evangelium, ale 

také učila místní obyvatele co nejlépe využívat zdrojů dané země, zakládala nemocnice, 

školy a univerzity.59 Právě odstranění negramotnosti přitom papež chápe jako obzvlášť 

významný krok k sociálnímu pokroku.60  

Hospodářský pokrok hodnotí, dle mého názoru, v celé encyklice velmi pozitivně, byť 

vnímá rizika rozvoje chápaného jednostranně jen jako hospodářský pokrok a sledování 
                                                
54 CV 70 
55 SRS 8 
56 PP 34 
57 PP 14 
58 PP 15–16 
59 PP 13 
60 PP 35 
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pouze hmotného blahobytu, riziko technokracie a pokroku nesloužícího člověku, rizika 

sobectví pramenících z peněz a moci.61 To ale říká, aby doplnil téma hospodářského 

pokroku, nikoliv aby hospodářský a sociální pokrok postavil proti sobě. Industrializace je 

iniciátorem a znakem pokroku, je nutná jak pro hospodářský, tak pro lidský pokrok.62  

Lepší využívání přírodního bohatství, rozumné jednání, poznávání, vynalézání, inici-

ativa, odpovědnost a odvaha podnikat jsou, dle mého názoru, pozitivně hodnoceny.63 O 

lidské práci samé přímo uvádí slova, která jasně ukazují na spolupráci člověka s Bohem a 

práci jako pouto mezi lidmi:64 
Práci přikázal Bůh a požehnal ji. Člověk je stvořen k Božímu obrazu, má spolupracovat 

se Stvořitelem na dokončení díla stvoření a vtisknout zemi duchovní pečeť, kterou on sám 

dostal. Bůh obdařil člověka rozumem, myšlením a smysly, a tak mu dal prostředky, aby 

dokončil jeho dílo; … každý, kdo pracuje, v jistém smyslu tvoří. Skloněn nad vzpurnou 

hmotou, vtiskuje jí člověk svou tvářnost, a on sám získává na vytrvalosti, důvtipu a vyna-

lézavosti. Ano, společná práce, při níž lidé sdílejí své naděje, trápení, své tužby a radosti, 

sjednocuje vůle, sbližuje mysli a stmeluje srdce; při ní lidé objevují, že jsou bratři. 

 

2.7 Octogesima adveniens 

Encyklika Octogesima adveniens Pavla VI. z roku 1971 nepřináší nové pohledy na 

práci samu. 

 

2.8 Laborem Exercens 

Předchozí dokumenty hovořily o práci, ale pojem sám většinou příliš nedefinovaly ani 

nerozebíraly. Naopak encyklika Laborem exercens Jana Pavla II. z roku 1981 se obsáhle 

věnuje právě otázce, co je to lidská práce, a v závěru přímo volá po spiritualitě práce. Dle 

mého názoru se těchto otázek dotýká nejvíce ze všech citovaných dokumentů a uvádí 

nejpřesvědčivější argumenty pro souvislost duchovního života a práce. 

Základním východiskem teologie práce, ve kterém se i ukazuje skrytá podstata práce, 

je fakt, že Bůh člověka stvořil jako svůj obraz, „jako muže a ženu je stvořil,“ a dal jim 

příkaz: „ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji.“ Tento příkaz je jedním 

                                                
61 Srov. PP 28; 34; 41 
62 PT 25 
63 PT 25 
64 PP 27 (zdůraznění v originále) 
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z důvodů, proč je člověk Božím obrazem; když tento příkaz plní, zrcadlí se v každém 

člověku činnost Stvořitelova.65 Samotnému tématu Boží práce se encyklika věnuje jen 

velmi stručně66 a myslí jí stvoření světa z nicoty, udržování světa v bytí a působení spa-

sitelnou mocí v srdcích lidí.  

Na konci každého ze šesti dní stvoření „Bůh viděl, že je to dobré;“ sedmého dne 

„odpočal“.67 Papež píše, že Bůh „chtěl představit svou tvůrčí činnost v podobě práce a 

odpočinku,“ proto i člověk ho má napodobovat v obojím.68 V této bakalářské práci se 

budu odpočinku věnovat na straně 27.  

Lidskou práci encyklika považuje za „základní rozměr pozemské existence člověka“69 

a jedno z hledisek, „v nichž se nám odhaluje celé bohatství a současně celé obtížnost 

lidské existence na zemi.“ 70 Člověk jí má „účast na díle Stvořitelově.“71 Práce je čin-

ností osoby, a proto „se jí účastní celý člověk, tělo i duch, bez ohledu na to, zda je to práce 

tělesná či duševní.“ 72 Práce je spojena s lopotou až v důsledku prvotního hříchu; před 

pádem tomu tak nebylo.73 Snášením této námahy a každodenním nesením kříže v díle, ke 

kterému je povolán, ve spojení s Kristem, se člověk účastní na Kristově kněžském úřadu 

a spolupracuje i na díle vykoupení.74 

Ve všech těchto citátech spatřuji základní důvody pro souvislost duchovního života a 

práce. 

 

Dvě pokladnice 

Cílem práce již není jen opatření prostředků k živobytí,75 ale získává se jí i „chléb 

vědy a pokroku, civilizace a kultury.“ 76 Stejně jako jiné sociální encykliky se tedy už 

neomezuje na práci dělnickou. Papež vysvětluje slovo „země“ tak, že zahrnuje všechny 

zdroje, které v sobě ukrývá člověkem obývaná část viditelného vesmíru a „které může 

                                                
65 LE 4; Gn 1, 27–28; verš 28 citován tak, jak je v LE4 
66 LE 25 
67 Srov. Gn 1,1–2,3 
68 LE 25 
69 LE 4 
70 LE 1 
71 LE 25 
72 LE 24 
73 LE 27; srov. Gn 3, 17–18 
74 Srov. LE 27; ChL 14; KSNC 263 
75 Srov. RN 34 
76 LE 1 
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člověk uvědomělou činností objevit a účelně využít.“77 To je nepochybně důležité pro 

vztah pojmu práce v encyklice nejen k zemědělské práci, jejíž důstojnost papež potvr-

zuje,78 ale také k mnoha moderním profesím, zejména ve výzkumu a vývoji, a spiritualitě 

práce zahrnující v duchu teze této bakalářské práce také jako objevování Božího díla. Lze 

připomenout kupř. význam zkoumání pohybů planet pro rozvoj fyziky, využití lidstvu 

dříve neznámých zdrojů v jaderné energetice nebo využití blízkého kosmického prostoru 

pro telekomunikace, předpovídání počasí, průzkum Země a další.  

Přírodní bohatství, které je předpokladem lidské práce a člověk je netvoří, je však jen 

jednou pokladnicí, do které člověk proniká svou prací. Druhou takovou pokladnici papež 

spatřuje v tom, co již jiní lidé vypracovali, 79  ve výrobních prostředcích, chápaných 

v nejširším slova smyslu, které vytvořila zkušenost a rozum člověka; na práci těchto lidí 

člověk navazuje. Výslovně říká, že „všechno, co slouží při práci … je plodem práce.“ 80 

Tato druhá pokladnice zřejmě obsahuje mimo jiné stroje, vědecké poznatky a kapitál; 

vstupujeme do ní mimo jiné odbornou přípravou na práci. Techniku, která má v mnoha 

současných profesích velice významnou roli, chápe papež ne jako „dovednost nebo 

pracovní způsobilost,“ ale jako „souhrn nástrojů, které člověk používá při práci.“81 

Přestože se takto chápaná technika může změnit v protivníka člověka, obvykle je jeho 

nepochybným spojencem a má zásadní význam pro hospodářský pokrok. Přes veškerý 

pokrok mechanizace, kdy se může zdát, že člověk již jen obsluhuje a udržuje stroje, 

zůstává vlastním subjektem práce člověk.82 Přesvědčivou ukázku, že tomu tak opravdu 

je, přinesl americký etnograf Julian Orr ve své studii práce servisních techniků kopírek.83 

Jan Pavel II. tak pojednáním o dvou pokladnicích reflektuje nejen naši závislost na 

Stvořiteli, ale i vzájemná pouta mezi lidmi. Vyvozuje, že kapitál a práci nelze oddělovat 

nebo je dokonce stavět do vzájemného protikladu;84 přesto má práce jako účinná příčina 

vždy přednost před kapitálem coby příčinou nástrojovou. Byť neužívá přímo tohoto 

pojmu, reflektuje zde i dělbu práce; zadání bakalářské práce požadovalo pojednat i o ní. 

Podle Adama Smithe jí vděčíme za „největší zvýšení produktivní síly práce a větší díl 

                                                
77 LE 4 
78 LE 21 
79 Z textu encykliky neplyne, že by nutně muselo jít jen o předchozí generace. Minulý čas slovesa 

„vypracovat“ je zde stejně dobře možné chápat tak, že naši současníci velmi nedávno vyvinuli nějakou 
metodu či vyrobili věc, kterou my teď můžeme použít pro svoji práci. 

80 LE 12; celou nauku o dvou pokladnicích viz LE 12; 13 
81 LE 5 
82 LE 5 
83 ORR J. E.: Talking About Machines, Cornell University Press, Ithaca, 1996 
84 LE 13 
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dovednosti, zručnosti a důvtipu, s nimiž je všude práce řízena a vykonávána.“85 Slova 

Jana Pavla II. a tato slova Adama Smithe přinejmenším nejsou v rozporu. Pius XI. 

v encyklice Quadragesimo anno dokonce výslovně uvádí jako fakt, že „vhodnou dělbou 

práce se vytvářejí hospodářské statky úspěšněji než rozptýleným úsilím jednotlivců.“86 

V jeho případě však není cílem diskutovat dělbu práce, ale argumentovat proti socialis-

tům, kteří z tohoto faktu vyvozují potřebu zespolečenštění hospodářství. 

Tato nauka o dvou pokladnicích má navíc opět přímou souvislost se spiritualitou 

práce, která v chápání této bakalářské práce zahrnuje objevování Božího díla a účast na 

Kristově královském úřadu službou druhým. Neboť objevování bohatství Božího díla, a 

to nejen ve smyslu nerostných zdrojů, ale kupř. i zákonů, kterými se toto dílo řídí, je dle 

mého názoru také službou druhým, a to přesto, že některým výzkumům se dostane 

aplikací až po mnoha letech a jindy dokonce dojde k jejich zneužití proti člověku. Také 

v práci v mnoha dalších současných oborech spatřuji službu druhým, neboť nám zpří-

stupňují onu druhou pokladnici – může jít kupř. o vzdělávání, organizaci konferencí, 

odborné časopisy, telekomunikace, dopravu a údržbu techniky atd. 

 

Subjektivní a objektivní dimenze práce 

Co jsem napsal v předchozích čtyřech odstavcích, týkalo se především tzv. objektivní 

dimenze práce. Tento termín se v sociálních encyklikách poprvé objevuje právě Laborem 

v exercens;87 Kompendium později popíše tuto dimenzi jako „souhrn aktivit, zdrojů, 

prostředků a technologií, které člověku slouží při výrobě, aby tak, podle slov knihy Ge-

nesis, ovládal zemi.“88 Tento souhrn se v průběhu dějin mění a tak mohou i různé druhy 

práce vznikat a jiné zanikat,89 jak vidíme i v současné ekonomice. 

Práce však je také tranzitivní činnost, „která má počátek v lidském subjektu a je za-

měřena k vnějšímu objektu.“90 Jan Pavel II. proto rozlišuje nejen objektivní, ale také 

subjektivní dimenzi práce.91 Ta je naopak stabilní a z jejího pohledu je práce jen jedna.92 

                                                
85 SMITH A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, Praha, Liberální institut, 2001, strana 

15 
86 QA 119 
87 LE 5 
88 KSNC 270 
89 LE 8 
90 LE 4 
91 LE 6  
92 LE 8 
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Jak uvidíme, tato dimenze úzce souvisí s tezí této bakalářské práce, neboť právě díky ní je 

možné, aby člověk prací rozvíjel i sám sebe. Vychází ze skutečnosti, že člověk je stvořen 

k Božímu obrazu; je „osoba neboli subjektivní tvor, schopný plánovité a účelné činnosti, 

schopný rozhodovat o sobě a tíhnoucí k sebeuskutečnění.“93 Jako takový je podmětem 

práce. Proto „různé činnosti náležející k pracovnímu procesu … mimo svoji objektivní 

platnost, mají sloužit k uskutečnění jeho lidství, k splnění osobního povolání.“94 Jak 

uvedl již II. vatikánský koncil, práce směřuje k člověku a „prací člověk zdokonaluje i 

sám sebe.“95 Práce odpovídá biblickému poselství, jen „když se zároveň v celém tomto 

procesu člověk projevuje a potvrzuje jako ten, kdo vládne.“96 Na základě toho pak Jan 

Pavel II. opakuje, co nacházíme již v Rerum novarum, že s pracujícím se nesmí zacházet 

jako s jedním z výrobních prostředků a ani práce není pouhým zbožím; naopak se na 

pracujícího musí pohlížet jako na podmět, strůjce a cíl „celého hospodářského proce-

su.“97 

Mravní hodnota práce je pak spjata s touto subjektivní složkou, se skutečností, že ji 

koná osoba. Právě to a důstojnost pracujícího je základem pro hodnocení práce; ne druh 

vykonávané práce. Přestože práce může být hodnocena i z objektivního hlediska, je zá-

kladem její hodnoty sám člověk. Právě „nové a komplexní ocenění lidské práce jak 

z hlediska její objektivní účelnosti, tak z hlediska důstojnosti podmětu každé práce“ je 

základem onoho všeobecného pokroku, o kterém mluví Populorum progressio.98 

Přes námahu spojenou s prací platí, že „práce je dobro člověka, dobro jeho lidství – 

neboť prací člověk nejen přetváří přírodu a přizpůsobuje ji svým potřebám, ale také 

uskutečňuje sebe jako člověk, a jistým způsobem se tak dokonce stává víc člověkem.“99 

Pracovitost je ctností právě proto, že prací člověk uskutečňuje sebe. Již jsem citoval, co 

papež uvádí v závěru encykliky, že se člověk účastní na Kristově kněžském úřadu a 

spolupracuje i na díle vykoupení, když denně nese kříž v díle, ke kterému je povolán, a 

snáší tuto námahu s Kristem.100 

 

                                                
93 LE 6 
94 LE 6 
95 GS 35; LE 26 
96 LE 6 
97 Srov. LE 7; 16 
98 LE 18 
99 LE 9 
100 Srov. LE 27; ChL 14; KSNC 263 
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Práce a rodina 

Jelikož práce je obvyklým způsobem pro získání prostředků, které jsou nezbytné pro 

založení a udržování rodiny, stává se práce základem pro založení rodiny. Spolu s pra-

covitostí také utváří celý proces výchovy v rodině. Naopak rodina je pro každého člověka 

první školou práce.101 Ve vztahu k tezi této bakalářské práce vnímám, že jak každodenní 

práce, tak manželský a rodinný život konané ve spojení s Duchem jsou Bohu milým 

duchovním obětním darem, kterým se věřící účastní Kristova kněžského úřadu.102 Jeli-

kož Evangelii nuntiendi zdůrazňuje také evangelizační činnost rodiny103 a v rodině se 

uskutečňuje i služba Ježíši Kristu přítomnému v bližních, lze snadno nahlédnout i vztah 

práce jako podmínky pro založení rodiny k účasti na Kristově prorockém a královském 

úřadu. 

Existují však i jevy, které jsou na překážku správnému vztahu práce a rodinného ži-

vota. Stejně jako jiné encykliky se věnuje i Laborem exercens věnuje závažným dopadům 

nezaměstnanosti.104 Práce žen nemá vést ke zřeknutí se role matky a ke škodě rodině.105 

Kompendium později výslovně uvede i přílišné pracovní vytížení a honbu za kariérou.106 

Před prací dětí varoval již Lev XIII.107 

 

Spiritualita práce 

V poslední kapitole encykliky papež říká slova, která inspirovala téma této bakalář-

ské práce včetně její teze:108  
Církev … chápe zároveň svůj závazek vytvořit takovou spiritualitu práce, která pomůže 

všem lidem, aby se jejím prostřednictvím přiblížili k Bohu, Stvořiteli a Vykupiteli, aby se 

podíleli na jeho spasitelných plánech s člověkem a se světem a aby prohlubovali v svém 

životě přátelství s Kristem a vírou se živě účastnili na jeho trojím poslání: Kněze, Proroka a 

Krále. 

Uvádí příklad Ježíše, který sám pracoval jako tesař. Jan Pavel II. v této souvislosti 

říká, že „Kristus patří ke ‘světu práce‘, má pro lidskou práci uznání a úctu; a můžeme 

                                                
101 LE 10 
102 ChL 14 
103 EN 70, 71 
104 Srov. např. LE 18 
105 LE 18 
106 Srov. KSNC 280 
107 RN 33 
108 LE 24 
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dodat: hledí na lidskou práci s láskou.“109 Alespoň stručně pak cituje mnohé biblické 

odkazy na rozmanité lidské práce, včetně řady Ježíšových podobenství. 

 

2.9 Sollicitudo rei socialis 

Encyklika Sollicitudo rei socialis papeže Jana Pavla II. z roku 1987 se věnuje pře-

devším rozporům mezi očekáváním rychlého rozvoje národů v roce 1967, kdy Pavel VI. 

vydal encykliku Populorum progressio, a tím, čeho bylo od té doby skutečně dosaženo.  

Ve vztahu k tématu a tezi této bakalářské práce je především důležité, že hájí právo na 

hospodářskou iniciativu. Jeho omezování ve jménu rovnosti poškozuje jednotlivce i 

obecné blaho, neboť „ničí podnikavost, to je tvořivost občana jako aktivního subjek-

tu.“110  

Čtvrtá kapitola encykliky obsahuje určitou „teologii rozvoje.“111 Plné pojednání o ní 

přesahuje téma a možnosti této bakalářské práce, proto uvedu jen některé body. Současný 

rozvoj souhlasí se zaslíbeními, která Bůh učinil na počátku; přestože je neustále ohro-

žován opomíjením Boží vůle, je součástí dějin, které začaly stvořením světa.112 Rozvoj 

ale musí respektovat lidská práva, včetně práv národů a nelze libovolně (svévolně, bez-

ohledně) využívat stvoření.113 

 

2.10 Centesimus annus 

Encykliku Centesimus annus vydal Jan Pavel II. roku 1991, u příležitosti stého výročí 

vydání Rerum novarum. Tu nejen připomíná a ukazuje její přínos v minulosti, ale také se 

ji snaží znovu číst s pohledem upřeným k současnosti a budoucnosti.114 Rovněž obsáhle 

reaguje na zhroucení východního bloku. 

Ve vztahu k tématu této bakalářské práce jsou především významná tvrzení, že 

„nejdůležitějším zdrojem pro člověka je spolu se zemí člověk sám“115 a „pracovat zna-

mená dnes více než kdy dříve pracovat s ostatními a pracovat pro ostatní: pracovat 

                                                
109 LE 26 
110 SRS 15 
111 SRS 27–34 
112 SRS 30 
113 SRS 33; 34; srov. SRS 255 
114 CA 3 
115 CA 32 
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znamená dělat něco pro někoho.“116 Papež vysvětluje, že k bohatství moderní společ-

nosti významně přispívá právě schopnost rozeznat včas potřeby druhých a pro jejich 

uspokojení zvolit vhodné prostředky. V otázce spirituality práce s prvním citátem souvisí 

zejména možnost ocenit svou vlastní práci a chápat ji jako účast na Božím díle stvoření a 

vykoupení. Ne bezejmenný stroj či abstraktní kapitál, ale člověk sám je tím hlavním 

zdrojem. S druhým citátem pak souvisí možnost chápat práci jako službu druhým lidem, 

jakož i uplatnění ctností ve společenském životě. 

 Jakkoliv jsou vždy nezbytné oba zdroje, tedy jak země, tak člověk, jejich vzájemný 

poměr může být různý.117 Jedním krajním případem je, když práce je jen jakousi pod-

porou přirozené plodnosti země. Druhým případem je to, co papež vidí v moderních 

ekonomikách, že roste význam práce samotné a lidské schopnosti myšlení. Roste tedy 

význam subjektivní dimenze práce.118 Vlastnictví vědomostí, techniky a dovednost na-

bývá stejného významu jako vlastnictví půdy. Papež tu mimo jiné diskutuje dělbu práce a 

její organizaci, jako to dělal již v pojednání o dvou pokladnicích v Laborem exercens.119 

Také přímo uvádí některé ctnosti a další Boží dary, tedy prvky spirituality práce, které se 

účastní pracovního procesu, mezi nimi rozum, vědomosti a dovednosti, organizační 

schopnosti, solidární spolupráci, píli, obezřetnost, spolehlivost, věrnost ve vztazích s 

druhými, vytrvalost, a již citovanou schopnost předvídat a uspokojovat potřeby druhých. 

Dále se Jan Pavel II. věnuje tématu odcizení.120 Odmítá marxistické pojetí a řešení 

odcizení, ale neuvádí, v čem toto pojetí odcizení spočívá. Místo toho odcizení odvozuje 

ze záměny prostředků a cílů, kdy se člověku nepomáhá „opravdově a konkrétně si uvě-

domit svou osobnost,“ a člověk je stále více izolován, místo aby rostl jeho podíl na 

opravdu solidárním společenství zaměřeném k Bohu. V oblasti práce taková záměna cílů 

a prostředků spočívá v tom, že se na člověka pohlíží jako na nástroj a ne jako na cíl. 

S odcizením, resp. jeho prevencí, dle mého názoru úzce souvisí některé další části 

encykliky. O podniku papež říká: „Účelem podniku není jen vytvářet zisk, ale i naplňovat 

úlohu společenství lidí, kteří se různými způsoby snaží uspokojovat své základní potřeby a 

zároveň tvoří zvláštní skupinu, sloužící celé společnosti.“121 Přitom ovšem neodsuzuje 

posuzování prosperity podniku podle zisku, ale doplňuje tento indikátor dalšími.  

                                                
116 CA 31 
117 Celý odstavec srov. CA 31; 32 
118 Srov. KSNC 278 
119 LE 12; 13 
120 CA 41 
121 CA 34 
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Za nezbytné nebo významné pro tuto úlohu podniku jako společenství lidí považuje 

zabránění vykořisťování, „přiměřenou úroveň mezd, … snahu zprostředkovat dělníkům 

odborné vědomosti a dovednosti [a] … právo uplatňovat na pracovišti vlastní osobnost, 

aniž by přitom trpělo svědomí nebo lidská důstojnost.“ V tom všem je významná role 

odborů.122 Takovéto podmínky v podniku by vedly k možnosti lépe vnímat důstojnost 

sebe i své práce a tak pomáhaly k rozvinutí spirituality práce. 

