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Název: Výuka náboženství na vybraných základních školách Mostecka a 

Olomoucka po roce 1989 

Autor: Bc. Lenka Gromanová 

Katedra: Katedra pedagogiky 

Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Prokop PhD. 

 

Anotace 

Diplomová práce s názvem „Výuka náboženství na vybraných základních školách 

Mostecka a Olomoucka po roce 1989“ nabízí v první kapitole retrospektivní pohled na dějiny 

výuky náboženství během dvacátého století, konkrétně od založení první Československé 

republiky do revolučního roku 1989. Následující část je věnována legislativě, která výuku 

náboženství a přístup k víře jako takové upravuje. Jedná se konkrétně o Listinu základních 

práv a svobod, školský zákon, ale zároveň zde nechybí ani prostor pro vzdělávací programy i 

konkrétní osnovy.  V případě Mostecka a Olomoucka je nastíněn historický vývoj i dnešní 

situace týkající výuky náboženství. Kvantitativní výzkum zahrnuje dotazníkové šetření, které 

proběhlo na pěti vybraných základních školách Mostecka a Olomoucka. Respondenty byli 

ředitelé, žáci a jejich rodiče. Pro druhou část výzkumu byla zvolena metoda řízených 

rozhovorů se zástupci místních církví. Na základě získaných dat bylo nakonec možné 

vyhodnotit předem stanovené hypotézy.  

 

Klíčová slova:  náboženství, výuka, legislativní rámec, církev, základní škola 
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Název anglicky: Religious teaching in selected primary schools of Most and 

Olomouc after 1989 

Autor: Bc. Lenka Gromanová 

Katedra: Katedra pedagogiky 

Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Prokop PhD. 

Abstract 

 

The diploma thesis titled " Teaching of religion in selected primary schools of Most and 

Olomouc after the year 1989" offers in its 1st chapter a retrospective look at the history of 

religious education during the 20th century, and more specifically since the founding of the 

Czechoslovak Republic to the revolutionary year 1989. The following section of the thesis is 

devoted to the legislation that deals with the teaching of religion and approach to the religions 

per se.  These include in particular the Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms, 

the Education Act, but in the same time here is not any lack of space for specific educational 

programs and particular curriculums. In the case of Most region and Olomouc region is 

outlined historical development and current situation of the teaching about religion. 

Quantitative research which is stated in the empirical section of the thesis includes a 

questionnaire survey, which was carried out on five selected primary schools of Most region 

and Olomouc region. Respondents of the survey were headmasters, students and their parents. 

Structured interviews with representatives of local churches were selected as research method 

for the second part of the research. Data acquired from the survey eventually enabled me to 

evaluate hypotheses determined at the beginning of the thesis. 

 

Keywords:  religion, education, legislative framework, church, primary school 
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Úvod 
 

Prostřednictvím předkládané diplomové práce s názvem Výuka náboženství na 

vybraných ZŠ  Mostecka a Olomoucka po roce 1989 bych ráda navázala na svou bakalářskou 

práci, kde jsem se pokusila co nejefektivněji zmapovat vývoj výuky náboženství jako takové, 

a to včetně jejích dílčích souvislostí, s přihlédnutím k prostředí, které je mi velmi blízké - tedy 

Mostecku po roce 1989. V této diplomové práci jsem rozšířila svou práci o oblast Olomoucka, 

kde zmapuji vývoj výuky náboženství, a to včetně všech dostupných dílčích souvislostí, oba 

výzkumy se pokusím porovnat a z poznatků vyvodit závěry. 

Ke zvolení tohoto tématu mě inspiroval vedoucí mé bakalářské práce doc. PhDr. Jiří 

Prokop PhD. poté, kdy jsem s ním diskutovala o možnosti pokračovat v tomto tématu při 

psaní diplomové práce a výzkum tak rozšířit o region, kde se výsledky hypoteticky budou lišit 

s velkou pravděpodobností. Vybrán byl tedy region Olomoucka, kde se vzhledem k počtu lidí, 

kteří se hlásí k církvi, očekává rozdílný výsledek, i když počty věřících po posledním sčítání 

lidu ukazují pokles obecně ve všech regionech. V pokračování v dané problematice mě také i 

nadále podporuje ředitel základní školy, kde působím jako vyučující výchovy k občanství, a 

který by uvítal výuku náboženství jako samostatný volitelný předmět či jako součást zmíněné 

výchovy k občanství. V současné době sice platné osnovy s tématem náboženství 

v závěrečném ročníku počítají, jedná se ovšem pouze o obecnou a zcela okrajovou záležitost. 

Žáci se soustředí především na přehled světových náboženství a srovnání jejich klíčových 

principů v globálním měřítku. 