 

2.11 Kompendium sociální nauky církve 

Kompendium sociální nauky církve bylo vydáno v roce 2004 z pověření Jana Pavla 

II., který chtěl, „aby byla souhrnně a zároveň vyčerpávajícím způsobem vyložena soci-

ální nauka církve.“123 Práci a ekonomickému životu se věnuje šestá a sedmá kapitola. Ty 

shrnují nejen nauku již uvedeným encyklik a dokumentů II. vatikánského koncilu, ale 

také různé projevy papežů a další zdroje. Protože kompendium vyšlo 13 let po encyklice 

Centesimus annus, která tehdy byla poslední sociální encyklikou, může navíc reagovat i 

na rozsáhlý vývoj během oněch 13 let, zejména na globalizaci. 

Kompendium potvrzuje nutnost zaměření práce na člověka, který ji koná,124 i možnost 

propojení duchovního života a práce, o které říká:125 
Svou prací a pracovitostí se člověk podílí na Božím umění a moudrosti, činí svět, jenž je 

jako kosmos již uspořádán Otcem, ještě krásnějším. Probouzí energii společnosti a obce ve 

prospěch společného dobra a především pro ty nejpotřebnější. Lidská práce zaměřená k lásce 

se stává příležitostí ke kontemplaci, proměňuje se ve zbožnou modlitbu, v bdělou askezi a 

v živou naději upřenou ke dni bez konce. 

Jasně potvrzuje právo na hospodářské podnikání; toto právo je třeba chránit a pod-

porovat.126 Z jeho porušování plynou závažné důsledky, v této bakalářské práci již ci-

tované v kapitole o encyklice Sollicitudo rei socialis. Potvrzuje i význam tvořivosti.127 

 

                                                
122 CA 15 
123 KSNC, str. 15 
124 KSNC 272 
125 KSNC 266 
126 KSNC 336 
127 KSNC 337 
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Globalizace 

Dlouze si všímá vlivu globalizace,128 jejíž hodnota závisí na tom, jak s ní člověk na-

kládá; „sama o sobě není ani dobrá, ani zlá.“129 Mění i svět práce vnímaný z pohledu 

jednotlivého pracovníka a proto má vztah k tématu této bakalářské práce. Dochází k 

přesunu ke službám a technologickým inovacím. Dochází k přesunu od modelu stabil-

ního zaměstnání homogenní dělnické třídy ve velké továrně k různorodé a pružně se 

měnící činnosti, často na dobu určitou nebo na částečný úvazek, v malých výrobních 

jednotkách. Vznikají nové profese a jiné zanikají. Zostřuje se konkurence, mění se or-

ganizace výroby, k důležitým rozhodnutím dochází často daleko od těch, koho se týkají.  

Kompendium pak říká, že příležitostí k lidštějšímu pracovnímu životu může být 

„práce v malých a středních podnicích, řemeslná výroba a nezávislá pracovní čin-

nost.“130 V takových podnicích totiž mohou pracovníci snáze navázat pozitivní mezi-

osobní vztahy a projevit svou iniciativu. Na jiném místě pak vyzdvihuje jejich význam 

pro osobní a společenskou odpovědnost.131 Spatřuji v tomto doporučení určitý lék či 

prevenci odcizení, o kterém pojednávala encyklika Centesimus annus, a příležitost lépe 

vnímat význam své práce. Kompendium dává odcizení do souvislosti také se situacemi 

jako příliš vysoké požadavky na práci (včetně času jí věnovaného) nebo její přílišná 

nárazovost, které ztěžují rodinný život a mohou „působit negativně na vnímání jednoty 

vlastní existence,“132 a které, dle mého názoru, souvisí i se shora uvedenými změnami ve 

světě práce včetně pružných změn činnosti. 

  

Odpočinek sedmého dne 

Téma odpočinku sedmého dne se prolíná sociálními encyklikami již od dob Rerum 

Novarum, ale nejlépe je, dle mého názoru, shrnuto a vyjádřeno v Kompendiu.  

Již jsem citoval slova, která Jan Pavel II. uvádí v kapitole o spiritualitě práce, že člo-

věk má napodobovat Boha v práci i odpočinku.133 Právě odpočinutím Božím je zdů-

vodněno přikázání odpočinku sedmého dne v Exodu.134 Totéž přikázání je v Deuterono-

                                                
128 KSNC 310–316 
129 KSNC 310 
130 KSNC 315 
131 KSNC 339 
132 KSNC 280 
133 LE 25 
134 Ex 20, 8–11 
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miu135 podáno jako znamení Smlouvy, neboť Hospodin přikazuje dodržovat den klidu 

jako připomínku svého mocného činu, kterým vyvedl Izrael z egyptského otroctví. 

Zejména v babylónském zajetí se jeho dodržování, často navzdory okolí, stalo „projevem 

živoucí identity národa, postavené na smlouvě s Bohem.“136 V obou podáních se přiká-

zání vztahuje nejen na Izraelity samé, ale i na jejich hosty, otroky a dobytčata.  

Kompendium se při svém pojednání o odpočinku sedmého dne zabývá zejména tím, 

že je třeba nenadřazovat práci Bohu a nenechat se jí zotročit, i když práce sama má vý-

znam pro přežití a je zdrojem bohatství; jedině Bůh je však „pramen života i poslední cíl 

člověka.“137 Přikázání sobotního odpočinku nazývá „vrcholem biblického učení o prá-

ci.“138 Poněkud překvapivě však cituje jen verzi z Exodu,139 zdůvodněnou tím, že Bůh 

odpočinul. Pokud vím, ani sociální encykliky se nezabývají význam odpočinutí sedmého 

dne jako znamení smlouvy. 

Podobně každý sedmý rok Izraelité dokonce nemají obdělávat zemi, ale živit se tím, co 

samo vyroste, aby jedli ubožáci z izraelského lidu a země si odpočinula.140 Kompendium 

zde zmiňuje souvislost tohoto přikázání s hromaděním statků, kdy práva majitelů půdy 

jsou pozastavena, a plodů země se má dostat chudým.141 Opět překvapivě nezmiňuje, že 

za přikázáním odpočinku země sedmého roku tak, jak je uvedeno v Leviticu, následuje 

Hospodinovo zaslíbení, že šestého roku sešle své požehnání, takže země „vydá úrodu na 

tři roky.“142 Právě důvěru v Boha, který se stará, však osobně považuji za nejlepší pre-

venci toho, nechat se zotročit prací. 

Kompendium rozvádí, že Ježíš nám ukazuje pravý význam soboty i své poslání, když 

ukazuje, že v sobotu je možno uzdravovat, prohlašuje se pánem nad sobotou a říká, že 

„Sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu.“143 Kompendium zdůrazňuje právo na 

sváteční odpočinek a využití neděle nejen k odpočinku, ale jako dne věnovaného Bohu a 

bližním, slavení mše svaté a rozvoji křesťanského života vůbec, jakož i k věnování po-

                                                
135 Dt 5, 12–15 
136 Život z víry, strana 154 
137 KSNC 257 
138 KSNC 258 
139 Verše Dt 5, 12–15 vůbec nejsou uvedeny v seznam biblických citací na str. 374 Kompendia 
140 Ex 23, 10–11; Lv 25, 2–7 
141 KSNC 258 
142 Lv 25, 2–7.18–22 
143 Srov. Mt 12,9; Mk 3, 1–6l; Lk 6, 6–11; Lk 13, 10–17; Lk 14, 1–6; Jan 5, 1–18;  
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zornosti „rodině a příbuzenstvu, nemocným, slabým a starým osobám.“ Na jiném místě 

varuje před různými jevy, které ztěžují rodinný život či jsou mu přímo na překážku.144 

Je zřejmé, že jak podobnost s Hospodinem, tak zaměřování života k „prameni života a 

poslednímu cíli člověka“ má úzký vztah se spiritualitou práce. 

 

2.12 Caritas in veritate 

Encykliku Caritas in veritate vydal Benedikt XVI. v roce 2009. Její podtitul zní: „O 

integrálním lidském rozvoji v lásce a v pravdě.“ Je zamýšlena jako určité navázání na 

encykliku Populorum progressio a její aktualizace pro současnou dobu.145 Obsahuje 

skutečně veliké množství skvělých myšlenek nejen k tématu rozvoje. Opravdový rozvoj 

chápe v duchu Pavla VI. jako týkající se „celé lidské osoby ve všech jejích dimenzích“146 

a doplňuje, že „integrální lidský rozvoj je především povoláním, a vyžaduje tedy od 

každého svobodné a solidární přijetí odpovědnosti.“147 Papež odmítá jak technokratic-

kou ideologii, tak před popírání užitečnosti rozvoje.148 

Ve vztahu k současným profesím vidím především vcelku pozitivní pohled na finanční 

sektor. Jeho špatné užívání sice poškodilo reálnou ekonomiku, po „nezbytné obnově 

struktur a způsobů fungování“ se ale má znovu stát „nástrojem zaměřeným na lepší 

tvorbu bohatství a rozvoj.“149 Za všech sociálních encyklik má Caritas in veritate také asi 

nejvíce pozitivní pohled na techniku a její vztah k Bohu a člověku.150 Techniku zřejmě 

chápe v duchu Laborem exercens jako souhrn nástrojů používaných při práci151 a zahr-

nuje ji do Bohem daného úkolu obdělávat a chránit zemi; její původ je v pracujícím 

člověku. Papež píše:152 
Technika … je skutečností hluboce lidskou, jež se váže k autonomii a svobodě člověka. 

V technice se vyjadřuje a potvrzuje nadvláda ducha nad hmotou. Lidský duch se tak může 

„více uvolněný z poroby věcí, snadněji povznést k uctívání Stvořitele a k nazírání na něho.“ 

Technika nám dovoluje ovládat materii, snižovat nebezpečí, šetřit námahu a zlepšovat ži-

votní podmínky. Odpovídá vlastnímu poslání lidské práce: v technice, díle svého ducha, 

                                                
144 RN 32; KSNC 280; 284, 285 
145 CV 8 
146 CV 11 
147 CV 11 
148 CV 14 
149 CV 65 
150 Srov. CV 68–71 
151 Srov. LE 5 
152 CV 69 
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rozpoznává člověk sám sebe a uskutečňuje své lidství. Technika … ukazuje člověka a jeho 

touhu po rozvoji, je výrazem úsilí lidského ducha o postupné překonávání materiálních 

omezení. 

Papež vnímá riziko spojené s redukcí chápání světa pouze na technické otázky, kla-

dení si pouze otázky „jak“ a nikoliv také otázky „proč,“ která souvisí s motivy jeho 

jednání. Nestaví však tyto otázky proti sobě, ale potvrzuje význam obou. Klíčem k pra-

vému rozvoji, který na jiném místě chápe v duchu Pavla VI. jako týkající se „celé lidské 

osoby ve všech jejích dimenzích,“153 je totiž „rozum, který je schopen myslet technicky a 

zároveň chápat plně lidský smysl jednání člověka v horizontu celistvého smyslu bytí 

lidské osoby.“154 Celá encyklika se zabývá potřebou jak lásky, tak rozumu. 

 

2.13 Podobenství o hřivnách 

Známé podobenství155 mluví o pánu, který svěřil majetek služebníkům a odjel. Po 

návratu pochválil a odměnil ty, kteří s majetkem dobře hospodařili; pět svěřených hřiven 

rozmnožili dalšími pěti, dvě hřivny dalšími dvěma. Naopak nechává uvrhnout ven do 

temnot služebníka, který hřivnu zakopal a nepokusil se ani o to nejmenší, tedy dát ji 

směnárníkům k úročení. 

Slova článku Kompendia,156 který cituje toto podobenství, shrnují značnou část teo-

logie práce. Jde o poměrně dlouhý text, jehož hlavní myšlenky rozeberu a ukáži, v čem 

toto shrnutí spočívá a jak souvisí se spiritualitou práce. 

„Ve světle zjevení je třeba ekonomickou aktivitu vnímat i provozovat jako vděčnou 

odpověď na povolání, které má Hospodin pro každého člověka.“ Viděli jsme, že člověk je 

stvořen jako Boží obraz a dostává přikázání, aby si podmanil zemi. V každém člověku se 

zrcadlí činnost Stvořitelova, když tento příkaz plní;157 člověk má účast na Božím díle 

stvoření.158 Práci koná osoba s ostatními a pro ostatní, účastní se jí tělo i duch,159 má 

objektivní a subjektivní rozměr,160 směřuje k člověku.161 Pojem „práce“ v sociální nauce 

                                                
153 CV 11 
154 CV 70 
155 Mt 25, 14–30 
156 KSNC 326 
157 LE 4; Gn 1, 27–28 
158 LE 25 
159 CA 31; LE 24 
160 LE 5; 6 
161 GS 35 
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církve zahrnuje i zaměstnání a podnikání v současných profesích, a to nejen těch po-

máhajících. 

„Dobrá správa přijatých darů, včetně materiálních statků, je dílem spravedlnosti vůči 

sobě i vůči ostatním lidem.“ Při práci čerpáme ze dvou pokladnic, z nichž jednou je země 

chápaná jako viditelná část vesmíru, kterou můžeme „uvědomělou činností objevit a 

účelně využít,“ druhou bohatství toho, co lidé již vypracovali.162 Již při narození dostal 

každý z nás také určitý souhrn schopností a vlastností, které má výchova přijatá od okolí i 

vlastní úsilí zúrodnit. „Účinkem jejich plné zralosti … je směřování k cíli, který jedinci 

určil Stvořitel.“163 To vše můžeme počítat mezi svěřené hřivny. Pán čeká, že svěřené 

hřivny budou dobře využity. Oba věrní služebníci dostávají tutéž odměnu, totiž možnost 

radovat se se svým pánem, bez ohledu na absolutní počet hřiven, které získali. Bůh vidí i 

skryté práce.164 Ctnosti, zejména láska, mají úzký vztah ke konání pro druhé. Sprave-

dlnost a spravedlivé uspořádání světa může výrazně zmírnit utrpení chudých. 

„Ježíš shrnuje celé zjevení tím, že po věřícím člověku chce, aby se stal bohatý před 

Bohem (srov. Lk 12, 21).“ Bezprostředně na Kompendiem citovaný biblický verš nava-

zuje známé podobenství o zabezpečení života, o havranech a polních liliích.165 Lze zde 

vzpomenout na nauku o odpočinku sedmého dne jako podobnosti s Bohem i znamení 

Smlouvy, o dni odpočinku jako dni věnovaném Bohu a bližním i prostředku, aby se 

člověk nenechal zotročit prací a zaměřoval se na „pramen života i poslední cíl člově-

ka.“166  

„I ekonomie je k tomuto účelu [stát se bohatým před Bohem] užitečná, pokud nezra-

zuje svou úlohu prostředku zaměřeného k integrálnímu růstu člověka i společnosti a ke 

zvyšování kvality lidského života.“ Lze vzpomenout především podobenství o ovcích a 

kozlech při posledním soudu,167 kdy král vlastně jen konstatuje a vysvětluje stav, ke 

kterému ovce a kozli celý život směřovali svými nejrůznějšími rozhodnutími a ve kterém 

k soudu přišli. A zatímco ovce se diví, kdy a kde viděli Ježíše, kterému dali najíst, napít, 

kterého se ujali, oblékli ho nebo ho navštívili, kozli ho v nepatrných bratřích nepoznali. 

                                                
162 LE 12; 13 
163 PP 15 
164 Srov. DeKOSTER L.: Work – The Meaning of Your Life, 2. vydání, Christian’s Library Press, Grand 

Rapids, 2010, strana 24–25 
165 Lk 12, 22–34 
166 KSNC 257 
167 Mt 25, 31–46 
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Když americký teolog Lester DeKoster toto podobenství vykládá,168 výslovně říká, že 

zde nejde jen o charitativní skutky, ale o práci vůbec. A tak mezi ty, kteří dali Ježíšovi 

najíst, napít či ho navštívili, počítá i pracovníky v zemědělství a potravinářském prů-

myslu, pracovníky vodáren, telekomunikačních společností, lékaře a zdravotní sestry, 

lékařský výzkum atd. Nepodařilo se mi sice najít žádné místo, kde by citované církevní 

dokumenty takové chápání přímo uváděly, domnívám se však, že celkově vzato je 

v souladu s mnoha texty především encyklik o hospodářském rozvoji. 

„Jestliže se jim [ekonomické aktivitě a materiálnímu pokroku] člověk věnuje s vírou, 

nadějí a láskou Kristova učedníka, pak se také ekonomie a pokrok mohou proměňovat v 

místa spásy a posvěcení.“ Jde o jasné vyjádření souvislosti duchovního života a práce ve 

smyslu teze této bakalářské práce. 
 

 

  

                                                
168 Celý odstavec srov. DeKOSTER: Work – The Meaning of Your Life, strana 9–20 
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Kapitola 3 Základní typy propojení 
V předchozí kapitole jsem ukázal, že podle sociálních encyklik a dalších dokumentů je 

možné propojit duchovní život a práci a dokonce po takovém propojení na některých 

místech volají. David Miller studoval skupiny, které se snaží o propojení duchovního 

života a práce. Identifikoval čtyři základní typy takového propojení169 a to typ etický, typ 

evangelizační, typ prožitkový a typ obohacení (ve smyslu zušlechtění). Miller výslovně 

zdůrazňuje, že tyto typy se doplňují, nikoliv vzájemně vylučují, a někteří lidé a skupiny 

postupně prochází všemi nebo se snaží rozvíjet všechny. Proto přidává i pátý typ, který je 

jakousi integrací všech čtyř. Pozoruje přirozenou orientaci k určitému typu, ale neuvádí, 

proč existuje.170 V této kapitole všechny tyto typy stručně popíši. 

 

3.1 Etický typ 

Častým pojítkem mezi duchovním životem a prací je snaha rozlišovat ve světle víry 

správné kroky a etické chování v otázkách spojených s prací.171 To zahrnuje širokou 

škálu témat od osobní úrovně, přes otázky týkající se firmy až po celospolečenské otázky 

sociální a ekonomické spravedlnosti. Většina skupin se věnuje všem těmto okruhům 

témat.  

Miller výslovně uvádí některá konkrétní témata. Na osobní rovině jde především o 

tlaky ze strany okolí a firmy a o pokušení „plynoucí z moci, peněz a dlouhého cestování 

daleko od rodiny“172, tedy např. tlak na zkreslené vylíčení produktu pro dosažení větších 

prodejů nebo nemístné vztahy a zneužívání návykových látek. Přitom ovšem tyto skupiny 

poskytují také různé formy podpory pro udržení osobní morálky. 

Na úrovni firmy jde o otázky jako „kvalita, bezpečnost, udávání [neetického jednání], 

loajalita, reklama.“ Dovolím si přidat otázky po dovolenosti té či oné techniky, např. 

v lékařství. Na úrovni celé společnosti pak Miller uvádí „společenskou odpovědnost 

firem a ekonomickou spravedlnost jak přísluší zainteresovaným stranám, akcionářům 

                                                
169 MILLER W. D.: God at work: the history and promise of the Faith at Work movement, str. 74—78, 

125—142 
170 Tamtéž, str. 128 
171 Tamtéž, str. 76, 129—132 
172 Tamtéž, str. 131 
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atd. … analýzu výroby a rozhodnutí týkajících se produktu173 z hlediska dopadů na ži-

votní prostředí, otázky pracovních podmínek a mezd offshore174 a odměny vedení.“175 

Dalším okruhem je rozvíjení obchodních praktik a stylů vedení, pro které jsou mo-

delem biblické postavy a principy.176 To vhodně reaguje na veliký význam, který má pro 

chod podniku podnikatel, vlastník nebo ředitel, a který připomíná i Kompendium.177 

Novak zase ukazuje zásadní důležitost středního managementu pro chod firmy, ale i étos 

v ní panující.178 

Věřící tak rozvíjí ctnosti a účastní se Kristova prorockého a královského úřadu. Ve 

vztahu k účasti na Kristově prorockém úřadu platí, že součástí poslání hlásat evangelium 

je i šíření sociální nauky církve a obžaloba nespravedlností na sociálním poli.179 O 

spravedlnosti, solidaritě a etice vůbec v ekonomice mluví všechny sociální encykliky, 

nejnověji Caritas in veritate.180 Ovšem „hlásání je vždy důležitější než žaloba.“181 Může 

ale také jít o téma ctností a askeze potřebných při práci vůbec. Jak ctnosti, tak askeze patří 

mezi klasická témata morální teologie a spirituální teologie. O ctnostech spojených 

s prací pojednám v další kapitole. 

Miller sám však uvádí i některé potenciálně problematické body. Především jde o 

skutečnost, že mnozí takto orientovaní věřící vychází z vágního pojetí etiky, bez školení 

ve filosofické či teologické etice. To je problematické zejména tam, kde odpovědi nejsou 

jednoznačné nebo kde je třeba volit mezi dvěma dobrými či dvěma špatnými věcmi. 

Často se používaný a přístupný sekulární jazyk se bez sdílených zdrojů etiky se může 

proměnit v pouhé fráze. 182 Právě před tímto rizikem, které může vést až k činění závěrů 

označených za etické, které ve skutečnosti jsou proti pravému dobru člověka, varuje i 

Benedikt XVI. Ten varuje i před používáním přívlastku „etický“ ideologicky diskrimi-

nujícím způsobem, jako by takto neoznačené iniciativy nebyly etické. Cílem nemá být 

                                                
173 Anglicky „product decisions.“ Nepodařilo se mi najít lepší český překlad než uvedený. Jde o dosti 

rozsáhlou problematiku. Kotler a Armstrong v diagramu ukazují hlavní oblasti, kterých se tato roz-
hodnutí mohou týkat. Jsou to: základní užitek či služba, balení, doplňky, styl a design, kvalita, značka, 
instalace, prodejní servis, záruky, dodávky a úvěrování. Srov. ADIL Z.: Product Policy Decision 
(2.7.2010) [cit. 2014-06-17], < http://iammba.blogspot.cz/2010/07/product-policy-decision.html >, 
KOTLER P., ARMSTRONG G.: Marketing, Grada, Praha, 2004, str. 379, 387 

174 Myšleny podmínky a mzdy v subdodavatelských závodech zejména ve třetím světě  
175 MILLER W. D.: God at work, str. 131 
176 Tamtéž, str. 131 
177 KSNC 343–345 
178 NOVAK M.: Business as a calling, str. 28–30 
179 SRS 41 
180 Srov. CV 35–38; 45; 65 
181 SRS 41 
182 MILLER W. D.: God at work, str. 129—130 
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vznik sektorů ekonomiky označených nálepkou „etické,“ ale to, aby „veškerá ekonomika 

a veškeré financování byla etická … respektováním vnitřních požadavků, jež jsou jejich 

povaze vlastní.“183  

Nakonec Miller uvádí riziko společné všem typům, totiž ochuzení plynoucí z toho, že 

dotyční lidé či skupiny zůstanou jen u tohoto typu. 

 

3.2 Evangelizační typ 

Jako druhý typický způsob propojení duchovního života a práce Miller uvádí hlásání 

evangelia na pracovišti a svědectví o víře a vyjadřování víry tamtéž.184 Využívají tak 

příležitost svědčit o Ježíši Kristu jako Pánu a Spasiteli a o osobním vztahu s Bohem 

spolupracovníkům, zákazníkům, dodavatelům a dalším lidem, se kterými při práci při-

chází do styku. Dalším jejich cílem je vést lidi k uskutečňování závěru Matoušova 

evangelia: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i 

Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já 

jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“185  

Existují nejrůznější takto orientované skupiny, od neformálních skupin až po celo-

národní organizace. Mezi projevy tohoto způsobu propojení duchovního života a práce 

Miller počítá některé skupiny zaměřené na studium Písma na půdě korporací, a dále 

„setkání, konference, poradenské programy, výukové a studijní materiály, zpravodaje, 

weby,“ zaměřené na hledající a na nové křesťany mezi obchodníky a odborníky.186 Jako 

příklad uvádí Executive Ministries, která se soustředí na nejvyšší management a vlivné 

osobnosti. Bohatý pár uspořádá neformální večeři, spojenou s motivační řečí vhodné 

osobnosti. Tato motivační řeč obsahuje i svědectví o spasení v Kristu. Poté jsou hosté 

vyzváni, aby v případě, že se chtějí dozvědět více, vyplnili kartičku s žádostí o pokra-

čování. Asi „30—40% hostů dá najevo, že ten večer přijali Krista nebo že mají zájem o 

více informací.“187  

Nemusí jít jen o svědectví lidem z téže obce nebo státu; Miller tu výslovně uvádí, že 

podnikání mnohdy slouží jako prostředek šíření evangelia do zemí, kde je křesťanství 

pronásledováno. Přitom někteří podnikání používají jen jako zástěrku pro šíření víry. Jiní 
                                                
183 CV 45 
184 MILLER W. D.: God at work, str. 132—135 
185 Mt 28,19—20 
186 MILLER W. D.: God at work, str. 133, 192 
187 Tamtéž, str. 134 
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opravdu vyvíjejí danou činnost, kupř. výuku angličtiny, ale chápou ji především jako 

prostředek evangelizace, který nemusí být sám ekonomicky životaschopný, protože je či 

může být podporován z domova. Konečně ještě další vidí podnikání jako prostředek 

evangelizace, který ale sám musí být ekonomicky životaschopný, obstát v místní kon-

kurenci a zaujímat užitečné místo na trhu. Jejich podnikání tak nabízí užitečné produkty a 

vytváří nová pracovní místa. 

Věřící tímto způsobem naplňují již zmíněné velké poslání ze závěru Matoušova 

evangelia188 a účastní se na Kristově prorockém úřadu.189 K hlásání evangelia jsou po-

voláni všichni křesťané včetně laiků, pro které je „vlastním polem jejich evangelizační 

činnosti … svět politiky, hospodářství a sociálních vztahů, jakož i svět kultury, věd a 

umění, mezinárodního života a hromadných sdělovacích prostředků“ 190  Také Qua-

dragesimo anno volá po laických apoštolech na pracovištích.191 Fakt, že k hlásání do-

chází také mezi vysokým managementem a specialisty, odpovídá skutečnosti, že adresáty 

hlásání mají být lidé všech společenských vrstev.192 Encykliky na mnoha místech pod-

trhují význam evangelia nejen pro člověka osobně, ale také pro pravý rozvoj lidstva. 

Naposledy tak Caritas in veritate mluví o nenahraditelném významu „evangelia při bu-

dování společnosti ve svobodě a spravedlnosti“193 a potřebě očišťování rozumu vírou;194 

ještě na jiném místě říká, že „Bůh je zárukou opravdového rozvoje člověka.“195 

Správnými způsoby evangelizace se zabývá apoštolská exhortace Pavla VI. Evangelii 

nuntiandi. Základem je svědectví vlastního života a jeho soulad s evangeliem, je však 

třeba také skutečně mluvit o Kristu; nezbytné je i vyučování katechismu.196 Všeobecné 

hlásání evangelia musí být doplněno osobní formou.197 Evangelizace musí proniknout do 

života až ke změně smýšlení (metanoia), nejen se zastavit u vyložení nauky.198 Je třeba 

hlásat skutečně evangelium, ne mylné názory nebo módní ideologie, zůstat ve spojení 

s církví a ve vzájemné jednotě a varovat se sektářství. 199  Je třeba bratrské lásky 

k adresátům hlásání a být šetrní, snažit se „nedotknout druhého, hlavně toho, kdo je slabý 

                                                
188 Mt 28, 19—20 
189 ChL 16 
190 EN 70 
191 QA 140; 141 
192 EN 18 
193 CV 13 
194 CV 56 
195 CV 29 
196 EN 21, 22, 41—44 
197 EN 46 
198 EN 10, 49 
199 EN 15, 58, 77 
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ve víře“200 a brát v úvahu i „vzájemný těsný vztah mezi evangeliem a konkrétním osob-

ním a společenským životem člověka.“201 

 

3.3 Prožitkový typ 

Prožitkový typ202 typicky hledá smysl a účel své práce;203 tito lidé v ní touží vidět 

více než povinnost vůči společnosti nebo prostředek získání obživy, hledají v ní povolání 

od Boha a službu společnosti. Miller přímo uvádí, že tito lidé se ptají, zda „je možné být 

úředníkem vkládajícím data do počítače nebo investičním bankéřem nebo výkonným 

ředitelem obchodní společnosti [CEO] a pořád ještě sloužit Bohu.“204 Pokračuje ale, že 

při svém ptaní „pochybují o tom, že jedinou cestou, jak sloužit Bohu na plný úvazek, vidět 

svou práci jako povolání a najít smysl v tom, co dělají, musí být opustit výdělečný sektor a 

věnovat se tzv. pomáhajícím profesím“ a doplňuje, že důvodem takového ptaní se je často 

„chybná nebo nedostatečná teologie práce.“ Přitom z celé Millerovy knihy plyne, že 

takovéto otázky jsou často projevem spíše široce rozšířeného zmatení a nejasností oh-

ledně vnímání vztahu duchovního života a práce a chybných náhledů na jejich vztah, a to 

i na straně kněží, než jen projevem nedostatečného vzdělání ve víře na straně konkrétních 

tazatelů.  

Viděli jsme v předchozí kapitole, že sociální nauka církve dává práci nejen 

v pomáhajících profesích do jasné souvislosti se službou Bohu a tak odstraňuje důvody 

těchto obav. Dokonce ji ukazuje jako „účast na díle Stvořitelově,“205 čímž nejenže od-

povídá na tyto obavy, ale především ukazuje skrytou podstatu práce a poskytuje cenné 

přínosy k hledání jejího smyslu. 

Zároveň se zde potvrzuje význam šíření sociální nauky církve coby součásti poslání 

hlásat evangelium.206 Ačkoliv je pravda, že některé práce, byť jsou legální, s sebou při-

náší tak závažné nebo prakticky neřešitelné etické otázky, že v nich křesťan nemůže 

                                                
200 EN 79 
201 EN 29 
202 MILLER W. D.: God at work, str. 76; 135–137 
203 Miller ho nazývá „experience type.“ Slovo „experience“ lze přeložit jako zkušenost ve smyslu 

praxe, životní zkušenost, nebo zkušenost jako něco prožitého. Přeložil jsem tento název jako „pro-
žitkový typ,“ neboť podle mého názoru jde především o možnost prožívat svoji práci jako něco 
účelného, ba dokonce povolání od Boha. 

204 MILLER W. D.: God at work, str. 76; 135 
205 LE 25 
206 Srov. SRS 41 
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s klidným svědomím způsobit, sociální nauka církve jasně popírá redukci „křesťana 

hodných“ profesí jen na pomáhající profese. 

Miller opět sám uvádí některá rizika tohoto typu propojení pro správnou spiritualitu 

práce. Především, otázky „jak [dobře] to děláme a kdo jsme jako lidé,“ mohou být za-

stíněny kladením přílišného důrazu na otázku, „co děláme a zda je to povolání.“207 Tento 

důraz může také vést k určitému elitářství, hledání té správné práce a podceňování oby-

čejných zaměstnání. Velkým rizikem je i možná krize identity v případě ztráty zaměst-

nání ztotožněného s povoláním. Na závěr Miller uvádí totéž riziko jako u všech ostatních 

typů, totiž ochuzení plynoucí ze soustředění jen na tento typ. 

Michael Novak napsal v knize Byznys jako povolání slova, která jsou v souladu se 

sociálními encyklikami a pěkně ukazují toto hledání smyslu a povolání: „Lidé v byznysu 

nejsou jen ‚rozumní ekonomičtí činitelé.‘ Každý z nich je také lidskou bytostí hledající své 

povolání.“ Tito lidé pak „chtějí od práce více uspokojení než jen peníze … mají jiné 

rozměry své osoby, které je třeba uspokojit;“ hluboce touží oboustranně sloučit svoji 

práci a svoji identitu.208 Novak také uvádí, že byznys je „morálně vážné povolání“209 

(„morally serious calling“). Na jiném místě označuje kariéru v byznysu za „morálně 

vznešené poslání.“210 

Novak uvádí několik znaků povolání,211 které dokumentuje příklady. Především je 

povolání jedinečné. „Žádní dva lidé nemají stejné povolání.“212  Za druhé, je třeba 

k němu mít příslušené schopnosti a lásku včetně lásky ke dřině, kterou přináší; nejen 

lásku ke konečnému produktu. Dále Novak píše, že „skutečné povolání odhaluje svoji 

přítomnost radostí a pocitem obnovené energie, která plyne z jeho praktikování.“ 213 

Tím samozřejmě nemyslí, že nepřichází mnohdy velmi těžké chvíle, spíše potěšení 

z vědomí, že děláme, co máme dělat. Uvádí i příklady nadšení nad prací, kterou dotyční 

dělají. Jako poslední bod píše, že povolání „obvykle není snadné rozlišit. Často člověk 

vyzkouší mnoho cest, než konečně najde tu správnou.“ 214 

 

                                                
207 MILLER W. D.: God at work, str. 136 
208 NOVAK M.: Business as a calling, str. 39–40 
209 Tamtéž, str. 54 
210 Tamtéž, str. 13; anglické slovo „serious“ lze přeložit jako seriózní, vážný i náročný k porozumění. 

Podle mého názoru mu lze v Novakově knize rozumět ve všech těchto významech. 
211 NOVAK M.: Business as a calling, str. 34–35 
212 Tamtéž, str. 18 
213 Tamtéž, str. 35 
214 Tamtéž, str. 35 
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3.4 Typ obohacení 

Tento typ215 se zaměřuje na duchovní péči a růst. Hned na začátku je třeba upozornit, 

že se tu často mohou objevit prvky New Age a tzv. evangelia prosperity. A tak sem patří 

legitimní prvky křesťanské spirituality jako studium Písma, modlitba, meditace, rozli-

šování duchů, duchovní péče a proměna chápaná ve smyslu znovuzrození a proměnění k 

obrazu Krista. Můžeme tu však najít i ty, kdo v příklonu k Boží vůli nebo v růstu svého 

vnitřního vědomí vidí prostředek k obchodnímu a finančnímu úspěchu. 

Jedním z motivů pro vstup do takových skupin je hledání uzdravení ze zranění sou-

visejících s prací. Miller přímo uvádí tyto příčiny zranění: „propouštění, špatný ma-

nagement, dlouhý stres, konkurenční tlaky, dlouhý čas mimo domov a zastarání jejich 

dovedností.“216 Pro jiné je dodržování pravidelných časů modlitby způsobem, jak upro-

střed denních tlaků najít klid a mír. 

Takové činnosti, pokud se neodchylují od křesťanské víry, zřejmě patří do spirituality 

práce ve smyslu teze této bakalářské práce díky účasti na Kristově kněžském, prorockém 

a královském úřadu skrze snášení námahy práce ve spojení s Kristem, duchovní boj a 

případně i proměnu firemní kultury, solidaritu a službu druhým. 

Rizikem je především případná kombinace s myšlenkami New Age, relativismus a 

přílišný, až narcistický důraz na sebezdokonalení. Pochopitelně též ochuzení v případě, 

že lidé sledují jen tento typ propojení duchovního života a práce. 

 

3.5 Všechno integrující typ 

Jde o lidi a skupiny, kteří se pohybují mezi několika, případně všemi, dosud uvede-

nými typy propojení, i když často mají jeden základní.217  

                                                
215 MILLER W. D.: God at work, str. 77, 137–139 
216 Tamtéž, str. 77 
217 Tamtéž, str. 139 
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Kapitola 4 Ctnosti spojené s prací 
Uvedl jsem v tezi této bakalářské práce, že duchovní život a práci lze v ideálním pří-

padě propojit rozvojem ctností a spirituality práce. Přitom rozvojem ctností myslím 

zejména rozvoj víry, naděje, lásky, moudrosti, statečnosti, mírnosti a spravedlnosti jako 

předpokladů práce i jako důsledku situací, se kterými se v práci setkáváme a které nás 

vedou vycházet ze sebe a překonávat se. 

Encyklika Centesimus annus přímo stručně uvádí některé ctnosti, spojené s pracovním 

procesem. Na tuto encykliku navázal Michael Novak ve své knize Business as a 

calling,218 která ji v některých kapitolách často přímo parafrázuje.219 Doplním však oba 

texty i z jiných zdrojů.  

 

4.1 Co je to ctnost 

Podle Katechismu je ctnost „trvalá a pevná dispozice konat dobro.“220 Lidské ctnosti 

pak „jsou pevné postoje, ustálené sklony, trvale nabyté dokonalosti rozumu a vůle, které 

řídí naše skutky, vnášejí řád do našich vášní a usměrňují naše chování podle rozumu a 

víry. Jejich plodem je snadnost, sebeovládání a radost při úsilí o mravně dobrý život.“221 

Všechny lidské ctnosti jsou seskupeny okolo čtyř tzv. kardinálních ctností moudrosti, 

spravedlnosti, statečnosti a mírnosti.222  

Novakovo pojetí ctnosti odpovídá právě lidským ctnostem v Katechismu. 

Božské ctnosti „uzpůsobují lidské mohutnosti pro účast na božském životě. … Jsou 

základem, duší a charakteristickým rysem mravního jednání křesťana. … Bůh je vlévá do 

duše věřících, aby věřící byli schopni jednat jako jeho děti a zasloužit si věčný život. 

Božské ctnosti jsou zárukou přítomnosti a působení Ducha svatého v mohutnostech lidské 

bytosti. Božské ctnosti jsou tři: víra, naděje a láska.“223 Také kardinální ctnosti jsou 

v nich zakořeněny. 

Ctnost je významná i pro ekonomiku. Novak chápe kapitalismus jako „ekonomický 

systém … orientovaný na lidskou mysl: caput (latinsky „hlava“), důvtip, vynalézavost, 

                                                
218 NOVAK M.: Business as a calling, New York, The Free Press, 1996 
219 Tak říká sám Novak; srov. NOVAK M.: Business as a calling, str. 118 
220 KKC 1803 
221 KKC 1804 
222 KKC 1805 
223 Srov. KKC 1812; 1813 



41 

objevy.“ 224 Proto „nejvíce ze všeho závisí na lidském kapitálu, včetně lidského kapitálu 

tvořeného ctnostnými návyky.225  

Jak dále uvidíme, ctnosti mají různý přímý vztah k práci.  

 

4.2 Víra 

Víra je „božská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co nám řekl a zjevil a co 

nám svatá církev předkládá k věření.“226 Spiritualita práce úzce souvisí s tímto citátem 

z Katechismu, neboť vyžaduje správnou teologii práce, která vychází z Písma svatého a 

sociální nauky církve. Zejména jde o fakt, že prací máme účast na díle Stvořitelově227 a 

že církev do svého chápání práce zahrnuje i současné, nejen pomáhající profese. Viděli 

jsme v kapitole 3.3, že chybná teologie práce vede k nešťastným představám o tom, že 

pouze pomáhající profese jsou službou Bohu na plný úvazek. Další falešná představa je, 

že svojí prací dosáhneme vytvoření Božího království na zemi. V kapitole 3.4 jsem se 

dotkl i evangelia prosperity. 

Víru není třeba jen uchovávat a žít z ní, ale Kristův učedník „ji má i vyznávat, vydávat 

o ní nebojácně svědectví a šířit ji.“228 To se týká jak svědectví skutky na pracovišti, 

láskou k bližním a etickým jednáním vůbec, ale také hlásání evangelia, do kterého spadá 

i hlásání sociální nauky církve.229 Jak jsem uvedl v kapitole 3.2, jeden z typů propojení 

duchovního života a práce se právě na to soustředí. 

 

4.3 Naděje 

O naději Katechismus říká230 
Naděje je božská ctnost, kterou toužíme po nebeském království a po věčném životě jako 

po svém dokonalém štěstí tím, že důvěřujeme Kristovým příslibům a nespoléháme na své 

síly, ale na pomoc Ducha svatého. … [člověk] bere na sebe očekávání, která podněcují lid-

skou činnost; očišťuje je a zaměřuje k nebeskému království; chrání před malomyslností; je 

oporou ve chvílích opuštěnosti; rozšiřuje srdce v očekávání věčné blaženosti. 

                                                
224 NOVAK M.: Business as a calling, str. 81 
225 Tamtéž, str. 96 
226 KKC 1814 
227 LE 25 
228 KKC 1816 
229 SRS 41 
230 KKC 1817–1818 
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Tato ctnost tak, dle mého názoru, souvisí především s otázkou zaměření naší práce na 

Boha, snášení námahy spojené s prací, modlitbou v těžkostech při práci a problematikou 

uzdravení ze zranění s ní souvisejících, o kterých jsem psal v kapitole 3.4, jakož i s 

otázkou pravého lidského rozvoje. 

 

4.4 Láska 

„Láska je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno pro něho samého a 

svého bližního jako sebe z lásky k Bohu.“231 V souvislosti s prací se otevírají nejrůznější 

možnosti lásky k bližnímu. V každém, komu jsme (ne)dali najít, napít atd. je přítomen 

Ježíš.232 Je na místě připomenout již citovaná slova, že „pracovat znamená dnes více než 

kdy dříve pracovat s ostatními a pracovat pro ostatní: pracovat znamená dělat něco pro 

někoho“233 a že podnik má nejen vytvářet zisk, který oprávněně slouží jako indikátor 

jeho prosperity, ale také „naplňovat úlohu společenství.“234 Je třeba citovat i Novaka, že 

hlavní institucí, kterou lidstvu přinesl kapitalismus, je soukromá obchodní společnost, 

zaměřená na společné vytváření dosud neexistujícího bohatství, a ne individualismus.235  

Jsem však přesvědčen, že Boha lze milovat také objevováním a chválením jeho díla. 

Nepochybně lze nalézt i další způsoby, jak prací milovat Boha, vždyť láska je vynalé-

zavá. 

 

4.5 Moudrost 

Moudrost „dává praktickému rozumu schopnost, aby v každé situaci rozeznal, co je 

naše pravé dobro, a zvolil přiměřené prostředky.“236 Novak tu cituje původní Aristote-

lův příklad lukostřelce, jemuž se podobá moudrá osoba. Dobré jednání má přesně za-

sáhnout cíl „správným způsobem, ve správný čas, se správným důrazem“ i ve všech 

dalších ohledech.237 Toto jednání se musí vztahovat ke správným lidem a brát do úvahy 

                                                
231 KKC 1822 
232 Mt 25, 31–46 
233 CA 31 
234 LE 34 
235 NOVAK M.: Business as a calling, str. 126–127 
236 KKC 1806 
237 NOVAK M.: Business as a calling, str. 105–106 
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nesčetné okolnosti, jako je v případě lukostřelce např. vítr a technické vlastnosti luku. 

Praktická moudrost tak organizuje a řídí ostatní ctnosti k dobrému jednání. 

Novak chápe jednu ze ctností byznysu jako takového, totiž praktický realismus, jako 

podmnožinu praktické moudrosti.238 Míčka shrnuje Novakova slova o praktickém rea-

lismu takto: je „podpořený habity jako schopnost naslouchat, být pozorný a vnímavý, 

schopnost uvažovat v širších souvislostech, být sebekritický a ochotný uznat svoje chyby. 

… Realita a vztah k ní je předpokladem úspěchu v byznysu.“239  

Centesimus annus hovoří o „schopnosti včas rozpoznat potřeby ostatních lidí a 

kombinace nejvhodnějších výrobních faktorů pro jejich uspokojování“ a „obezřetnosti 

při podstupování předvídatelných rizik.“240 

S moudrostí souvisí schopnost poznat, kdy práce dosáhla cíle, kterého měla dosáh-

nout, a tedy nepředělávat již dobře vykonané dílo.241 

 

4.6 Statečnost  

„Statečnost je mravní ctnost, která při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí 

o dobro. Posiluje rozhodnutí odporovat pokušení a překonávat překážky mravního 

života.“242 Často je nezbytná pro to, aby se člověk vůbec pustil do podnikání či jiné 

činnosti, aby překonal obavy či odrazování ostatních.243 

Se statečností souvisí trpělivost ve smyslu schopnosti vyvarovat se škodlivého, 

přehnaného smutku, nebo tento smutek alespoň ovládat. Tento škodlivý smutek má 

několik pramenů. Jednak následky prvotního hříchu, se kterými se při práci setkáváme, 

tedy porušenost člověka, těžkosti obecně a odpor hmoty vůči opracovávání. 244 Další 

příčinou smutku je, že „dobro, které zamýšlíme, může být dosaženo jen po vynaložení 

spousty času a úsilí.“245  

Souvisí s ní i vytrvalost, tedy „uvážlivé a stálé vytrvání v rozumem přijatém 

rozhodnutím usilovat o nějaké žádané dobro. Toto přijaté rozhodnutí musí být moudré a 

                                                
238 NOVAK M.: Business as a calling, str. 130 
239 MÍČKA R.: Micheal Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu, Brno, L. Marek, 

2009, str. 185 
240 CA 32 
241 WYSZYNSKI S.: All You Who Labor, Sophia Institute Press, Manchester (NH), 1995, str. 144–146 
242 KKC 1808 
243 Srov. NOVAK M.: Business as a calling, str. 118, 128 
244 WYSZYNSKI S.: All You Who Labor, str. 120 
245 Tamtéž, str. 128 
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rozumové/rozumné, protože jím stanovujeme jak cíl, tak prostředky vedoucí k jeho 

dosažení.“246 

 

4.7 Mírnost 

„Mírnost je mravní ctnost, která zmírňuje přitažlivost rozkoší a dává člověku 

schopnost vyrovnaně užívat stvořená dobra. Zabezpečuje vládu vůle nad pudy a udržuje 

touhy v mezích počestnosti.“247  

Pod tuto ctnost řadím schopnost se vůbec ztišit k učení, rozmýšlení, práci. Dále také 

schopnost krotit své touhy po koupi nečeho, abych mohl peníze investovat. Souvisí s tzv. 

odloženou spotřebou.248 

 

4.8 Spravedlnost 

„Spravedlnost je mravní ctnost, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu a 

bližnímu to, co jim patří.“249 Rozlišujeme spravedlnost směnnou (komutativní), podílnou 

(distributivní) a zákonnou (legální). Přitom první se týká smluvních vztahů mezi 

jednotlivci a mezi společenstvími, druhá se týká „práva jednotlivců vůči společnosti“ a 

třetí „povinností jednotlivců vůči společnosti a státu.“250 

Jelikož celá tato bakalářská práce se zabývá zejména pohledem pracující osoby na 

práci, budu se věnovat hlavně spravedlnosti směnné.  