Práce na výzkumu v bakalářské práci mě natolik zaujala i jako člověka nehlásícího se 

k žádné církvi, že jsem se rozhodla výzkum rozšířit svou diplomovou prací a ještě více 

do dané problematiky proniknout, lépe se zorientovat i v jiných regionech a obohatit tak sebe 

a případné čtenáře o nové poznatky a zkušenosti.   

Tato práce si v žádném případě neklade za cíl posuzovat a hodnotit historické 

a současné peripetie kritickým okem. Vlastní názor na napsané si čtenář udělá popřípadě jistě 

sám.  

V úvodní kapitole bych se ráda zaměřila na historické kořeny náboženské výuky od 

počátku dvacátého století, potažmo od vzniku první samostatné Československé republiky. 

Tato retrospektivní pasáž bude mapovat vývoj až do roku 1989, kdy přichází o moc 

Komunistická strana Československa. Tento rok je zároveň významným mezníkem v rámci 

problematiky, která je hlavním předmětem této diplomové práce.   
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Náplní druhé části bude výuka náboženství a celkový přístup k ní během 90. let 20. 

století a prvního desetiletí 21. století. Předpokládám, že bude velmi zajímavé porovnat, jak se 

komplexní přístup k víře a jejímu svobodnému šíření diametrálně změnil. 

Platné legislativě a právnímu zakotvení bude věnována v rámci této práce také 

samostatná kapitola. Svoboda náboženství je zaručena každému jedinci bez rozdílu již v 

klíčových ústavních dokumentech, jako je například Listina základních práv a svobod. Dále je 

tato problematika upravována řadou nejrůznějších právních dokumentů v čele se školským 

zákonem a Zákon o církvích a náboženských společnostech. Součástí kapitoly bude také 

bezprostředně související Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 

organizování a  realizaci náboženské výchovy v základních, středních a speciálních školách a 

rámcový a školský vzdělávací program, neboť i na těchto dílčích principech jsou možnosti 

výuky náboženství v současnosti postaveny.  

Pokud si zákonní zástupci či opatrovníci přejí, aby jejich dítě navštěvovalo hodiny 

náboženské výchovy, je dle mého názoru velmi pravděpodobné, že dítě také z věřícího 

prostředí více či méně pochází. Tito žáci tak mají možnost získat komplexní a ucelený přehled 

daného náboženství, jeho základní myšlenky a principy, které jsou jim vštěpovány 

v nejlepším případě nenásilnou formou. Tento trend funguje zejména na prvním stupni 

základních škol. Posléze je tak dítě schopno spontánně vyhodnocovat a ucelovat poznatky, 

které průběžně získává během školní výuky i doma v rámci nejbližší rodiny a dalších 

příbuzných. 

K výuce náboženství na prvním a druhém stupni ZŠ jsou určeny nejrůznější učebnice, 

jejichž cílem není v žádném případě žáka zahltit informacemi, nýbrž zábavnější formou 

představit základní stavební pilíře víry. Vyučující, který je zároveň zástupcem pověřeným 

statutárním orgánem církve či náboženské společnosti, je právě z tohoto důvodu tím 

nejpovolanějším. 

Empirická část bude v rámci této diplomové práce velmi důležitým momentem. 

Pro výzkum byla zvolena jako primární metoda kvantitativní, a to dotazníkové šetření. 

Respondenty budou ředitelé škol, žáci pěti vybraných základních škol Mostecka a Olomoucka 

a jejich rodiče. V neposlední řadě budou zkoumány také postoje zástupců jednotlivých církví, 

a to prostřednictvím řízených rozhovorů.  Získaná data budou porovnávána se stanovenými 

hypotézami. Všechny formuláře a rozhovory budou součástí příloh umístěných na konci 

práce. 



11 

 

1 Výuka náboženství od vzniku Československé republiky do revolučního 

roku 1989  

Výuku náboženství velmi ovlivňovaly jednotlivé dějinné epochy. Uzákonění povinné 

školní docházky do jisté míry umožnilo výuku náboženství na školách a můžeme tedy 

konstatovat, že jsou to právě školy, které se staly pro výuku náboženství přirozeným 

prostředím. Historie výuky náboženství je úzce spojena s historií laicizace školství. Především 

v 19. století nastupuje vliv osvícenství a dochází k sekularizaci společnosti. Pro výuku 

náboženství se tato skutečnost stává problematickou, protože společnost začíná požadovat 

větší autonomii světských institucí, zvláště pak škol. Významnou událostí, která se snažila 