Na obou stranách jde především o pohled na druhou stranu jako na osobu, ne jen 

nástroj nebo nepřátelskou třídu, a plnění povinnosti plynoucích z pracovních smluv, 

jsou-li tyto smlouvy spravedlivé.  

 

  

                                                
246 Tamtéž, str. 137–8 
247 KKC 1809 
248 Srov. NOVAK M.: Business as a calling, str. 64–65 
249 KKC 1807 
250 Život z víry, strana 52 
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Kapitola 5 Závěr 
Tato bakalářská práce se zabývala otázkou, zda spolu souvisí duchovní život a práce 

v současných profesích a případně zda a jak je možné je propojit. Nejprve jsem formu-

loval tezi, že spolu souvisí, propojení je možné a spočívá v růstu v teologických a kar-

dinálních ctnostech, chápání práce jako účasti na Božím díle stvoření a vykoupení a 

účasti na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadu. Jak již bylo řečeno 

v úvodu, takováto teze umožnuje ve zřetelné vzájemné souvislosti zpracovat témata, 

která byla součástí zadání bakalářské práce, tedy dělbu práce, rozvíjení lidské osobnosti 

prací, podnikatelské ctnosti, a možnosti integrace práce se spiritualitou. 

Tuto tezi jsem následně konfrontoval s pastorální konstitucí II. vatikánského koncilu o 

církvi v dnešním světě Gaudium et spes, sociálními encyklikami a Kompendium sociální 

nauky církve. Postupoval jsem metodicky v pořadí, ve kterém byly tyto dokumenty vy-

dány, a zároveň dokumentoval, jak se v nich vyvíjelo chápání práce. Přitom jsem se 

soustředil zejména na to, jak může v jejich světle vnímat svoji práci sám pracující.  

Zjistil jsem, že základních východiskem pro teologii práce v nich představenou je fakt, 

že Bůh člověk stvořil ke svému obrazu jako osobu, muže a ženu, a povolal ho k účasti na 

díle stvoření. Člověk práci koná a práce k němu směřuje. Z toho všeho vychází možnost 

vytvoření spirituality práce. Ze skutečnosti, že člověk je osoba a jako osoba i koná práci, 

později papežové vyvozují řadu etických ponaučení pro pracovní vztahy i pro cíl pravého 

hospodářského rozvoje.  

Od doby první sociální encykliky, Rerum novarum, došlo ke zřetelnému posunu od 

chápání práce jako čistě dělnické námezdní práce k chápání, které skutečně zahrnuje 

všechny současné profese, ať už konané v zaměstnaneckém vztahu nebo ve formě sou-

kromého podnikání. 

Člověk při své práci čerpá ze dvou pokladnic, z nichž jednou je země a druhou práce 

jiných lidí. Pojem země, kterou je člověk Bohem povolán obdělávat a podmanit, je 

v novějších encyklikách chápán ve velice širokém smyslu jako celá člověkem obývaná 

část viditelného vesmíru. V ní člověk má objevovat a objevuje nové zdroje a jejich vyu-

žití. 

Druhá pokladnice, tedy práce jiných lidí, nezahrnuje jen práci předchozích generací, 

ale i práci našich současníků, kterou používáme při své práci. Encykliky tak reflektují 

téma dělby práce. 



46 

Sociální encykliky si všímají také hospodářského a sociálního rozvoje. Zdá se, že toto 

téma nebylo vždy považováno za něco, co patří do oprávněného zájmu církve. Papež 

Pavel VI. ho však, v duchu II. vatikánského koncilu, do něj jasně zahrnul. To je vý-

znamné pro tuto bakalářskou práci, neboť práce v současných profesích se odehrává 

v kontextu celosvětového hospodářského rozvoje a obvykle k němu i přispívá. 

Církevní dokumenty přímo volají po propojení duchovního života a práce a někdy i 

dávají návody, jak má takové propojení vypadat. Teze, kterou jsem na začátku formu-

loval, souhlasí s těmito požadavky a návody, nejvíce pak s chápáním spirituality práce 

v encyklice Jana Pavla II. Laborem Exercens z roku 1981. 

Toto studium pro mě bylo velice přínosné, neboť jsem díky němu získal solidně za-

loženou teologii práci, která je potřebná pro zdravou spiritualitu práce. Její význam 

zvláště vynikne při srovnání s chybnou teologií, o které bude řeč vzápětí.  

Po konfrontaci teze se sociálním učení církve, které potvrdilo oprávněnost teze, jsem 

pokračoval zkoumáním literatury, která zkoumala empirická data o vzniku a růstu skupin 

zaměřených na propojení duchovního života a práce. Mám na mysli Millerovu knihu God 

at work: the history and promise of the Faith at Work movement. Ta identifikuje čtyři 

základní typy propojení duchovního života a práce. 

Takzvaný „etický typ“ se především zabývá etickými otázkami s prací spojenými. Jde 

o různé otázky na osobní rovině, rovině firmy i na úrovni celé společnosti. Patří sem také 

aplikace biblických vzorů a principů do vedení podniků. 

Další typ, tzv. „evangelizační typ,“ realizuje propojení zejména skrze svědectví víry 

na pracovišti a hlásání evangelia tamtéž. Některé skupiny dokonce využívají byznysu 

k šíření víry do jiných států.  

Třetí typ se zabývá otázkou prožívání práce jako povolání od Boha. Často si klade 

otázku, zda je pro službu Bohu na plný úvazek nutné opustit kariéru v byznysu a věnovat 

se pomáhajícím profesím. Taková otázka je zakořeněna v chybné teologii práce, která je 

ovšem značně rozšířena. 

Čtvrtý typ se zabývá duchovním růstem a také uzdravením z případných duševních 

zranění souvisejících s prací (propouštění apod.). Bohužel je často propojen s New Age 

nebo evangeliem prosperity. 

Tyto čtyři typy se navzájem doplňují, nikoliv vylučují, a je dobré věnovat pozornost 

všem těmto přístupům, byť různí lidé přirozeně preferují jeden či druhý. 
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V poslední kapitole své práce jsem ke každé z teologických a kardinálních ctností 

uvedl příklady toho, jak souvisí s prací. Nejde a nemělo jít o vyčerpávající seznam; ten by 

přesahoval možnosti této práce.  

Vytvoření vzdělávacího programu jsem po dohodě se školitelem vypustil, neboť by 

vydalo na samostatnou bakalářskou práci. 

Závěrem je tedy možno říci, že se mi podařilo prokázat tezi o možnosti propojení 

duchovního života a práce včetně konkrétních bodů, jak takové propojení může vypadat. 

Studium mě obohatilo zejména o solidní teologii práce a kvalitní odkazy na další litera-

turu. Mám na mysli jako odkazy v encyklikách a Kompendiu sociální nauky církve, tak 

skutečně obrovské množství odkazů v Millerově knize God at work: the history and 

promise of the Faith at Work movement. Bakalářská práce tak posloužila jako dobré 

východisko k dalšímu studiu tohoto širokého tématu, které mě dlouhodobě zajímá. 
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Seznam použitých zkratek 
CV  Caritas in veritate 

ChL  Christifideles laici 

EN  Evangelii nuntiandi 

KKC Katechismus katolické církve 

KSNC Kompendium sociální nauky církve 

LE  Laborem exercens 

LG  Lumen gentium 

MM  Mater et Magistra 

PP  Populorum progression 

PT  Pacem in terris 

QA  Quadragesimo anno 

RN  Rerum novarum 

SRS  Sollicitudo rei socialis 
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Anotace 
Práce se zabývá otázkou souvislosti duchovního života a práce a možnostmi jejich pro-
pojení. Přitom pod pojmem práce rozumí zaměstnání nebo podnikání v současných, 
nejen pomáhajících profesích. Nejprve formuluje tezi, že takové propojení je možné a 
spočívá v růstu ve ctnostech, chápání práce jako účasti na Božím díle stvoření a vykou-
pení a účasti na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadu. Dále tuto tezi kon-
frontuje s pastorální konstitucí o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, sociálními 
encyklikami a Kompendiem sociální nauky církve. Dokumentuje zároveň vývoj chápání 
práce v těchto dokumentech v průběhu času. Dospívá k potvrzení teze a dále popisuje 
několik typických způsobů propojení duchovního života a práce, nalezených v odborné 
literatuře. Diskutuje také vztah teologických a kardinálních ctností ke spiritualitě práce. 
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Abstract 
Bachelor thesis “Humans and the World of Work” examines the relation of spiritual life 
and daily work, as well as the possibility of connecting them. It understands “work” as an 
employment or entrepreneurial activity in contemporary professions not limited to the 
caring professions. It starts by formulating a hypothesis that such a connection is possible 
which is consists in the development of virtues, viewing work as participation in God’s 
work of creation and redemption and as participation on the mission of Christ as Priest, 
Prophet and King. It compares this hypothesis with the teachings of Gaudium et Spes, 
Pastoral Constitution on the Church in the Modern World of the Second Vatican Council, 
the social encyclicals, and the Compendium of the Social Doctrine of the Church. In the 
doing so, it also documents the development of their understanding of work during time. 
In concludes that the hypothesis is confirmed by them a goes on to describe several 
common types of connecting spiritual life and work, as found in literature. It also dis-
cusses the relation of the theological and cardinal virtues to spirituality of work.  
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Kapitola 1 Úvod 

Téma vztahu duchovního života a práce je aktuální s ohledem na slova Lumen Gen-

tium o světském rázu laiků a jejich povolání „hledat Boží království tím, že se zabývají 

časnými věcmi a upravují je podle Boha.“1 V praxi se přitom lze setkat s různými pří-

stupy k tomuto vztahu, od hledání rozmanitých modelů propojení, přes různé pochybnosti 

až po názor, že jde o dvě nesouvisející oblasti. Jak ukazuje Miller ve své knize God at 

work,2 snahy propojit duchovní život a práci zažívají v posledních desetiletích obrovský 

vzestup mezi křesťany všech denominací. 

Cílem této bakalářské práce tak je ukázat, že duchovní život a práce, kterou budeme 

pro účely této bakalářské práce chápat jako zaměstnání nebo podnikání v současných, 

nejen pomáhajících profesích, souvisejí a v ideálním případě je lze propojit rozvojem 

ctností a spirituality práce. Přitom rozvojem ctností myslím zejména rozvoj víry, naděje, 

lásky, moudrosti, statečnosti, mírnosti a spravedlnosti jako předpokladů práce i jako 

důsledku situací, se kterými se v práci setkáváme a které nás vedou vycházet ze sebe a 

překonávat se. Spiritualitou práce pak rozumím vědomí, že prací máme účast na Božím 

díle stvoření a vykoupení a že prací člověk zdokonaluje i sám sebe, zejména když podle 

svých možností objevuje, rozvíjí a doplňuje Boží dílo, když se účastní Kristova kněžského 

úřadu konáním práce ve spojení s Duchem a snášením námahy práce ve spojení s Kris-

tem, Kristova prorockého úřadu hlásáním evangelia slovy a skutky a poukazováním na 

zlo ve světě a Kristova královského úřadu tím, že slouží druhým a duchovním bojem sám 

v sobě vítězí nad hříchem.3  

Takto formulovaná teze umožní uceleným způsobem diskutovat podnikatelské ctnosti, 

možnosti integrace práce se spiritualitou i to, jak práce rozvíjí lidskou osobnost, tedy 

témata uvedená v zadání bakalářské práce.  

Budu postupovat tak, že nejprve shrnu základní body nauky o lidské práci, jak je na-

cházíme v Bibli, sociálních encyklikách a Kompendiu sociální nauky církve. Z těch, 

myslím, přesvědčivě vyplyne, že duchovní život a práce skutečně souvisí. Přitom se budu 

věnovat i tématu práce a dělby práce jako příčiny našeho bohatství, které je rovněž 

uvedeno v zadání bakalářské práce. Dále podám stručný přehled základních způsobů, jak 

                                                
1 LG 31 
2 MILLER W. D.: God at work: the history and promise of the Faith at Work movement 
3 Srov. LE 24–27, KKC 783–786, ChL 14. 
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lidé propojují duchovní život a práci. Nakonec pojednám o ctnostech spojených s prací, 

zejména s ohledem na ctnosti podnikatelů. V závěru pak shrnu získané poznatky. 
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Kapitola 2 Teologie práce 
Cílem této kapitoly je podat základní myšlenky teologie práce, jako je nacházíme v 

sociálních encyklikách, Kompendiu sociální nauky církve a dalších církevních doku-

mentech, a to zejména s ohledem na otázku, co je to práce, a zda a jak je ji podle těchto 

zdrojů možné propojit s duchovním životem. Uvedené zdroje, které proberu postupně 

v pořadí, ve kterém tyto vyšly, obsahují několik vzájemně se doplňujících pohledů na tyto 

otázky. Toto pořadí umožňuje dokumentovat vývoj pohledu na práci v církevních do-

kumentech, zároveň však bohužel znamená, že encyklika Laborem exercens, která je dle 

mého názoru pro tuto bakalářskou práci nejvýznamnější, je zmíněna až dosti daleko. 

Výsledky, myslím, přesvědčivě dokazují existenci spojení mezi duchovním životem a 

prací. 

 

2.1 Rerum novarum 

První sociální encyklika, Rerum novarum papeže Lva XIII. z roku 1891, se v tomto 

ohledu věnuje vzájemnému poměru „mezi těmi, kdo propůjčují kapitál, a těmi, kteří 

poskytují svou práci.“4 Přitom slova „práce“ a „kapitál“ se v ní často používají také pro 

označení dělníků a vlastníků kapitálu. Podobně je tomu i v dalších encyklikách. V této 

bakalářské práci budu „práci“ chápat jako činnost, nikoliv jako označení dělníků, na 

některých místech však upozorním na ono druhé chápání. 

V celé encyklice jde především o práci dělníků, na kterou pohlíží jako na výdělečné 

povolání, jehož cílem je „opatření prostředků nutných pro různé životní potřeby a pře-

devším k uhájení života“ a slušné existenci a „výdělek vlastnit jako soukromý majetek.“5 

Vidíme tedy zájem o zaměstnání v (tehdy) současných, nejen pomáhajících profesích, 

z nichž mnohé jsou aktuální dodnes.  

Encyklika se nijak přímo nevyjadřuje k možnosti propojení duchovního života a 

práce, kromě varování před některými pracovními podmínkami, zejména těmi, která by 

byly na překážku duchovnímu životu a slavení neděle a svátků, aby člověk tímto slave-

ním vzdal poctu Bohu a nezapomínal na věčný cíl svého života.6 Oceňuje však práci 

                                                
4 RN 1 
5 RN 4; 34 
6 RN 32 
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dělníků, když ji chápe jako zcela zásadní příčinu národního bohatství.7 To ovšem není 

myšleno jako popření úlohy ostatních; spíše jde o upozornění, aby nebyl přehlížen vý-

znam práce dělníků a aby stát pečoval i o dělníky. Takováto výdělečná práce je člověku 

ke cti a ne k hanbě.8 Při pohledu na zanedbávání zemědělství později Jan XXIII. vý-

slovně ocení i práci zemědělců jako velmi čestnou a ušlechtilou a připomene i její vý-

znam pro zásobování potravinami i surovinami pro průmysl.9  

Rerum novarum se dosti zabývá rolí ctností v pracovních vztazích. Právě ve ctnosti je 

pravá vznešenost a důstojnost člověka.10 Věnuje se zejména ctnosti spravedlnosti.11 

Přitom jde jak o spravedlnost sociální, tak o spravedlnost směnnou ve vztazích mezi 

osobami dělníků a zaměstnavatelů. Právě té se budu věnovat dále.  

Na straně dělníků jde především o plnění pracovní smlouvy, pokud je svobodná a 

spravedlivá. 

Spravedlnost na straně zaměstnavatelů je rozvedena mnohem více. Myslí se jí zejména 

respekt k lidské důstojnosti dělníků. Odmítá myšlenky, že by dělníci byli jen jakýmsi 

zbožím; s odvoláním na to později Pius XI. napíše, že ani „práce není pouhým zbožím.“12 

Dále zdůrazňuje ohled na jejich náboženské a duchovní dobro včetně toho, aby nebyli na 

pracovišti sváděni ke hříchu, jakož i ohled na jejich rodinu a šetrnost, ohled na jejich síly 

a možnosti dané věkem a pohlavím, včetně dostatku odpočinku k jejich obnovení, a 

placení spravedlivé mzdy. Zdůrazňuje nejen spravedlivé vlastnictví statků, ale také jejich 

spravedlivé užívání ke svému zdokonalení i ke službě a pomoci druhým.13 Tato témata 

najdeme i v následujících sociálních encyklikách. 

V souvislosti se spravedlností Rerum novarum také rozlišuje osobní a nutný charakter 

práce. Práce „je osobní, poněvadž vynaložená síla a námaha je spojena s osobou a je 

plným vlastnictvím toho, jenž ji uvádí v činnost a jehož prospěchu má sloužit; dále že je 

nutná, protože člověk potřebuje plody práce, aby si uhájil život.“14 Lev XIII. tak argu-

mentuje proti myšlence, že jakkoli nízká mzda stanovená svobodnou smlouvou je au-

tomaticky spravedlivá. To by platilo, jen kdyby práce měla toliko osobní charakter; je-

likož práce je také nutná, musí mzda stačit na obživu skromného a poctivého dělníka. 

                                                
7 RN 27 
8 RN 16 
9 MM 144; 145; 149 
10 RN 20 
11 RN 16; 17; 29; 33 
12 RN 16, QA 83 
13 RN 19 
14 RN 34  
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K tehdy značně konfliktnímu vztahu mezi dělníky a vlastníky kapitálu Rerum nova-

rum říká, že jedna třída potřebuje druhou; „kapitál nemůže být bez práce, ani práce bez 

kapitálu.“15 To potvrdí a rozvinou i další sociální encykliky, včetně Laborem exercens, 

kde Jan Pavel II. píše, že práce má prvenství před kapitálem, neboť práce je vždy účinnou 

příčinou výrobního procesu, zatímco kapitál je pouze nástrojem.16  

2.2 Quadragesimo anno 

Quadragesimo anno Pia XI. z roku 1931 rekapituluje obsah a význam Rerum nova-

rum, jakož i vývoj na poli hospodářství od doby Rerum novarum, jejíž nauku dále rozvíjí. 

Stejně jako Rerum novarum si všímá současných profesí. Znovu zdůrazňuje roli ctností 

spravedlnosti a lásky nejen v pracovních vztazích a opakuje varování před považováním 

dělníků za nástroje, nedostatkem času na odpočinek a času na svěcení svátečních dní a 

rodinný život, pokušeními touhy po majetku a dalšími riziky pro mravnost, které mohou 

vznikat v souvislosti s prací. Tehdejší poměry sociálního a hospodářského života jsou 

mnoha lidem na překážku v péči o věčnou spásu, hlavním zlem je zkáza duší. Uvádí větu, 

kterou později ocituje Jan XXIII.: „Mrtvá hmota opouští továrny zušlechtěna, ale lidé se 

tam kazí a znehodnocují.“17  

Stejně jako Lev XIII. vidí řešení těchto problémů v návratu k evangeliu,18 a proto volá 

po laických apoštolech na pracovištích a duchovních cvičeních pro dělníky a laiky vůbec. 

Výslovně říká, že tito apoštolové mají být laici přímo z řad dělníků, neboť dobře znají je i 

jejich smýšlení. Bratrským přístupem mají najít cestu k srdci dělníků. Podobně lidé 

z průmyslu a obchodu mají být apoštoly v těchto oblastech.19 Vidím zde potvrzení té 

části teze této bakalářské práce, která za součást spirituality práce považuje účast na 

Kristově prorockém úřadu hlásáním evangelia slova a skutky. 

K otázce, co to je práce a jaký má smysl, doplňuje, že Bůh, „stvořitel veškeré hos-

podářské činnosti,“ určil cíle jednotlivým oborům činnosti. Zde již lze předjímat jak 

odkaz k tomu, že prací máme účast na Božím díle, tak propojení duchovního života a 

práce prostřednictvím ctností. Mravní zákon nám totiž velí, abychom se těmito cíli ne-

chali vést, ale také abychom je podřizovali nejvyššímu a poslednímu cíli, tedy Bohu.20 

                                                
15 RN 15 
16 LE 12 
17 QA 130; 132–135; srov. MM 242 
18 QA 129 
19 QA 141; 142 
20 QA 43; 43 
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Jsou-li všechny statky pokládány jen za prostředky k dosažení posledního cíle, nesnižuje 

se tím výdělečná činnost, ale naopak v ní lépe můžeme poznat svatou vůli Boží, aby 

člověk mnoha způsoby obdělával zemi. Je správné, když ti, kdo výrobou zboží slouží 

celku a zvyšují jeho blahobyt, měli podíl na tomto růstu bohatství, pokud se tak děje 

poctivým a spravedlivým způsobem a v poslušnosti Božím zákonům.21 Když rozebírá 

způsob nakládání s přebývajícími příjmy, doporučuje v souladu s Písmem a církevními 

otci skutky almužny a dobročinnosti; zvláště však chválí využívání bohatších příjmů k 

vytváření nových pracovních míst, pokud jsou jimi produkované statky opravdu užiteč-

né.22 Na druhé straně však varuje i před touhou po bohatství bez ohledu na způsob, jakým 

bude dosaženo.23 

Quadragesimo anno také hovoří o individuálním a sociálním charakteru práce.24 

Nenacházíme tam žádnou specifickou definici, z textu však plyne, že navazuje na rozli-

šení osobního a nutného charakteru práce v Rerum Novarum a diskusi spravedlivé mzdy 

tamtéž. Sociální charakter práce zřejmě spočívá v tom, že je třeba takového sociálního a 

právního řádu, který chrání vykonávání práce, dále dělby práce, popsané tam jako shoda a 

vzájemné doplňování se různých živností, a nakonec jednoty rozumu, majetku a práce. 

Pius XI. nejprve potvrzuje možnost spravedlivého námezdního poměru a pak 

z individuálního a sociálního práce vyvozuje, že mzda má dělníkovi vystačit na obživu 

nejen sebe, ale i rodiny, že při stanovení výše mzdy je třeba brát do úvahy i situaci pod-

niku (zda příliš vysoká mzda neohrožuje existenci podniku) a že mzda nemá být ani příliš 

vysoká, ani příliš nízká, ale musí být „přiměřená obecnému hospodářskému zájmu.“25  

 

2.3 Mater et Magistra 

Mater et Magistra Jana XXIII. z roku 1961 opět rekapituluje obsah a význam před-

chozích sociálních encyklik a projevů Pia XII., jakož i vývoj hospodářství v době od 

jejich vydání. Dlouze si všímá vzniku nových odvětví hospodářství, nových vědeckých 

disciplín, mezinárodních organizací atd. Neuvádí žádnou vlastní definici práce, ale 

z předchozího je zřejmé, že když mluví o práci, má na mysli současné profese; neomezuje 

                                                
21 QA 136 
22 QA 50; 51 
23 QA 134 
24 QA 69 
25 QA 64–75 
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se na profese pomáhající ani dělnické. Opakuje také již uvedená rizika, plynoucí pro 

duchovní život z práce a pracovních podmínek. 

S odvoláním na předchozí encykliky jasně uvádí, že „práce je projevem osoby“ 26 a 

„současně povinnost a právo jednotlivých lidí.“ 27 Z toho a z lidské přirozenosti pak 

vyvozuje několik požadavků, které jsou předpoklady pro spiritualitu práce. Ten, kdo 

koná produktivní práci, má také mít možnost podílet se na rozhodování o chodu záleži-

tostí v podniku a „svou prací rozvíjet svou osobnost.“28 Podniky se mají stát „oprav-

dovým lidským společenstvím,“ aby všichni mohli „vidět ve své práci nejen prostředek 

k zisku, nýbrž také splnění své povinnosti a službu k užitku společnosti.“29 Dle mého 

názoru to vše působí i jako určitá prevence odcizení, o kterém bude později mluvit 

Centesiums annus.30 

Na více místech zdůrazňuje nutnost vzdělání a odborné přípravy, spolupráce 

v odborných organizacích, ale také význam nábožensko–mravního vzdělání.31 Všímá si, 

že stále více lidí dává před nabytím majetku přednost nabytí odborných znalostí, a chválí 

tento vývoj jako znamení skutečného pokroku lidské společnosti, které je ve shodě 

s vlastní povahou práce.32 Chválí vědecký a technický pokrok i blahobyt s ním spojený 

jako skutečné hodnoty a známky rozvoje lidské kultury; zároveň však jasně říká, že jde o 

pouhé prostředky, aby člověk dosáhl své dokonalosti v přirozeném i nadpřirozeném 

řádu.33 

Ve vztahu k podnikání hájí jeho přednostní právo před státem; stejně jako předchozí 

sociální encykliky však nevylučuje oprávněné zásahy státu.34  Diskuse vztahů mezi 

podnikáním státem však není tématem této bakalářské práce. 

Především však papež v závěru encykliky výslovně odmítá představu rozporu mezi 

duchovním zdokonalováním a všední pozemskou práci, v čemž spatřuji další potvrzení 

teze této bakalářské práce. Jan XXIII. píše, že duchovní zdokonalování a pozemskou 

práci je možné dobře sloučit a volá po silnější angažovanosti křesťanů v záležitostech 

                                                
26 MM 18 
27 MM 44 
28 MM 82 
29 MM 91; 92 
30 Srov. CA 41 
31 Srov. např. MM 88; 94; 96 
32 MM 107; 108 
33 MM 246 
34 MM 51–58 
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tohoto světa. Dokonce uvádí jakýsi návod: laici „musí ve své práci vidět službu bližním ve 

spojení s Bohem skrze Krista a k jeho větší slávě“ 35 Pokračuje: 36 
Jsou-li tedy věřící při své práci ve světě celým srdcem spojeni s božským Spasitelem, pak 

je jejich práce v určitém smyslu pokračováním jeho práce a z ní čerpá svou osvobozující sílu 

a účinnost. "Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce." 

Tato lidská práce pak sama sebe převyšuje a zušlechťuje tak, že člověka, který ji koná, 

vnitřně zdokonaluje a pomáhá předat požehnání křesťanského vykoupení jiným lidem a 

rozšířit je na všechny. Tak působí křesťanská nauka jako kvas evangelia, který proniká or-

ganismus společnosti, v které žijeme a pracujeme. 
 

2.4 Pacem in terris 

Pacem in terris Jana XXIII. z roku 1963 se zabývá především lidskými právy a po-

vinnostmi a otázkami států a jejich vzájemných vztahů. Přesto v ní nacházím několik 

bodů, které mají důležitý vztah k tezi této bakalářské práce.  

Papež již v úvodu píše, že „vědecký pokrok a technické vynálezy ukazují především 

nekonečnou velikost Boha, který stvořil jako vesmír, tak i člověka. … Člověka stvořil jako 

svůj obraz, sobě podobného, obdařeného rozumem a svobodnou vůlí, a ustanovil ho 

pánem všech věcí.“ 37  Schopnost člověka objevovat řád ve stvoření a vytvářením 

vhodných nástrojů ho užívat pro sebe je součástí důstojnosti člověka.38 Druhá část citátu 

patří mezi základní východiska teologie práce, obě části uvidíme později rozvinuté 

v dalších sociálních encyklikách. Celý citát odkazuje na práci jako účasti na Božím díle 

stvoření a tedy možnost spirituality práce ve smyslu teze této bakalářské práce; odkazuje 

i na zaměstnání v současných profesích. Vědecký a technický pokrok mohou být využity 

i nesprávně a papež v tomto ohledu uvádí zejména závody ve zbrojení; jiné plody po-

kroku jako dopravní prostředky nebo zdravotní péče však uvádí přímo mezi podstatnými 

službami, které má stát poskytovat občanům.39 

Ve vztahu k podnikání papež říká, že právo „hospodářsky podnikat na vlastní odpo-

vědnost“ je součástí lidské důstojnosti.40 

                                                
35 MM 254–257 
36 MM 259 
37 PT 3 
38 PT 2 
39 PT 64; 109–119 
40 PT 20 
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Člověk má mít dostatek pracovních příležitostí a podstupovat práci svobodně a ve 

vhodných pracovních podmínkách.41 Je třeba, aby člověk byl na práci odborně i mravně 

připraven; vzdělání patří mezi lidská práva.42 Dělníkům má být „umožněno pociťovat, že 

oni jsou původci vykonané práce,“ 43 což dle mého názoru opět úzce souvisí s prevencí 

odcizení a je to i předpokladem pro spiritualitu práce chápanou jako spolupráce s Bohem 

na díle stvoření a služba druhým. 

 

2.5 Gaudium et spes 

Pastorální konstituce II. vatikánského koncilu o církvi v dnešním světě Gaudium et 

spes z roku 1965 obsahuje další cenné pohledy na práci. Nejprve vidíme, že došlo 

k posunu od chápání práce jako námezdní práce dělníků v Rerum novarum k daleko 

obecnějšímu pojetí. Na jednom z míst, kde koncil hovoří o práci a shrnuje, co již bylo 

napsáno v sociálních encyklikách, je přímo uvedena „práce, buď podnikaná samostatně 

nebo v pracovním poměru.“ 44  Práce tedy nyní zahrnuje i podnikání. Z obrovského 

množství odkazů na různé lidské činnosti v celém dokumentu navíc plyne, že prací nej-

sou myšleny jen řemeslné, dělnické nebo pomáhající profese, byť se mi nepodařilo najít 

žádné konkrétní místo, kde by to bylo výslovně uvedeno. 

Koncil vybízí věřící, aby nezanedbávali své světské povinnosti, včetně činnosti 

v zaměstnání, ale naopak se snažili je plnit v duchu evangelia.45 Varuje jak před zane-

dbáváním časných povinností, tak před naprostým pohroužením se do nich; jako správný 

přístup uvádí, že věřící se po příkladu Krista, „jenž pracoval jako řemeslník, mají spíše 

radovat, že mohou vykonávat všechny své pozemské činnosti a uvádět přitom v jednu 

živoucí syntézu lidské, domácí, výdělečné, vědecké i technické úsilí s náboženskými 

hodnotami, pod jejichž nejvyšším vedením se všecko uvádí k Boží slávě.“ 46 

Činnost, kterou se lidé snaží zlepšovat své životní podmínky, je sama o sobě ve shodě 

s Božím záměrem,47 neboť Bůh stvořil člověka ke svému obrazu; v Božím plánu od 

počátku bylo, aby člověk podmanil zemi a zdokonalil stvoření. Když to lidé konají svatě a 

spravedlivě, a to i pomocí techniky, když vše včetně sebe zaměřují ke Stvořiteli, když 
                                                
41 PT 18; 19 
42 PT 13; 147–150 
43 PT 64 
44 GS 67 
45 GS 43 
46 GS 43 
47 GS 34 
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účelnou službou společnosti vydělávají na živobytí sobě a rodině, pak zušlechťují i sami 

sebe a „mohou být právem přesvědčeni, že svou prací pokračují v díle Stvořitelově, jsou 

na prospěch svým bratřím a přispívají osobním přičiněním k uskutečnění Božího plánu 

v dějinách.“ 48 V těchto slovech, která později ocituje Jan Pavel II. při pojednání o spi-

ritualitě práce,49 znovu vidím zmíněno základní východisko teologie práce, totiž stvoření 

člověka k Božímu obrazu. Spatřuji v nich i potvrzení, že prací lze mít účast na díle 

Stvořitelově. O zušlechťování sebe sama v práci pak Koncil říká slova, která později 

rovněž ocituje Jan Pavel II. v pojednání o spiritualitě práce:50 
Jak lidská činnost z člověka vychází, tak k němu i směřuje. Když člověk pracuje, nemění 

jenom svět a společnost, ale zdokonaluje i sám sebe. Mnohému se naučí, rozvíjí své 

schopnosti, vychází ze sebe a nad sebe. Takový růst je při správném pochopení vzácnější než 

vnější bohatství, které lze nashromáždit… Toto je tedy pravidlo pro lidskou činnost: aby byla 

podle Božího plánu a Boží vůle v souladu s pravým dobrem lidstva a ponechala člověku jako 

jedinci nebo i jako členu možnost rozvíjet své povolání do plnosti. 

Koncil také zdůrazňuje, že rozumný tvor není soupeřem Stvořitele; lidská díla a ví-

tězství lidstva tedy nemají být stavěna proti Boží moci, ale spíše ukazují Boží velikost.51 

S tím podle mého názoru souvisí tvrzení koncilu, že technický pokrok a snaha o zakládání 

a rozšiřování podniků se mají podporovat. „Lidský pokrok, který je velikým dobrem pro 

člověka;“ 52 aby však nedošlo k převrácení řádu hodnot a podlehnutí dbát jen o vlastní 

zájmy, má být hlavním účelem (nejen) technického pokroku služba „celému [a každému] 

člověku v jeho hmotných potřebách i v požadavcích jeho intelektuálního, mravního, 

duchovního a náboženského života…. Proto se má hospodářské podnikání provozovat 

podle vlastních zákonů a metod, avšak v mezích mravního řádu“53 To vše je důležité ve 

vztahu k podnikání a k vědě a technice, tedy oborům, ve kterých dnes pracuje značná část 

populace.  

Toto ocenění hospodářského a technického pokroku, kombinované s připomínáním 

skutečného cíle, nacházím ve všech dalších citovaných dokumentech i v různých způ-

sobech propojení duchovního života a práce, o kterých pojednám v další kapitole. Asi 

nejlépe ho vyjádřil Benedikt XVI. svojí větou, že klíčem k pravému rozvoji je „rozum, 

který je schopen myslet technicky a zároveň chápat plně lidský smysl jednání člověka 

                                                
48 Srov. GS 34; 57 
49 LE 25 
50 GS 35; srov. LE 26 
51 GS 34 
52 GS 37 
53 GS 64 
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v horizontu celistvého smyslu bytí lidské osoby.“54 Dovolím si vyložit tento pohled tak, 

že nejde o dvoukolejnou nauku, ale spíše o jednu kolej, která má dvě kolejnice. Stejně 

jako vlak jedoucí stále po téže koleji potřebuje obě kolejnice, aby nevykolejil, tak i 

opravdový lidský rozvoj potřebuje zároveň schopnost „myslet technicky“ i schopnost 

„chápat plně lidský smysl jednání člověka.“ 

 

2.6 Populorum progressio 

Encykliku Populorum progessio z roku 1967 věnoval Pavel VI. otázkám rozvoje ná-

rodů. Popsat celkový pohled sociální nauky církve na tento rozvoj dalece přesahuje za-

dání i možnosti této bakalářské práce, přesto je na místě ho zde alespoň stručně zmínit, 

neboť zahrnuje i hospodářský rozvoj. Z pozdějších slov Jana Pavla II., který zahrnutí 

hospodářského a sociálního rozvoje do encykliky Populorum progressio vnímá jako něco 

nového,55 je možné soudit, že existovaly pochybnosti, zda hospodářský rozvoj patří do 

oprávněného zájmu církve, které však II. vatikánský koncil a po něm i oba papežové 

odmítli. 

Přestože v této encyklice jde především o rozvoj chudých národů, mnohá její slova 

jsou všeobecně platná. Navíc i zaměstnání a podnikání v současných profesích v České 

republice roku 2014 probíhá v kontextu celosvětového hospodářského rozvoje a obvykle 

k němu i přispívá.  

Skutečný rozvoj má „osvobozovat lidi od všeho, co je zotročuje … znamená starat se 

jak o sociální, tak i hospodářský pokrok,“56 má vést „k rozvoji celého člověka a celého 

lidstva.“57 Papež uvádí také růst osobnosti, nejen národů, a nutnost rozvíjení darů, které 

člověk už od narození dostal od Boha.58 Církev vždy přinášela nejen evangelium, ale 

také učila místní obyvatele co nejlépe využívat zdrojů dané země, zakládala nemocnice, 

školy a univerzity.59 Právě odstranění negramotnosti přitom papež chápe jako obzvlášť 

významný krok k sociálnímu pokroku.60  

Hospodářský pokrok hodnotí, dle mého názoru, v celé encyklice velmi pozitivně, byť 

vnímá rizika rozvoje chápaného jednostranně jen jako hospodářský pokrok a sledování 
                                                
54 CV 70 
55 SRS 8 
56 PP 34 
57 PP 14 
58 PP 15–16 
59 PP 13 
60 PP 35 
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pouze hmotného blahobytu, riziko technokracie a pokroku nesloužícího člověku, rizika 

sobectví pramenících z peněz a moci.61 To ale říká, aby doplnil téma hospodářského 

pokroku, nikoliv aby hospodářský a sociální pokrok postavil proti sobě. Industrializace je 

iniciátorem a znakem pokroku, je nutná jak pro hospodářský, tak pro lidský pokrok.62  

Lepší využívání přírodního bohatství, rozumné jednání, poznávání, vynalézání, inici-

ativa, odpovědnost a odvaha podnikat jsou, dle mého názoru, pozitivně hodnoceny.63 O 

lidské práci samé přímo uvádí slova, která jasně ukazují na spolupráci člověka s Bohem a 

práci jako pouto mezi lidmi:64 
Práci přikázal Bůh a požehnal ji. Člověk je stvořen k Božímu obrazu, má spolupracovat 

se Stvořitelem na dokončení díla stvoření a vtisknout zemi duchovní pečeť, kterou on sám 

dostal. Bůh obdařil člověka rozumem, myšlením a smysly, a tak mu dal prostředky, aby 

dokončil jeho dílo; … každý, kdo pracuje, v jistém smyslu tvoří. Skloněn nad vzpurnou 

hmotou, vtiskuje jí člověk svou tvářnost, a on sám získává na vytrvalosti, důvtipu a vyna-

lézavosti. Ano, společná práce, při níž lidé sdílejí své naděje, trápení, své tužby a radosti, 

sjednocuje vůle, sbližuje mysli a stmeluje srdce; při ní lidé objevují, že jsou bratři. 

 

2.7 Octogesima adveniens 

Encyklika Octogesima adveniens Pavla VI. z roku 1971 nepřináší nové pohledy na 

práci samu. 

 

2.8 Laborem Exercens 

Předchozí dokumenty hovořily o práci, ale pojem sám většinou příliš nedefinovaly ani 

nerozebíraly. Naopak encyklika Laborem exercens Jana Pavla II. z roku 1981 se obsáhle 

věnuje právě otázce, co je to lidská práce, a v závěru přímo volá po spiritualitě práce. Dle 

mého názoru se těchto otázek dotýká nejvíce ze všech citovaných dokumentů a uvádí 

nejpřesvědčivější argumenty pro souvislost duchovního života a práce. 

Základním východiskem teologie práce, ve kterém se i ukazuje skrytá podstata práce, 

je fakt, že Bůh člověka stvořil jako svůj obraz, „jako muže a ženu je stvořil,“ a dal jim 

příkaz: „ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji.“ Tento příkaz je jedním 

                                                
61 Srov. PP 28; 34; 41 
62 PT 25 
63 PT 25 
64 PP 27 (zdůraznění v originále) 
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z důvodů, proč je člověk Božím obrazem; když tento příkaz plní, zrcadlí se v každém 

člověku činnost Stvořitelova.65 Samotnému tématu Boží práce se encyklika věnuje jen 

velmi stručně66 a myslí jí stvoření světa z nicoty, udržování světa v bytí a působení spa-

sitelnou mocí v srdcích lidí.  

Na konci každého ze šesti dní stvoření „Bůh viděl, že je to dobré;“ sedmého dne 

„odpočal“.67 Papež píše, že Bůh „chtěl představit svou tvůrčí činnost v podobě práce a 

odpočinku,“ proto i člověk ho má napodobovat v obojím.68 V této bakalářské práci se 

budu odpočinku věnovat na straně 27.  

Lidskou práci encyklika považuje za „základní rozměr pozemské existence člověka“69 

a jedno z hledisek, „v nichž se nám odhaluje celé bohatství a současně celé obtížnost 

lidské existence na zemi.“ 70 Člověk jí má „účast na díle Stvořitelově.“71 Práce je čin-

ností osoby, a proto „se jí účastní celý člověk, tělo i duch, bez ohledu na to, zda je to práce 

tělesná či duševní.“ 72 Práce je spojena s lopotou až v důsledku prvotního hříchu; před 

pádem tomu tak nebylo.73 Snášením této námahy a každodenním nesením kříže v díle, ke 

kterému je povolán, ve spojení s Kristem, se člověk účastní na Kristově kněžském úřadu 

a spolupracuje i na díle vykoupení.74 

Ve všech těchto citátech spatřuji základní důvody pro souvislost duchovního života a 

práce. 

 

Dvě pokladnice 

Cílem práce již není jen opatření prostředků k živobytí,75 ale získává se jí i „chléb 

vědy a pokroku, civilizace a kultury.“ 76 Stejně jako jiné sociální encykliky se tedy už 

neomezuje na práci dělnickou. Papež vysvětluje slovo „země“ tak, že zahrnuje všechny 

zdroje, které v sobě ukrývá člověkem obývaná část viditelného vesmíru a „které může 

                                                
65 LE 4; Gn 1, 27–28; verš 28 citován tak, jak je v LE4 
66 LE 25 
67 Srov. Gn 1,1–2,3 
68 LE 25 
69 LE 4 
70 LE 1 
71 LE 25 
72 LE 24 
73 LE 27; srov. Gn 3, 17–18 
74 Srov. LE 27; ChL 14; KSNC 263 
75 Srov. RN 34 
76 LE 1 
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člověk uvědomělou činností objevit a účelně využít.“77 To je nepochybně důležité pro 

vztah pojmu práce v encyklice nejen k zemědělské práci, jejíž důstojnost papež potvr-

zuje,78 ale také k mnoha moderním profesím, zejména ve výzkumu a vývoji, a spiritualitě 

práce zahrnující v duchu teze této bakalářské práce také jako objevování Božího díla. Lze 

připomenout kupř. význam zkoumání pohybů planet pro rozvoj fyziky, využití lidstvu 

dříve neznámých zdrojů v jaderné energetice nebo využití blízkého kosmického prostoru 

pro telekomunikace, předpovídání počasí, průzkum Země a další.  

Přírodní bohatství, které je předpokladem lidské práce a člověk je netvoří, je však jen 

jednou pokladnicí, do které člověk proniká svou prací. Druhou takovou pokladnici papež 

spatřuje v tom, co již jiní lidé vypracovali, 79  ve výrobních prostředcích, chápaných 

v nejširším slova smyslu, které vytvořila zkušenost a rozum člověka; na práci těchto lidí 

člověk navazuje. Výslovně říká, že „všechno, co slouží při práci … je plodem práce.“ 80 

Tato druhá pokladnice zřejmě obsahuje mimo jiné stroje, vědecké poznatky a kapitál; 

vstupujeme do ní mimo jiné odbornou přípravou na práci. Techniku, která má v mnoha 

současných profesích velice významnou roli, chápe papež ne jako „dovednost nebo 

pracovní způsobilost,“ ale jako „souhrn nástrojů, které člověk používá při práci.“81 

Přestože se takto chápaná technika může změnit v protivníka člověka, obvykle je jeho 

nepochybným spojencem a má zásadní význam pro hospodářský pokrok. Přes veškerý 

pokrok mechanizace, kdy se může zdát, že člověk již jen obsluhuje a udržuje stroje, 

zůstává vlastním subjektem práce člověk.82 Přesvědčivou ukázku, že tomu tak opravdu 

je, přinesl americký etnograf Julian Orr ve své studii práce servisních techniků kopírek.83 

Jan Pavel II. tak pojednáním o dvou pokladnicích reflektuje nejen naši závislost na 

Stvořiteli, ale i vzájemná pouta mezi lidmi. Vyvozuje, že kapitál a práci nelze oddělovat 

nebo je dokonce stavět do vzájemného protikladu;84 přesto má práce jako účinná příčina 

vždy přednost před kapitálem coby příčinou nástrojovou. Byť neužívá přímo tohoto 

pojmu, reflektuje zde i dělbu práce; zadání bakalářské práce požadovalo pojednat i o ní. 

Podle Adama Smithe jí vděčíme za „největší zvýšení produktivní síly práce a větší díl 

                                                
77 LE 4 
78 LE 21 
79 Z textu encykliky neplyne, že by nutně muselo jít jen o předchozí generace. Minulý čas slovesa 

„vypracovat“ je zde stejně dobře možné chápat tak, že naši současníci velmi nedávno vyvinuli nějakou 
metodu či vyrobili věc, kterou my teď můžeme použít pro svoji práci. 

80 LE 12; celou nauku o dvou pokladnicích viz LE 12; 13 
81 LE 5 
82 LE 5 
83 ORR J. E.: Talking About Machines, Cornell University Press, Ithaca, 1996 
84 LE 13 
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dovednosti, zručnosti a důvtipu, s nimiž je všude práce řízena a vykonávána.“85 Slova 

Jana Pavla II. a tato slova Adama Smithe přinejmenším nejsou v rozporu. Pius XI. 

v encyklice Quadragesimo anno dokonce výslovně uvádí jako fakt, že „vhodnou dělbou 

práce se vytvářejí hospodářské statky úspěšněji než rozptýleným úsilím jednotlivců.“86 

V jeho případě však není cílem diskutovat dělbu práce, ale argumentovat proti socialis-

tům, kteří z tohoto faktu vyvozují potřebu zespolečenštění hospodářství. 

Tato nauka o dvou pokladnicích má navíc opět přímou souvislost se spiritualitou 

práce, která v chápání této bakalářské práce zahrnuje objevování Božího díla a účast na 

Kristově královském úřadu službou druhým. Neboť objevování bohatství Božího díla, a 

to nejen ve smyslu nerostných zdrojů, ale kupř. i zákonů, kterými se toto dílo řídí, je dle 

mého názoru také službou druhým, a to přesto, že některým výzkumům se dostane 

aplikací až po mnoha letech a jindy dokonce dojde k jejich zneužití proti člověku. Také 

v práci v mnoha dalších současných oborech spatřuji službu druhým, neboť nám zpří-

stupňují onu druhou pokladnici – může jít kupř. o vzdělávání, organizaci konferencí, 

odborné časopisy, telekomunikace, dopravu a údržbu techniky atd. 

 

Subjektivní a objektivní dimenze práce 

Co jsem napsal v předchozích čtyřech odstavcích, týkalo se především tzv. objektivní 

dimenze práce. Tento termín se v sociálních encyklikách poprvé objevuje právě Laborem 

v exercens;87 Kompendium později popíše tuto dimenzi jako „souhrn aktivit, zdrojů, 

prostředků a technologií, které člověku slouží při výrobě, aby tak, podle slov knihy Ge-

nesis, ovládal zemi.“88 Tento souhrn se v průběhu dějin mění a tak mohou i různé druhy 

práce vznikat a jiné zanikat,89 jak vidíme i v současné ekonomice. 

Práce však je také tranzitivní činnost, „která má počátek v lidském subjektu a je za-

měřena k vnějšímu objektu.“90 Jan Pavel II. proto rozlišuje nejen objektivní, ale také 

subjektivní dimenzi práce.91 Ta je naopak stabilní a z jejího pohledu je práce jen jedna.92 

                                                
85 SMITH A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, Praha, Liberální institut, 2001, strana 

15 
86 QA 119 
87 LE 5 
88 KSNC 270 
89 LE 8 
90 LE 4 
91 LE 6  
92 LE 8 
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Jak uvidíme, tato dimenze úzce souvisí s tezí této bakalářské práce, neboť právě díky ní je 

možné, aby člověk prací rozvíjel i sám sebe. Vychází ze skutečnosti, že člověk je stvořen 

k Božímu obrazu; je „osoba neboli subjektivní tvor, schopný plánovité a účelné činnosti, 

schopný rozhodovat o sobě a tíhnoucí k sebeuskutečnění.“93 Jako takový je podmětem 

práce. Proto „různé činnosti náležející k pracovnímu procesu … mimo svoji objektivní 

platnost, mají sloužit k uskutečnění jeho lidství, k splnění osobního povolání.“94 Jak 

uvedl již II. vatikánský koncil, práce směřuje k člověku a „prací člověk zdokonaluje i 

sám sebe.“95 Práce odpovídá biblickému poselství, jen „když se zároveň v celém tomto 

procesu člověk projevuje a potvrzuje jako ten, kdo vládne.“96 Na základě toho pak Jan 

Pavel II. opakuje, co nacházíme již v Rerum novarum, že s pracujícím se nesmí zacházet 

jako s jedním z výrobních prostředků a ani práce není pouhým zbožím; naopak se na 

pracujícího musí pohlížet jako na podmět, strůjce a cíl „celého hospodářského proce-

su.“97 

Mravní hodnota práce je pak spjata s touto subjektivní složkou, se skutečností, že ji 

koná osoba. Právě to a důstojnost pracujícího je základem pro hodnocení práce; ne druh 

vykonávané práce. Přestože práce může být hodnocena i z objektivního hlediska, je zá-

kladem její hodnoty sám člověk. Právě „nové a komplexní ocenění lidské práce jak 

z hlediska její objektivní účelnosti, tak z hlediska důstojnosti podmětu každé práce“ je 

základem onoho všeobecného pokroku, o kterém mluví Populorum progressio.98 

Přes námahu spojenou s prací platí, že „práce je dobro člověka, dobro jeho lidství – 

neboť prací člověk nejen přetváří přírodu a přizpůsobuje ji svým potřebám, ale také 

uskutečňuje sebe jako člověk, a jistým způsobem se tak dokonce stává víc člověkem.“99 

Pracovitost je ctností právě proto, že prací člověk uskutečňuje sebe. Již jsem citoval, co 

papež uvádí v závěru encykliky, že se člověk účastní na Kristově kněžském úřadu a 

spolupracuje i na díle vykoupení, když denně nese kříž v díle, ke kterému je povolán, a 

snáší tuto námahu s Kristem.100 

 

                                                
93 LE 6 
94 LE 6 
95 GS 35; LE 26 
96 LE 6 
97 Srov. LE 7; 16 
98 LE 18 
99 LE 9 
100 Srov. LE 27; ChL 14; KSNC 263 
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Práce a rodina 

Jelikož práce je obvyklým způsobem pro získání prostředků, které jsou nezbytné pro 

založení a udržování rodiny, stává se práce základem pro založení rodiny. Spolu s pra-

covitostí také utváří celý proces výchovy v rodině. Naopak rodina je pro každého člověka 

první školou práce.101 Ve vztahu k tezi této bakalářské práce vnímám, že jak každodenní 

práce, tak manželský a rodinný život konané ve spojení s Duchem jsou Bohu milým 

duchovním obětním darem, kterým se věřící účastní Kristova kněžského úřadu.102 Jeli-

kož Evangelii nuntiendi zdůrazňuje také evangelizační činnost rodiny103 a v rodině se 

uskutečňuje i služba Ježíši Kristu přítomnému v bližních, lze snadno nahlédnout i vztah 

práce jako podmínky pro založení rodiny k účasti na Kristově prorockém a královském 

úřadu. 

Existují však i jevy, které jsou na překážku správnému vztahu práce a rodinného ži-

vota. Stejně jako jiné encykliky se věnuje i Laborem exercens věnuje závažným dopadům 

nezaměstnanosti.104 Práce žen nemá vést ke zřeknutí se role matky a ke škodě rodině.105 

Kompendium později výslovně uvede i přílišné pracovní vytížení a honbu za kariérou.106 

Před prací dětí varoval již Lev XIII.107 

 

Spiritualita práce 

V poslední kapitole encykliky papež říká slova, která inspirovala téma této bakalář-

ské práce včetně její teze:108  
Církev … chápe zároveň svůj závazek vytvořit takovou spiritualitu práce, která pomůže 

všem lidem, aby se jejím prostřednictvím přiblížili k Bohu, Stvořiteli a Vykupiteli, aby se 

podíleli na jeho spasitelných plánech s člověkem a se světem a aby prohlubovali v svém 

životě přátelství s Kristem a vírou se živě účastnili na jeho trojím poslání: Kněze, Proroka a 

Krále. 

Uvádí příklad Ježíše, který sám pracoval jako tesař. Jan Pavel II. v této souvislosti 

říká, že „Kristus patří ke ‘světu práce‘, má pro lidskou práci uznání a úctu; a můžeme 

                                                
101 LE 10 
102 ChL 14 
103 EN 70, 71 
104 Srov. např. LE 18 
105 LE 18 
106 Srov. KSNC 280 
107 RN 33 
108 LE 24 
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dodat: hledí na lidskou práci s láskou.“109 Alespoň stručně pak cituje mnohé biblické 

odkazy na rozmanité lidské práce, včetně řady Ježíšových podobenství. 

 

2.9 Sollicitudo rei socialis 

Encyklika Sollicitudo rei socialis papeže Jana Pavla II. z roku 1987 se věnuje pře-

devším rozporům mezi očekáváním rychlého rozvoje národů v roce 1967, kdy Pavel VI. 

vydal encykliku Populorum progressio, a tím, čeho bylo od té doby skutečně dosaženo.  

Ve vztahu k tématu a tezi této bakalářské práce je především důležité, že hájí právo na 

hospodářskou iniciativu. Jeho omezování ve jménu rovnosti poškozuje jednotlivce i 

obecné blaho, neboť „ničí podnikavost, to je tvořivost občana jako aktivního subjek-

tu.“110  

Čtvrtá kapitola encykliky obsahuje určitou „teologii rozvoje.“111 Plné pojednání o ní 

přesahuje téma a možnosti této bakalářské práce, proto uvedu jen některé body. Současný 

rozvoj souhlasí se zaslíbeními, která Bůh učinil na počátku; přestože je neustále ohro-

žován opomíjením Boží vůle, je součástí dějin, které začaly stvořením světa.112 Rozvoj 

ale musí respektovat lidská práva, včetně práv národů a nelze libovolně (svévolně, bez-

ohledně) využívat stvoření.113 

 

2.10 Centesimus annus 

Encykliku Centesimus annus vydal Jan Pavel II. roku 1991, u příležitosti stého výročí 

vydání Rerum novarum. Tu nejen připomíná a ukazuje její přínos v minulosti, ale také se 

ji snaží znovu číst s pohledem upřeným k současnosti a budoucnosti.114 Rovněž obsáhle 

reaguje na zhroucení východního bloku. 

Ve vztahu k tématu této bakalářské práce jsou především významná tvrzení, že 

„nejdůležitějším zdrojem pro člověka je spolu se zemí člověk sám“115 a „pracovat zna-

mená dnes více než kdy dříve pracovat s ostatními a pracovat pro ostatní: pracovat 
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110 SRS 15 
111 SRS 27–34 
112 SRS 30 
113 SRS 33; 34; srov. SRS 255 
114 CA 3 
115 CA 32 
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znamená dělat něco pro někoho.“116 Papež vysvětluje, že k bohatství moderní společ-

nosti významně přispívá právě schopnost rozeznat včas potřeby druhých a pro jejich 

uspokojení zvolit vhodné prostředky. V otázce spirituality práce s prvním citátem souvisí 

zejména možnost ocenit svou vlastní práci a chápat ji jako účast na Božím díle stvoření a 

vykoupení. Ne bezejmenný stroj či abstraktní kapitál, ale člověk sám je tím hlavním 

zdrojem. S druhým citátem pak souvisí možnost chápat práci jako službu druhým lidem, 

jakož i uplatnění ctností ve společenském životě. 

 Jakkoliv jsou vždy nezbytné oba zdroje, tedy jak země, tak člověk, jejich vzájemný 

poměr může být různý.117 Jedním krajním případem je, když práce je jen jakousi pod-

porou přirozené plodnosti země. Druhým případem je to, co papež vidí v moderních 

ekonomikách, že roste význam práce samotné a lidské schopnosti myšlení. Roste tedy 

význam subjektivní dimenze práce.118 Vlastnictví vědomostí, techniky a dovednost na-

bývá stejného významu jako vlastnictví půdy. Papež tu mimo jiné diskutuje dělbu práce a 

její organizaci, jako to dělal již v pojednání o dvou pokladnicích v Laborem exercens.119 

Také přímo uvádí některé ctnosti a další Boží dary, tedy prvky spirituality práce, které se 

účastní pracovního procesu, mezi nimi rozum, vědomosti a dovednosti, organizační 

schopnosti, solidární spolupráci, píli, obezřetnost, spolehlivost, věrnost ve vztazích s 

druhými, vytrvalost, a již citovanou schopnost předvídat a uspokojovat potřeby druhých. 

Dále se Jan Pavel II. věnuje tématu odcizení.120 Odmítá marxistické pojetí a řešení 

odcizení, ale neuvádí, v čem toto pojetí odcizení spočívá. Místo toho odcizení odvozuje 

ze záměny prostředků a cílů, kdy se člověku nepomáhá „opravdově a konkrétně si uvě-

domit svou osobnost,“ a člověk je stále více izolován, místo aby rostl jeho podíl na 

opravdu solidárním společenství zaměřeném k Bohu. V oblasti práce taková záměna cílů 

a prostředků spočívá v tom, že se na člověka pohlíží jako na nástroj a ne jako na cíl. 

S odcizením, resp. jeho prevencí, dle mého názoru úzce souvisí některé další části 

encykliky. O podniku papež říká: „Účelem podniku není jen vytvářet zisk, ale i naplňovat 

úlohu společenství lidí, kteří se různými způsoby snaží uspokojovat své základní potřeby a 

zároveň tvoří zvláštní skupinu, sloužící celé společnosti.“121 Přitom ovšem neodsuzuje 

posuzování prosperity podniku podle zisku, ale doplňuje tento indikátor dalšími.  

                                                
116 CA 31 
117 Celý odstavec srov. CA 31; 32 
118 Srov. KSNC 278 
119 LE 12; 13 
120 CA 41 
121 CA 34 
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Za nezbytné nebo významné pro tuto úlohu podniku jako společenství lidí považuje 

zabránění vykořisťování, „přiměřenou úroveň mezd, … snahu zprostředkovat dělníkům 

odborné vědomosti a dovednosti [a] … právo uplatňovat na pracovišti vlastní osobnost, 

aniž by přitom trpělo svědomí nebo lidská důstojnost.“ V tom všem je významná role 

odborů.122 Takovéto podmínky v podniku by vedly k možnosti lépe vnímat důstojnost 

sebe i své práce a tak pomáhaly k rozvinutí spirituality práce. 

 

2.11 Kompendium sociální nauky církve 

Kompendium sociální nauky církve bylo vydáno v roce 2004 z pověření Jana Pavla 

II., který chtěl, „aby byla souhrnně a zároveň vyčerpávajícím způsobem vyložena soci-

ální nauka církve.“123 Práci a ekonomickému životu se věnuje šestá a sedmá kapitola. Ty 

shrnují nejen nauku již uvedeným encyklik a dokumentů II. vatikánského koncilu, ale 

také různé projevy papežů a další zdroje. Protože kompendium vyšlo 13 let po encyklice 

Centesimus annus, která tehdy byla poslední sociální encyklikou, může navíc reagovat i 

na rozsáhlý vývoj během oněch 13 let, zejména na globalizaci. 

Kompendium potvrzuje nutnost zaměření práce na člověka, který ji koná,124 i možnost 

propojení duchovního života a práce, o které říká:125 
Svou prací a pracovitostí se člověk podílí na Božím umění a moudrosti, činí svět, jenž je 

jako kosmos již uspořádán Otcem, ještě krásnějším. Probouzí energii společnosti a obce ve 

prospěch společného dobra a především pro ty nejpotřebnější. Lidská práce zaměřená k lásce 

se stává příležitostí ke kontemplaci, proměňuje se ve zbožnou modlitbu, v bdělou askezi a 

v živou naději upřenou ke dni bez konce. 

Jasně potvrzuje právo na hospodářské podnikání; toto právo je třeba chránit a pod-

porovat.126 Z jeho porušování plynou závažné důsledky, v této bakalářské práci již ci-

tované v kapitole o encyklice Sollicitudo rei socialis. Potvrzuje i význam tvořivosti.127 

 

                                                
122 CA 15 
123 KSNC, str. 15 
124 KSNC 272 
125 KSNC 266 
126 KSNC 336 
127 KSNC 337 
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Globalizace 

Dlouze si všímá vlivu globalizace,128 jejíž hodnota závisí na tom, jak s ní člověk na-

kládá; „sama o sobě není ani dobrá, ani zlá.“129 Mění i svět práce vnímaný z pohledu 

jednotlivého pracovníka a proto má vztah k tématu této bakalářské práce. Dochází k 

přesunu ke službám a technologickým inovacím. Dochází k přesunu od modelu stabil-

ního zaměstnání homogenní dělnické třídy ve velké továrně k různorodé a pružně se 

měnící činnosti, často na dobu určitou nebo na částečný úvazek, v malých výrobních 

jednotkách. Vznikají nové profese a jiné zanikají. Zostřuje se konkurence, mění se or-

ganizace výroby, k důležitým rozhodnutím dochází často daleko od těch, koho se týkají.  

Kompendium pak říká, že příležitostí k lidštějšímu pracovnímu životu může být 

„práce v malých a středních podnicích, řemeslná výroba a nezávislá pracovní čin-

nost.“130 V takových podnicích totiž mohou pracovníci snáze navázat pozitivní mezi-

osobní vztahy a projevit svou iniciativu. Na jiném místě pak vyzdvihuje jejich význam 

pro osobní a společenskou odpovědnost.131 Spatřuji v tomto doporučení určitý lék či 

prevenci odcizení, o kterém pojednávala encyklika Centesimus annus, a příležitost lépe 

vnímat význam své práce. Kompendium dává odcizení do souvislosti také se situacemi 

jako příliš vysoké požadavky na práci (včetně času jí věnovaného) nebo její přílišná 

nárazovost, které ztěžují rodinný život a mohou „působit negativně na vnímání jednoty 

vlastní existence,“132 a které, dle mého názoru, souvisí i se shora uvedenými změnami ve 

světě práce včetně pružných změn činnosti. 

  

Odpočinek sedmého dne 

Téma odpočinku sedmého dne se prolíná sociálními encyklikami již od dob Rerum 

Novarum, ale nejlépe je, dle mého názoru, shrnuto a vyjádřeno v Kompendiu.  

Již jsem citoval slova, která Jan Pavel II. uvádí v kapitole o spiritualitě práce, že člo-

věk má napodobovat Boha v práci i odpočinku.133 Právě odpočinutím Božím je zdů-

vodněno přikázání odpočinku sedmého dne v Exodu.134 Totéž přikázání je v Deuterono-

                                                
128 KSNC 310–316 
129 KSNC 310 
130 KSNC 315 
131 KSNC 339 
132 KSNC 280 
133 LE 25 
134 Ex 20, 8–11 
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miu135 podáno jako znamení Smlouvy, neboť Hospodin přikazuje dodržovat den klidu 

jako připomínku svého mocného činu, kterým vyvedl Izrael z egyptského otroctví. 

Zejména v babylónském zajetí se jeho dodržování, často navzdory okolí, stalo „projevem 

živoucí identity národa, postavené na smlouvě s Bohem.“136 V obou podáních se přiká-

zání vztahuje nejen na Izraelity samé, ale i na jejich hosty, otroky a dobytčata.  

Kompendium se při svém pojednání o odpočinku sedmého dne zabývá zejména tím, 

že je třeba nenadřazovat práci Bohu a nenechat se jí zotročit, i když práce sama má vý-

znam pro přežití a je zdrojem bohatství; jedině Bůh je však „pramen života i poslední cíl 

člověka.“137 Přikázání sobotního odpočinku nazývá „vrcholem biblického učení o prá-

ci.“138 Poněkud překvapivě však cituje jen verzi z Exodu,139 zdůvodněnou tím, že Bůh 

odpočinul. Pokud vím, ani sociální encykliky se nezabývají význam odpočinutí sedmého 

dne jako znamení smlouvy. 

Podobně každý sedmý rok Izraelité dokonce nemají obdělávat zemi, ale živit se tím, co 

samo vyroste, aby jedli ubožáci z izraelského lidu a země si odpočinula.140 Kompendium 

zde zmiňuje souvislost tohoto přikázání s hromaděním statků, kdy práva majitelů půdy 

jsou pozastavena, a plodů země se má dostat chudým.141 Opět překvapivě nezmiňuje, že 

za přikázáním odpočinku země sedmého roku tak, jak je uvedeno v Leviticu, následuje 

Hospodinovo zaslíbení, že šestého roku sešle své požehnání, takže země „vydá úrodu na 

tři roky.“142 Právě důvěru v Boha, který se stará, však osobně považuji za nejlepší pre-

venci toho, nechat se zotročit prací. 

Kompendium rozvádí, že Ježíš nám ukazuje pravý význam soboty i své poslání, když 

ukazuje, že v sobotu je možno uzdravovat, prohlašuje se pánem nad sobotou a říká, že 

„Sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu.“143 Kompendium zdůrazňuje právo na 

sváteční odpočinek a využití neděle nejen k odpočinku, ale jako dne věnovaného Bohu a 

bližním, slavení mše svaté a rozvoji křesťanského života vůbec, jakož i k věnování po-

                                                
135 Dt 5, 12–15 
136 Život z víry, strana 154 
137 KSNC 257 
138 KSNC 258 
139 Verše Dt 5, 12–15 vůbec nejsou uvedeny v seznam biblických citací na str. 374 Kompendia 
140 Ex 23, 10–11; Lv 25, 2–7 
141 KSNC 258 
142 Lv 25, 2–7.18–22 
143 Srov. Mt 12,9; Mk 3, 1–6l; Lk 6, 6–11; Lk 13, 10–17; Lk 14, 1–6; Jan 5, 1–18;  
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zornosti „rodině a příbuzenstvu, nemocným, slabým a starým osobám.“ Na jiném místě 

varuje před různými jevy, které ztěžují rodinný život či jsou mu přímo na překážku.144 

Je zřejmé, že jak podobnost s Hospodinem, tak zaměřování života k „prameni života a 

poslednímu cíli člověka“ má úzký vztah se spiritualitou práce. 

 

2.12 Caritas in veritate 

Encykliku Caritas in veritate vydal Benedikt XVI. v roce 2009. Její podtitul zní: „O 

integrálním lidském rozvoji v lásce a v pravdě.“ Je zamýšlena jako určité navázání na 

encykliku Populorum progressio a její aktualizace pro současnou dobu.145 Obsahuje 

skutečně veliké množství skvělých myšlenek nejen k tématu rozvoje. Opravdový rozvoj 

chápe v duchu Pavla VI. jako týkající se „celé lidské osoby ve všech jejích dimenzích“146 

a doplňuje, že „integrální lidský rozvoj je především povoláním, a vyžaduje tedy od 

každého svobodné a solidární přijetí odpovědnosti.“147 Papež odmítá jak technokratic-

kou ideologii, tak před popírání užitečnosti rozvoje.148 

Ve vztahu k současným profesím vidím především vcelku pozitivní pohled na finanční 

sektor. Jeho špatné užívání sice poškodilo reálnou ekonomiku, po „nezbytné obnově 

struktur a způsobů fungování“ se ale má znovu stát „nástrojem zaměřeným na lepší 

tvorbu bohatství a rozvoj.“149 Za všech sociálních encyklik má Caritas in veritate také asi 

nejvíce pozitivní pohled na techniku a její vztah k Bohu a člověku.150 Techniku zřejmě 

chápe v duchu Laborem exercens jako souhrn nástrojů používaných při práci151 a zahr-

nuje ji do Bohem daného úkolu obdělávat a chránit zemi; její původ je v pracujícím 

člověku. Papež píše:152 
Technika … je skutečností hluboce lidskou, jež se váže k autonomii a svobodě člověka. 

V technice se vyjadřuje a potvrzuje nadvláda ducha nad hmotou. Lidský duch se tak může 

„více uvolněný z poroby věcí, snadněji povznést k uctívání Stvořitele a k nazírání na něho.“ 

Technika nám dovoluje ovládat materii, snižovat nebezpečí, šetřit námahu a zlepšovat ži-

votní podmínky. Odpovídá vlastnímu poslání lidské práce: v technice, díle svého ducha, 

                                                
144 RN 32; KSNC 280; 284, 285 
145 CV 8 
146 CV 11 
147 CV 11 
148 CV 14 
149 CV 65 
150 Srov. CV 68–71 
151 Srov. LE 5 
152 CV 69 
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rozpoznává člověk sám sebe a uskutečňuje své lidství. Technika … ukazuje člověka a jeho 

touhu po rozvoji, je výrazem úsilí lidského ducha o postupné překonávání materiálních 

omezení. 

Papež vnímá riziko spojené s redukcí chápání světa pouze na technické otázky, kla-

dení si pouze otázky „jak“ a nikoliv také otázky „proč,“ která souvisí s motivy jeho 

jednání. Nestaví však tyto otázky proti sobě, ale potvrzuje význam obou. Klíčem k pra-

vému rozvoji, který na jiném místě chápe v duchu Pavla VI. jako týkající se „celé lidské 

osoby ve všech jejích dimenzích,“153 je totiž „rozum, který je schopen myslet technicky a 

zároveň chápat plně lidský smysl jednání člověka v horizontu celistvého smyslu bytí 

lidské osoby.“154 Celá encyklika se zabývá potřebou jak lásky, tak rozumu. 

 

2.13 Podobenství o hřivnách 

Známé podobenství155 mluví o pánu, který svěřil majetek služebníkům a odjel. Po 

návratu pochválil a odměnil ty, kteří s majetkem dobře hospodařili; pět svěřených hřiven 

rozmnožili dalšími pěti, dvě hřivny dalšími dvěma. Naopak nechává uvrhnout ven do 

temnot služebníka, který hřivnu zakopal a nepokusil se ani o to nejmenší, tedy dát ji 

směnárníkům k úročení. 

Slova článku Kompendia,156 který cituje toto podobenství, shrnují značnou část teo-

logie práce. Jde o poměrně dlouhý text, jehož hlavní myšlenky rozeberu a ukáži, v čem 

toto shrnutí spočívá a jak souvisí se spiritualitou práce. 

„Ve světle zjevení je třeba ekonomickou aktivitu vnímat i provozovat jako vděčnou 

odpověď na povolání, které má Hospodin pro každého člověka.“ Viděli jsme, že člověk je 

stvořen jako Boží obraz a dostává přikázání, aby si podmanil zemi. V každém člověku se 

zrcadlí činnost Stvořitelova, když tento příkaz plní;157 člověk má účast na Božím díle 

stvoření.158 Práci koná osoba s ostatními a pro ostatní, účastní se jí tělo i duch,159 má 

objektivní a subjektivní rozměr,160 směřuje k člověku.161 Pojem „práce“ v sociální nauce 
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156 KSNC 326 
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159 CA 31; LE 24 
160 LE 5; 6 
161 GS 35 
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církve zahrnuje i zaměstnání a podnikání v současných profesích, a to nejen těch po-

máhajících. 

„Dobrá správa přijatých darů, včetně materiálních statků, je dílem spravedlnosti vůči 

sobě i vůči ostatním lidem.“ Při práci čerpáme ze dvou pokladnic, z nichž jednou je země 

chápaná jako viditelná část vesmíru, kterou můžeme „uvědomělou činností objevit a 

účelně využít,“ druhou bohatství toho, co lidé již vypracovali.162 Již při narození dostal 

každý z nás také určitý souhrn schopností a vlastností, které má výchova přijatá od okolí i 

vlastní úsilí zúrodnit. „Účinkem jejich plné zralosti … je směřování k cíli, který jedinci 

určil Stvořitel.“163 To vše můžeme počítat mezi svěřené hřivny. Pán čeká, že svěřené 

hřivny budou dobře využity. Oba věrní služebníci dostávají tutéž odměnu, totiž možnost 

radovat se se svým pánem, bez ohledu na absolutní počet hřiven, které získali. Bůh vidí i 

skryté práce.164 Ctnosti, zejména láska, mají úzký vztah ke konání pro druhé. Sprave-

dlnost a spravedlivé uspořádání světa může výrazně zmírnit utrpení chudých. 

„Ježíš shrnuje celé zjevení tím, že po věřícím člověku chce, aby se stal bohatý před 

Bohem (srov. Lk 12, 21).“ Bezprostředně na Kompendiem citovaný biblický verš nava-

zuje známé podobenství o zabezpečení života, o havranech a polních liliích.165 Lze zde 

vzpomenout na nauku o odpočinku sedmého dne jako podobnosti s Bohem i znamení 

Smlouvy, o dni odpočinku jako dni věnovaném Bohu a bližním i prostředku, aby se 

člověk nenechal zotročit prací a zaměřoval se na „pramen života i poslední cíl člově-

ka.“166  

„I ekonomie je k tomuto účelu [stát se bohatým před Bohem] užitečná, pokud nezra-

zuje svou úlohu prostředku zaměřeného k integrálnímu růstu člověka i společnosti a ke 

zvyšování kvality lidského života.“ Lze vzpomenout především podobenství o ovcích a 

kozlech při posledním soudu,167 kdy král vlastně jen konstatuje a vysvětluje stav, ke 

kterému ovce a kozli celý život směřovali svými nejrůznějšími rozhodnutími a ve kterém 

k soudu přišli. A zatímco ovce se diví, kdy a kde viděli Ježíše, kterému dali najíst, napít, 

kterého se ujali, oblékli ho nebo ho navštívili, kozli ho v nepatrných bratřích nepoznali. 

                                                
162 LE 12; 13 
163 PP 15 
164 Srov. DeKOSTER L.: Work – The Meaning of Your Life, 2. vydání, Christian’s Library Press, Grand 

Rapids, 2010, strana 24–25 
165 Lk 12, 22–34 
166 KSNC 257 
167 Mt 25, 31–46 
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Když americký teolog Lester DeKoster toto podobenství vykládá,168 výslovně říká, že 

zde nejde jen o charitativní skutky, ale o práci vůbec. A tak mezi ty, kteří dali Ježíšovi 

najíst, napít či ho navštívili, počítá i pracovníky v zemědělství a potravinářském prů-

myslu, pracovníky vodáren, telekomunikačních společností, lékaře a zdravotní sestry, 

lékařský výzkum atd. Nepodařilo se mi sice najít žádné místo, kde by citované církevní 

dokumenty takové chápání přímo uváděly, domnívám se však, že celkově vzato je 

v souladu s mnoha texty především encyklik o hospodářském rozvoji. 

„Jestliže se jim [ekonomické aktivitě a materiálnímu pokroku] člověk věnuje s vírou, 

nadějí a láskou Kristova učedníka, pak se také ekonomie a pokrok mohou proměňovat v 

místa spásy a posvěcení.“ Jde o jasné vyjádření souvislosti duchovního života a práce ve 

smyslu teze této bakalářské práce. 
 

 

  

                                                
168 Celý odstavec srov. DeKOSTER: Work – The Meaning of Your Life, strana 9–20 
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Kapitola 3 Základní typy propojení 
V předchozí kapitole jsem ukázal, že podle sociálních encyklik a dalších dokumentů je 

možné propojit duchovní život a práci a dokonce po takovém propojení na některých 

místech volají. David Miller studoval skupiny, které se snaží o propojení duchovního 

života a práce. Identifikoval čtyři základní typy takového propojení169 a to typ etický, typ 

evangelizační, typ prožitkový a typ obohacení (ve smyslu zušlechtění). Miller výslovně 

zdůrazňuje, že tyto typy se doplňují, nikoliv vzájemně vylučují, a někteří lidé a skupiny 

postupně prochází všemi nebo se snaží rozvíjet všechny. Proto přidává i pátý typ, který je 

jakousi integrací všech čtyř. Pozoruje přirozenou orientaci k určitému typu, ale neuvádí, 

proč existuje.170 V této kapitole všechny tyto typy stručně popíši. 

 

3.1 Etický typ 

Častým pojítkem mezi duchovním životem a prací je snaha rozlišovat ve světle víry 

správné kroky a etické chování v otázkách spojených s prací.171 To zahrnuje širokou 

škálu témat od osobní úrovně, přes otázky týkající se firmy až po celospolečenské otázky 

sociální a ekonomické spravedlnosti. Většina skupin se věnuje všem těmto okruhům 

témat.  

Miller výslovně uvádí některá konkrétní témata. Na osobní rovině jde především o 

tlaky ze strany okolí a firmy a o pokušení „plynoucí z moci, peněz a dlouhého cestování 

daleko od rodiny“172, tedy např. tlak na zkreslené vylíčení produktu pro dosažení větších 

prodejů nebo nemístné vztahy a zneužívání návykových látek. Přitom ovšem tyto skupiny 

poskytují také různé formy podpory pro udržení osobní morálky. 

Na úrovni firmy jde o otázky jako „kvalita, bezpečnost, udávání [neetického jednání], 

loajalita, reklama.“ Dovolím si přidat otázky po dovolenosti té či oné techniky, např. 

v lékařství. Na úrovni celé společnosti pak Miller uvádí „společenskou odpovědnost 

firem a ekonomickou spravedlnost jak přísluší zainteresovaným stranám, akcionářům 

                                                
169 MILLER W. D.: God at work: the history and promise of the Faith at Work movement, str. 74—78, 

125—142 
170 Tamtéž, str. 128 
171 Tamtéž, str. 76, 129—132 
172 Tamtéž, str. 131 
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atd. … analýzu výroby a rozhodnutí týkajících se produktu173 z hlediska dopadů na ži-

votní prostředí, otázky pracovních podmínek a mezd offshore174 a odměny vedení.“175 

Dalším okruhem je rozvíjení obchodních praktik a stylů vedení, pro které jsou mo-

delem biblické postavy a principy.176 To vhodně reaguje na veliký význam, který má pro 

chod podniku podnikatel, vlastník nebo ředitel, a který připomíná i Kompendium.177 

Novak zase ukazuje zásadní důležitost středního managementu pro chod firmy, ale i étos 

v ní panující.178 

Věřící tak rozvíjí ctnosti a účastní se Kristova prorockého a královského úřadu. Ve 

vztahu k účasti na Kristově prorockém úřadu platí, že součástí poslání hlásat evangelium 

je i šíření sociální nauky církve a obžaloba nespravedlností na sociálním poli.179 O 

spravedlnosti, solidaritě a etice vůbec v ekonomice mluví všechny sociální encykliky, 

nejnověji Caritas in veritate.180 Ovšem „hlásání je vždy důležitější než žaloba.“181 Může 

ale také jít o téma ctností a askeze potřebných při práci vůbec. Jak ctnosti, tak askeze patří 

mezi klasická témata morální teologie a spirituální teologie. O ctnostech spojených 

s prací pojednám v další kapitole. 

Miller sám však uvádí i některé potenciálně problematické body. Především jde o 

skutečnost, že mnozí takto orientovaní věřící vychází z vágního pojetí etiky, bez školení 

ve filosofické či teologické etice. To je problematické zejména tam, kde odpovědi nejsou 

jednoznačné nebo kde je třeba volit mezi dvěma dobrými či dvěma špatnými věcmi. 

Často se používaný a přístupný sekulární jazyk se bez sdílených zdrojů etiky se může 

proměnit v pouhé fráze. 182 Právě před tímto rizikem, které může vést až k činění závěrů 

označených za etické, které ve skutečnosti jsou proti pravému dobru člověka, varuje i 

Benedikt XVI. Ten varuje i před používáním přívlastku „etický“ ideologicky diskrimi-

nujícím způsobem, jako by takto neoznačené iniciativy nebyly etické. Cílem nemá být 

                                                
173 Anglicky „product decisions.“ Nepodařilo se mi najít lepší český překlad než uvedený. Jde o dosti 

rozsáhlou problematiku. Kotler a Armstrong v diagramu ukazují hlavní oblasti, kterých se tato roz-
hodnutí mohou týkat. Jsou to: základní užitek či služba, balení, doplňky, styl a design, kvalita, značka, 
instalace, prodejní servis, záruky, dodávky a úvěrování. Srov. ADIL Z.: Product Policy Decision 
(2.7.2010) [cit. 2014-06-17], < http://iammba.blogspot.cz/2010/07/product-policy-decision.html >, 
KOTLER P., ARMSTRONG G.: Marketing, Grada, Praha, 2004, str. 379, 387 

174 Myšleny podmínky a mzdy v subdodavatelských závodech zejména ve třetím světě  
175 MILLER W. D.: God at work, str. 131 
176 Tamtéž, str. 131 
177 KSNC 343–345 
178 NOVAK M.: Business as a calling, str. 28–30 
179 SRS 41 
180 Srov. CV 35–38; 45; 65 
181 SRS 41 
182 MILLER W. D.: God at work, str. 129—130 
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vznik sektorů ekonomiky označených nálepkou „etické,“ ale to, aby „veškerá ekonomika 

a veškeré financování byla etická … respektováním vnitřních požadavků, jež jsou jejich 

povaze vlastní.“183  

Nakonec Miller uvádí riziko společné všem typům, totiž ochuzení plynoucí z toho, že 

dotyční lidé či skupiny zůstanou jen u tohoto typu. 

 

3.2 Evangelizační typ 

Jako druhý typický způsob propojení duchovního života a práce Miller uvádí hlásání 

evangelia na pracovišti a svědectví o víře a vyjadřování víry tamtéž.184 Využívají tak 

příležitost svědčit o Ježíši Kristu jako Pánu a Spasiteli a o osobním vztahu s Bohem 

spolupracovníkům, zákazníkům, dodavatelům a dalším lidem, se kterými při práci při-

chází do styku. Dalším jejich cílem je vést lidi k uskutečňování závěru Matoušova 

evangelia: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i 

Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já 

jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“185  

Existují nejrůznější takto orientované skupiny, od neformálních skupin až po celo-

národní organizace. Mezi projevy tohoto způsobu propojení duchovního života a práce 

Miller počítá některé skupiny zaměřené na studium Písma na půdě korporací, a dále 

„setkání, konference, poradenské programy, výukové a studijní materiály, zpravodaje, 

weby,“ zaměřené na hledající a na nové křesťany mezi obchodníky a odborníky.186 Jako 

příklad uvádí Executive Ministries, která se soustředí na nejvyšší management a vlivné 

osobnosti. Bohatý pár uspořádá neformální večeři, spojenou s motivační řečí vhodné 

osobnosti. Tato motivační řeč obsahuje i svědectví o spasení v Kristu. Poté jsou hosté 

vyzváni, aby v případě, že se chtějí dozvědět více, vyplnili kartičku s žádostí o pokra-

čování. Asi „30—40% hostů dá najevo, že ten večer přijali Krista nebo že mají zájem o 

více informací.“187  

Nemusí jít jen o svědectví lidem z téže obce nebo státu; Miller tu výslovně uvádí, že 

podnikání mnohdy slouží jako prostředek šíření evangelia do zemí, kde je křesťanství 

pronásledováno. Přitom někteří podnikání používají jen jako zástěrku pro šíření víry. Jiní 
                                                
183 CV 45 
184 MILLER W. D.: God at work, str. 132—135 
185 Mt 28,19—20 
186 MILLER W. D.: God at work, str. 133, 192 
187 Tamtéž, str. 134 
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opravdu vyvíjejí danou činnost, kupř. výuku angličtiny, ale chápou ji především jako 

prostředek evangelizace, který nemusí být sám ekonomicky životaschopný, protože je či 

může být podporován z domova. Konečně ještě další vidí podnikání jako prostředek 

evangelizace, který ale sám musí být ekonomicky životaschopný, obstát v místní kon-

kurenci a zaujímat užitečné místo na trhu. Jejich podnikání tak nabízí užitečné produkty a 

vytváří nová pracovní místa. 

Věřící tímto způsobem naplňují již zmíněné velké poslání ze závěru Matoušova 

evangelia188 a účastní se na Kristově prorockém úřadu.189 K hlásání evangelia jsou po-

voláni všichni křesťané včetně laiků, pro které je „vlastním polem jejich evangelizační 

činnosti … svět politiky, hospodářství a sociálních vztahů, jakož i svět kultury, věd a 

umění, mezinárodního života a hromadných sdělovacích prostředků“ 190  Také Qua-

dragesimo anno volá po laických apoštolech na pracovištích.191 Fakt, že k hlásání do-

chází také mezi vysokým managementem a specialisty, odpovídá skutečnosti, že adresáty 

hlásání mají být lidé všech společenských vrstev.192 Encykliky na mnoha místech pod-

trhují význam evangelia nejen pro člověka osobně, ale také pro pravý rozvoj lidstva. 

Naposledy tak Caritas in veritate mluví o nenahraditelném významu „evangelia při bu-

dování společnosti ve svobodě a spravedlnosti“193 a potřebě očišťování rozumu vírou;194 

ještě na jiném místě říká, že „Bůh je zárukou opravdového rozvoje člověka.“195 

Správnými způsoby evangelizace se zabývá apoštolská exhortace Pavla VI. Evangelii 

nuntiandi. Základem je svědectví vlastního života a jeho soulad s evangeliem, je však 

třeba také skutečně mluvit o Kristu; nezbytné je i vyučování katechismu.196 Všeobecné 

hlásání evangelia musí být doplněno osobní formou.197 Evangelizace musí proniknout do 

života až ke změně smýšlení (metanoia), nejen se zastavit u vyložení nauky.198 Je třeba 

hlásat skutečně evangelium, ne mylné názory nebo módní ideologie, zůstat ve spojení 

s církví a ve vzájemné jednotě a varovat se sektářství. 199  Je třeba bratrské lásky 

k adresátům hlásání a být šetrní, snažit se „nedotknout druhého, hlavně toho, kdo je slabý 

                                                
188 Mt 28, 19—20 
189 ChL 16 
190 EN 70 
191 QA 140; 141 
192 EN 18 
193 CV 13 
194 CV 56 
195 CV 29 
196 EN 21, 22, 41—44 
197 EN 46 
198 EN 10, 49 
199 EN 15, 58, 77 
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ve víře“200 a brát v úvahu i „vzájemný těsný vztah mezi evangeliem a konkrétním osob-

ním a společenským životem člověka.“201 

 

3.3 Prožitkový typ 

Prožitkový typ202 typicky hledá smysl a účel své práce;203 tito lidé v ní touží vidět 

více než povinnost vůči společnosti nebo prostředek získání obživy, hledají v ní povolání 

od Boha a službu společnosti. Miller přímo uvádí, že tito lidé se ptají, zda „je možné být 

úředníkem vkládajícím data do počítače nebo investičním bankéřem nebo výkonným 

ředitelem obchodní společnosti [CEO] a pořád ještě sloužit Bohu.“204 Pokračuje ale, že 

při svém ptaní „pochybují o tom, že jedinou cestou, jak sloužit Bohu na plný úvazek, vidět 

svou práci jako povolání a najít smysl v tom, co dělají, musí být opustit výdělečný sektor a 

věnovat se tzv. pomáhajícím profesím“ a doplňuje, že důvodem takového ptaní se je často 

„chybná nebo nedostatečná teologie práce.“ Přitom z celé Millerovy knihy plyne, že 

takovéto otázky jsou často projevem spíše široce rozšířeného zmatení a nejasností oh-

ledně vnímání vztahu duchovního života a práce a chybných náhledů na jejich vztah, a to 

i na straně kněží, než jen projevem nedostatečného vzdělání ve víře na straně konkrétních 

tazatelů.  

Viděli jsme v předchozí kapitole, že sociální nauka církve dává práci nejen 

v pomáhajících profesích do jasné souvislosti se službou Bohu a tak odstraňuje důvody 

těchto obav. Dokonce ji ukazuje jako „účast na díle Stvořitelově,“205 čímž nejenže od-

povídá na tyto obavy, ale především ukazuje skrytou podstatu práce a poskytuje cenné 

přínosy k hledání jejího smyslu. 

Zároveň se zde potvrzuje význam šíření sociální nauky církve coby součásti poslání 

hlásat evangelium.206 Ačkoliv je pravda, že některé práce, byť jsou legální, s sebou při-

náší tak závažné nebo prakticky neřešitelné etické otázky, že v nich křesťan nemůže 

                                                
200 EN 79 
201 EN 29 
202 MILLER W. D.: God at work, str. 76; 135–137 
203 Miller ho nazývá „experience type.“ Slovo „experience“ lze přeložit jako zkušenost ve smyslu 

praxe, životní zkušenost, nebo zkušenost jako něco prožitého. Přeložil jsem tento název jako „pro-
žitkový typ,“ neboť podle mého názoru jde především o možnost prožívat svoji práci jako něco 
účelného, ba dokonce povolání od Boha. 

204 MILLER W. D.: God at work, str. 76; 135 
205 LE 25 
206 Srov. SRS 41 
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s klidným svědomím způsobit, sociální nauka církve jasně popírá redukci „křesťana 

hodných“ profesí jen na pomáhající profese. 

Miller opět sám uvádí některá rizika tohoto typu propojení pro správnou spiritualitu 

práce. Především, otázky „jak [dobře] to děláme a kdo jsme jako lidé,“ mohou být za-

stíněny kladením přílišného důrazu na otázku, „co děláme a zda je to povolání.“207 Tento 

důraz může také vést k určitému elitářství, hledání té správné práce a podceňování oby-

čejných zaměstnání. Velkým rizikem je i možná krize identity v případě ztráty zaměst-

nání ztotožněného s povoláním. Na závěr Miller uvádí totéž riziko jako u všech ostatních 

typů, totiž ochuzení plynoucí ze soustředění jen na tento typ. 

Michael Novak napsal v knize Byznys jako povolání slova, která jsou v souladu se 

sociálními encyklikami a pěkně ukazují toto hledání smyslu a povolání: „Lidé v byznysu 

nejsou jen ‚rozumní ekonomičtí činitelé.‘ Každý z nich je také lidskou bytostí hledající své 

povolání.“ Tito lidé pak „chtějí od práce více uspokojení než jen peníze … mají jiné 

rozměry své osoby, které je třeba uspokojit;“ hluboce touží oboustranně sloučit svoji 

práci a svoji identitu.208 Novak také uvádí, že byznys je „morálně vážné povolání“209 

(„morally serious calling“). Na jiném místě označuje kariéru v byznysu za „morálně 

vznešené poslání.“210 

Novak uvádí několik znaků povolání,211 které dokumentuje příklady. Především je 

povolání jedinečné. „Žádní dva lidé nemají stejné povolání.“212  Za druhé, je třeba 

k němu mít příslušené schopnosti a lásku včetně lásky ke dřině, kterou přináší; nejen 

lásku ke konečnému produktu. Dále Novak píše, že „skutečné povolání odhaluje svoji 

přítomnost radostí a pocitem obnovené energie, která plyne z jeho praktikování.“ 213 

Tím samozřejmě nemyslí, že nepřichází mnohdy velmi těžké chvíle, spíše potěšení 

z vědomí, že děláme, co máme dělat. Uvádí i příklady nadšení nad prací, kterou dotyční 

dělají. Jako poslední bod píše, že povolání „obvykle není snadné rozlišit. Často člověk 

vyzkouší mnoho cest, než konečně najde tu správnou.“ 214 

 

                                                
207 MILLER W. D.: God at work, str. 136 
208 NOVAK M.: Business as a calling, str. 39–40 
209 Tamtéž, str. 54 
210 Tamtéž, str. 13; anglické slovo „serious“ lze přeložit jako seriózní, vážný i náročný k porozumění. 

Podle mého názoru mu lze v Novakově knize rozumět ve všech těchto významech. 
211 NOVAK M.: Business as a calling, str. 34–35 
212 Tamtéž, str. 18 
213 Tamtéž, str. 35 
214 Tamtéž, str. 35 
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3.4 Typ obohacení 

Tento typ215 se zaměřuje na duchovní péči a růst. Hned na začátku je třeba upozornit, 

že se tu často mohou objevit prvky New Age a tzv. evangelia prosperity. A tak sem patří 

legitimní prvky křesťanské spirituality jako studium Písma, modlitba, meditace, rozli-

šování duchů, duchovní péče a proměna chápaná ve smyslu znovuzrození a proměnění k 

obrazu Krista. Můžeme tu však najít i ty, kdo v příklonu k Boží vůli nebo v růstu svého 

vnitřního vědomí vidí prostředek k obchodnímu a finančnímu úspěchu. 

Jedním z motivů pro vstup do takových skupin je hledání uzdravení ze zranění sou-

visejících s prací. Miller přímo uvádí tyto příčiny zranění: „propouštění, špatný ma-

nagement, dlouhý stres, konkurenční tlaky, dlouhý čas mimo domov a zastarání jejich 

dovedností.“216 Pro jiné je dodržování pravidelných časů modlitby způsobem, jak upro-

střed denních tlaků najít klid a mír. 

Takové činnosti, pokud se neodchylují od křesťanské víry, zřejmě patří do spirituality 

práce ve smyslu teze této bakalářské práce díky účasti na Kristově kněžském, prorockém 

a královském úřadu skrze snášení námahy práce ve spojení s Kristem, duchovní boj a 

případně i proměnu firemní kultury, solidaritu a službu druhým. 

Rizikem je především případná kombinace s myšlenkami New Age, relativismus a 

přílišný, až narcistický důraz na sebezdokonalení. Pochopitelně též ochuzení v případě, 

že lidé sledují jen tento typ propojení duchovního života a práce. 

 

3.5 Všechno integrující typ 

Jde o lidi a skupiny, kteří se pohybují mezi několika, případně všemi, dosud uvede-

nými typy propojení, i když často mají jeden základní.217  

                                                
215 MILLER W. D.: God at work, str. 77, 137–139 
216 Tamtéž, str. 77 
217 Tamtéž, str. 139 
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Kapitola 4 Ctnosti spojené s prací 
Uvedl jsem v tezi této bakalářské práce, že duchovní život a práci lze v ideálním pří-

padě propojit rozvojem ctností a spirituality práce. Přitom rozvojem ctností myslím 

zejména rozvoj víry, naděje, lásky, moudrosti, statečnosti, mírnosti a spravedlnosti jako 

předpokladů práce i jako důsledku situací, se kterými se v práci setkáváme a které nás 

vedou vycházet ze sebe a překonávat se. 

Encyklika Centesimus annus přímo stručně uvádí některé ctnosti, spojené s pracovním 

procesem. Na tuto encykliku navázal Michael Novak ve své knize Business as a 

calling,218 která ji v některých kapitolách často přímo parafrázuje.219 Doplním však oba 

texty i z jiných zdrojů.  

 

4.1 Co je to ctnost 

Podle Katechismu je ctnost „trvalá a pevná dispozice konat dobro.“220 Lidské ctnosti 

pak „jsou pevné postoje, ustálené sklony, trvale nabyté dokonalosti rozumu a vůle, které 

řídí naše skutky, vnášejí řád do našich vášní a usměrňují naše chování podle rozumu a 

víry. Jejich plodem je snadnost, sebeovládání a radost při úsilí o mravně dobrý život.“221 

Všechny lidské ctnosti jsou seskupeny okolo čtyř tzv. kardinálních ctností moudrosti, 

spravedlnosti, statečnosti a mírnosti.222  

Novakovo pojetí ctnosti odpovídá právě lidským ctnostem v Katechismu. 

Božské ctnosti „uzpůsobují lidské mohutnosti pro účast na božském životě. … Jsou 

základem, duší a charakteristickým rysem mravního jednání křesťana. … Bůh je vlévá do 

duše věřících, aby věřící byli schopni jednat jako jeho děti a zasloužit si věčný život. 

Božské ctnosti jsou zárukou přítomnosti a působení Ducha svatého v mohutnostech lidské 

bytosti. Božské ctnosti jsou tři: víra, naděje a láska.“223 Také kardinální ctnosti jsou 

v nich zakořeněny. 

Ctnost je významná i pro ekonomiku. Novak chápe kapitalismus jako „ekonomický 

systém … orientovaný na lidskou mysl: caput (latinsky „hlava“), důvtip, vynalézavost, 

                                                
218 NOVAK M.: Business as a calling, New York, The Free Press, 1996 
219 Tak říká sám Novak; srov. NOVAK M.: Business as a calling, str. 118 
220 KKC 1803 
221 KKC 1804 
222 KKC 1805 
223 Srov. KKC 1812; 1813 



41 

objevy.“ 224 Proto „nejvíce ze všeho závisí na lidském kapitálu, včetně lidského kapitálu 

tvořeného ctnostnými návyky.225  

Jak dále uvidíme, ctnosti mají různý přímý vztah k práci.  

 

4.2 Víra 

Víra je „božská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co nám řekl a zjevil a co 

nám svatá církev předkládá k věření.“226 Spiritualita práce úzce souvisí s tímto citátem 

z Katechismu, neboť vyžaduje správnou teologii práce, která vychází z Písma svatého a 

sociální nauky církve. Zejména jde o fakt, že prací máme účast na díle Stvořitelově227 a 

že církev do svého chápání práce zahrnuje i současné, nejen pomáhající profese. Viděli 

jsme v kapitole 3.3, že chybná teologie práce vede k nešťastným představám o tom, že 

pouze pomáhající profese jsou službou Bohu na plný úvazek. Další falešná představa je, 

že svojí prací dosáhneme vytvoření Božího království na zemi. V kapitole 3.4 jsem se 

dotkl i evangelia prosperity. 

Víru není třeba jen uchovávat a žít z ní, ale Kristův učedník „ji má i vyznávat, vydávat 

o ní nebojácně svědectví a šířit ji.“228 To se týká jak svědectví skutky na pracovišti, 

láskou k bližním a etickým jednáním vůbec, ale také hlásání evangelia, do kterého spadá 

i hlásání sociální nauky církve.229 Jak jsem uvedl v kapitole 3.2, jeden z typů propojení 

duchovního života a práce se právě na to soustředí. 

 

4.3 Naděje 

O naději Katechismus říká230 
Naděje je božská ctnost, kterou toužíme po nebeském království a po věčném životě jako 

po svém dokonalém štěstí tím, že důvěřujeme Kristovým příslibům a nespoléháme na své 

síly, ale na pomoc Ducha svatého. … [člověk] bere na sebe očekávání, která podněcují lid-

skou činnost; očišťuje je a zaměřuje k nebeskému království; chrání před malomyslností; je 

oporou ve chvílích opuštěnosti; rozšiřuje srdce v očekávání věčné blaženosti. 

                                                
224 NOVAK M.: Business as a calling, str. 81 
225 Tamtéž, str. 96 
226 KKC 1814 
227 LE 25 
228 KKC 1816 
229 SRS 41 
230 KKC 1817–1818 



42 

Tato ctnost tak, dle mého názoru, souvisí především s otázkou zaměření naší práce na 

Boha, snášení námahy spojené s prací, modlitbou v těžkostech při práci a problematikou 

uzdravení ze zranění s ní souvisejících, o kterých jsem psal v kapitole 3.4, jakož i s 

otázkou pravého lidského rozvoje. 

 

4.4 Láska 

„Láska je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno pro něho samého a 

svého bližního jako sebe z lásky k Bohu.“231 V souvislosti s prací se otevírají nejrůznější 

možnosti lásky k bližnímu. V každém, komu jsme (ne)dali najít, napít atd. je přítomen 

Ježíš.232 Je na místě připomenout již citovaná slova, že „pracovat znamená dnes více než 

kdy dříve pracovat s ostatními a pracovat pro ostatní: pracovat znamená dělat něco pro 

někoho“233 a že podnik má nejen vytvářet zisk, který oprávněně slouží jako indikátor 

jeho prosperity, ale také „naplňovat úlohu společenství.“234 Je třeba citovat i Novaka, že 

hlavní institucí, kterou lidstvu přinesl kapitalismus, je soukromá obchodní společnost, 

zaměřená na společné vytváření dosud neexistujícího bohatství, a ne individualismus.235  

Jsem však přesvědčen, že Boha lze milovat také objevováním a chválením jeho díla. 

Nepochybně lze nalézt i další způsoby, jak prací milovat Boha, vždyť láska je vynalé-

zavá. 

 

4.5 Moudrost 

Moudrost „dává praktickému rozumu schopnost, aby v každé situaci rozeznal, co je 

naše pravé dobro, a zvolil přiměřené prostředky.“236 Novak tu cituje původní Aristote-

lův příklad lukostřelce, jemuž se podobá moudrá osoba. Dobré jednání má přesně za-

sáhnout cíl „správným způsobem, ve správný čas, se správným důrazem“ i ve všech 

dalších ohledech.237 Toto jednání se musí vztahovat ke správným lidem a brát do úvahy 

                                                
231 KKC 1822 
232 Mt 25, 31–46 
233 CA 31 
234 LE 34 
235 NOVAK M.: Business as a calling, str. 126–127 
236 KKC 1806 
237 NOVAK M.: Business as a calling, str. 105–106 
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nesčetné okolnosti, jako je v případě lukostřelce např. vítr a technické vlastnosti luku. 

Praktická moudrost tak organizuje a řídí ostatní ctnosti k dobrému jednání. 

Novak chápe jednu ze ctností byznysu jako takového, totiž praktický realismus, jako 

podmnožinu praktické moudrosti.238 Míčka shrnuje Novakova slova o praktickém rea-

lismu takto: je „podpořený habity jako schopnost naslouchat, být pozorný a vnímavý, 

schopnost uvažovat v širších souvislostech, být sebekritický a ochotný uznat svoje chyby. 

… Realita a vztah k ní je předpokladem úspěchu v byznysu.“239  

Centesimus annus hovoří o „schopnosti včas rozpoznat potřeby ostatních lidí a 

kombinace nejvhodnějších výrobních faktorů pro jejich uspokojování“ a „obezřetnosti 

při podstupování předvídatelných rizik.“240 

S moudrostí souvisí schopnost poznat, kdy práce dosáhla cíle, kterého měla dosáh-

nout, a tedy nepředělávat již dobře vykonané dílo.241 

 

4.6 Statečnost  

„Statečnost je mravní ctnost, která při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí 

o dobro. Posiluje rozhodnutí odporovat pokušení a překonávat překážky mravního 

života.“242 Často je nezbytná pro to, aby se člověk vůbec pustil do podnikání či jiné 

činnosti, aby překonal obavy či odrazování ostatních.243 

Se statečností souvisí trpělivost ve smyslu schopnosti vyvarovat se škodlivého, 

přehnaného smutku, nebo tento smutek alespoň ovládat. Tento škodlivý smutek má 

několik pramenů. Jednak následky prvotního hříchu, se kterými se při práci setkáváme, 

tedy porušenost člověka, těžkosti obecně a odpor hmoty vůči opracovávání. 244 Další 

příčinou smutku je, že „dobro, které zamýšlíme, může být dosaženo jen po vynaložení 

spousty času a úsilí.“245  

Souvisí s ní i vytrvalost, tedy „uvážlivé a stálé vytrvání v rozumem přijatém 

rozhodnutím usilovat o nějaké žádané dobro. Toto přijaté rozhodnutí musí být moudré a 

                                                
238 NOVAK M.: Business as a calling, str. 130 
239 MÍČKA R.: Micheal Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu, Brno, L. Marek, 

2009, str. 185 
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242 KKC 1808 
243 Srov. NOVAK M.: Business as a calling, str. 118, 128 
244 WYSZYNSKI S.: All You Who Labor, str. 120 
245 Tamtéž, str. 128 
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rozumové/rozumné, protože jím stanovujeme jak cíl, tak prostředky vedoucí k jeho 

dosažení.“246 

 

4.7 Mírnost 

„Mírnost je mravní ctnost, která zmírňuje přitažlivost rozkoší a dává člověku 

schopnost vyrovnaně užívat stvořená dobra. Zabezpečuje vládu vůle nad pudy a udržuje 

touhy v mezích počestnosti.“247  

Pod tuto ctnost řadím schopnost se vůbec ztišit k učení, rozmýšlení, práci. Dále také 

schopnost krotit své touhy po koupi nečeho, abych mohl peníze investovat. Souvisí s tzv. 

odloženou spotřebou.248 

 

4.8 Spravedlnost 

„Spravedlnost je mravní ctnost, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu a 

bližnímu to, co jim patří.“249 Rozlišujeme spravedlnost směnnou (komutativní), podílnou 

(distributivní) a zákonnou (legální). Přitom první se týká smluvních vztahů mezi 

jednotlivci a mezi společenstvími, druhá se týká „práva jednotlivců vůči společnosti“ a 

třetí „povinností jednotlivců vůči společnosti a státu.“250 

Jelikož celá tato bakalářská práce se zabývá zejména pohledem pracující osoby na 

práci, budu se věnovat hlavně spravedlnosti směnné.  

Na obou stranách jde především o pohled na druhou stranu jako na osobu, ne jen 

nástroj nebo nepřátelskou třídu, a plnění povinnosti plynoucích z pracovních smluv, 

jsou-li tyto smlouvy spravedlivé.  
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248 Srov. NOVAK M.: Business as a calling, str. 64–65 
249 KKC 1807 
250 Život z víry, strana 52 
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Kapitola 5 Závěr 
Tato bakalářská práce se zabývala otázkou, zda spolu souvisí duchovní život a práce 

v současných profesích a případně zda a jak je možné je propojit. Nejprve jsem formu-

loval tezi, že spolu souvisí, propojení je možné a spočívá v růstu v teologických a kar-

dinálních ctnostech, chápání práce jako účasti na Božím díle stvoření a vykoupení a 

účasti na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadu. Jak již bylo řečeno 

v úvodu, takováto teze umožnuje ve zřetelné vzájemné souvislosti zpracovat témata, 

která byla součástí zadání bakalářské práce, tedy dělbu práce, rozvíjení lidské osobnosti 

prací, podnikatelské ctnosti, a možnosti integrace práce se spiritualitou. 

Tuto tezi jsem následně konfrontoval s pastorální konstitucí II. vatikánského koncilu o 

církvi v dnešním světě Gaudium et spes, sociálními encyklikami a Kompendium sociální 

nauky církve. Postupoval jsem metodicky v pořadí, ve kterém byly tyto dokumenty vy-

dány, a zároveň dokumentoval, jak se v nich vyvíjelo chápání práce. Přitom jsem se 

soustředil zejména na to, jak může v jejich světle vnímat svoji práci sám pracující.  

Zjistil jsem, že základních východiskem pro teologii práce v nich představenou je fakt, 

že Bůh člověk stvořil ke svému obrazu jako osobu, muže a ženu, a povolal ho k účasti na 

díle stvoření. Člověk práci koná a práce k němu směřuje. Z toho všeho vychází možnost 

vytvoření spirituality práce. Ze skutečnosti, že člověk je osoba a jako osoba i koná práci, 

později papežové vyvozují řadu etických ponaučení pro pracovní vztahy i pro cíl pravého 

hospodářského rozvoje.  

Od doby první sociální encykliky, Rerum novarum, došlo ke zřetelnému posunu od 

chápání práce jako čistě dělnické námezdní práce k chápání, které skutečně zahrnuje 

všechny současné profese, ať už konané v zaměstnaneckém vztahu nebo ve formě sou-

kromého podnikání. 

Člověk při své práci čerpá ze dvou pokladnic, z nichž jednou je země a druhou práce 

jiných lidí. Pojem země, kterou je člověk Bohem povolán obdělávat a podmanit, je 

v novějších encyklikách chápán ve velice širokém smyslu jako celá člověkem obývaná 

část viditelného vesmíru. V ní člověk má objevovat a objevuje nové zdroje a jejich vyu-

žití. 

Druhá pokladnice, tedy práce jiných lidí, nezahrnuje jen práci předchozích generací, 

ale i práci našich současníků, kterou používáme při své práci. Encykliky tak reflektují 

téma dělby práce. 
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Sociální encykliky si všímají také hospodářského a sociálního rozvoje. Zdá se, že toto 

téma nebylo vždy považováno za něco, co patří do oprávněného zájmu církve. Papež 

Pavel VI. ho však, v duchu II. vatikánského koncilu, do něj jasně zahrnul. To je vý-

znamné pro tuto bakalářskou práci, neboť práce v současných profesích se odehrává 

v kontextu celosvětového hospodářského rozvoje a obvykle k němu i přispívá. 

Církevní dokumenty přímo volají po propojení duchovního života a práce a někdy i 

dávají návody, jak má takové propojení vypadat. Teze, kterou jsem na začátku formu-

loval, souhlasí s těmito požadavky a návody, nejvíce pak s chápáním spirituality práce 

v encyklice Jana Pavla II. Laborem Exercens z roku 1981. 

Toto studium pro mě bylo velice přínosné, neboť jsem díky němu získal solidně za-

loženou teologii práci, která je potřebná pro zdravou spiritualitu práce. Její význam 

zvláště vynikne při srovnání s chybnou teologií, o které bude řeč vzápětí.  

Po konfrontaci teze se sociálním učení církve, které potvrdilo oprávněnost teze, jsem 

pokračoval zkoumáním literatury, která zkoumala empirická data o vzniku a růstu skupin 

zaměřených na propojení duchovního života a práce. Mám na mysli Millerovu knihu God 

at work: the history and promise of the Faith at Work movement. Ta identifikuje čtyři 

základní typy propojení duchovního života a práce. 

Takzvaný „etický typ“ se především zabývá etickými otázkami s prací spojenými. Jde 

o různé otázky na osobní rovině, rovině firmy i na úrovni celé společnosti. Patří sem také 

aplikace biblických vzorů a principů do vedení podniků. 

Další typ, tzv. „evangelizační typ,“ realizuje propojení zejména skrze svědectví víry 

na pracovišti a hlásání evangelia tamtéž. Některé skupiny dokonce využívají byznysu 

k šíření víry do jiných států.  

Třetí typ se zabývá otázkou prožívání práce jako povolání od Boha. Často si klade 

otázku, zda je pro službu Bohu na plný úvazek nutné opustit kariéru v byznysu a věnovat 

se pomáhajícím profesím. Taková otázka je zakořeněna v chybné teologii práce, která je 

ovšem značně rozšířena. 

Čtvrtý typ se zabývá duchovním růstem a také uzdravením z případných duševních 

zranění souvisejících s prací (propouštění apod.). Bohužel je často propojen s New Age 

nebo evangeliem prosperity. 

Tyto čtyři typy se navzájem doplňují, nikoliv vylučují, a je dobré věnovat pozornost 

všem těmto přístupům, byť různí lidé přirozeně preferují jeden či druhý. 
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V poslední kapitole své práce jsem ke každé z teologických a kardinálních ctností 

uvedl příklady toho, jak souvisí s prací. Nejde a nemělo jít o vyčerpávající seznam; ten by 

přesahoval možnosti této práce.  

Vytvoření vzdělávacího programu jsem po dohodě se školitelem vypustil, neboť by 

vydalo na samostatnou bakalářskou práci. 

Závěrem je tedy možno říci, že se mi podařilo prokázat tezi o možnosti propojení 

duchovního života a práce včetně konkrétních bodů, jak takové propojení může vypadat. 

Studium mě obohatilo zejména o solidní teologii práce a kvalitní odkazy na další litera-

turu. Mám na mysli jako odkazy v encyklikách a Kompendiu sociální nauky církve, tak 

skutečně obrovské množství odkazů v Millerově knize God at work: the history and 

promise of the Faith at Work movement. Bakalářská práce tak posloužila jako dobré 

východisko k dalšímu studiu tohoto širokého tématu, které mě dlouhodobě zajímá. 
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Seznam použitých zkratek 
CV  Caritas in veritate 

ChL  Christifideles laici 

EN  Evangelii nuntiandi 

KKC Katechismus katolické církve 

KSNC Kompendium sociální nauky církve 

LE  Laborem exercens 

LG  Lumen gentium 

MM  Mater et Magistra 

PP  Populorum progression 

PT  Pacem in terris 

QA  Quadragesimo anno 

RN  Rerum novarum 

SRS  Sollicitudo rei socialis 
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