tuto situaci řešit, bylo svolání Druhého vatikánského koncilu.
1
  

Výuka náboženství a samotný přístup k víře se během staletí výrazně měnil. Zatímco 

v jedné epoše tvořilo náboženství nedílnou součást každodenního života všech lidí, v dalším 

období bylo naopak trestáno třeba jen jediné pozitivní slovo. Náboženství však doprovázelo 

lidstvo od nepaměti, a není proto divu, že také v rámci školní docházky patřilo mezi klíčové 

předměty. „Povinná školní docházka byla v Čechách jako součásti Rakouska uzákoněna už v 

r. 1774 v délce 6 let. Příslušný zákon stanovil pro její splnění tzv. školy triviální, jejichž 

obsahem bylo trivium (tj. čtení, psaní a počty) a náboženství. V nejvyšším oddělení se učilo 

poznatkům o hospodářství, ve městech o průmyslu.“
2
 

V Československu se musela v druhé polovině 20. století výuka náboženství potýkat 

především s nástupem komunistického režimu. Náboženství v tomto období doslova bojovalo 

o svou existenci a o své postavení ve společnosti. Ve třech následujících podkapitolách se 

budu věnovat této problematice podrobněji. Podkapitoly jsou rozděleny podle období 

historických mezníků. První podkapitola o výuce náboženství je vymezena roky 1918-1939, 

kdy vznikl samostatný Československý stát, druhá podkapitola pojednává o období druhé 

světové války, tj. léta 1939 – 1945, a třetí podkapitola pojednává o situaci ve výuce 

náboženství od konce druhé světové války až do pádu komunismu v roce 1989.  

                                                 

 
1
 DŘÍMAL, Ludvík. Katecheze a výuka náboženství – odlišnosti a komplementarita. [online] [cit. 2014. 07.15] 

   Dostupné z http://katechet.cirkev.cz/konference/i-vkk/program/ludvik-drimal-i-vkk/  
2
 JULINOVÁ, Lucie. Krátce z historie základního školství. [online]. 2008. [cit. 2014. 07. 14]. 

   Dostupné z http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/zakladniskoly/Stranky/Kr%C3%A1tce-z-historie-

z%C3%A1kladn%C3%ADho-%C5%A1kolstv%C3%AD.aspx; dále viz. Gromanová Lenka ,Výuka náboženství 

na vybraných ZŠ okresu Most po roce 1989 ,strana 10.,Praha,2012, Bakalářská práce, Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta. 
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1.1 Průběh výuky náboženství v letech 1918-1939 

Při vzniku Československa bylo na území Čech, Moravy a Slezska uznáno na základě 

rakouského práva celkem sedm církevních organizací. Vznik Československé republiky a 

s tím spojené formování nového státu měly za následek také vznik nových zákonů, které 

zasahovaly i do převzaté rakouské právní úpravy církevněprávních a náboženskoprávních 

poměrů. Řešil se v nich především vztah státu k římskokatolické církvi, která byla v české 

společnosti vnímána jako opora habsburského rodu a rakouské monarchie v českých zemích.
3
 

Se vznikem Československé republiky bylo tedy nutné provést také právní úpravy výuky 

náboženství ve školách. V § 124 a v § 125 zákona č. 121/1920 Sb., Ústavní listiny 

Československé republiky bylo uzákoněno, že „všecka náboženská vyznání jsou si před 

zákonem rovna. Vykonávati určité náboženské úkony může býti zakázáno, odporují-li 

veřejnému pořádku nebo veřejné mravnosti.“
4
 Ústavní listina Československé republiky 

obsahovala také úpravu svobody vyznání a svědomí. „Rozšířila právo náboženského 

sebeurčení jednotlivce a volnost jeho  veřejného projevu, dovolila veřejné bohoslužby všech 

vyznání, také těch, které nebyly uznány státem. Ústava určila rovnost vyznání před zákonem a 

zaručila ochranu před nátlakem na výkon náboženských úkonů. Významnou změnu přinesla 

ústava v zakotvení zásady rovnosti všech vyznání před zákonem, kterou rakouské právo 

nepoznalo.“
5
 

Děti přicházely do kontaktu s náboženstvím až v národních školách, které byly dále 

děleny na obecné a měšťanské. Rozdíl mezi těmito dvěma zařízeními byl podle Horáka 

následující: „Obecné školy byly určeny pro vzdělání mládeže školou povinné od prvního do 

pátého postupného ročníku a nadto ještě mládeže šestého až osmého postupného ročníku, 

která navštěvovala vyšší školy. Měšťanské (občanské) školy byly určeny pro děti šestého až 

osmého postupného ročníku školní docházky a poskytovaly vyšší vzdělání než školy obecné.“
6
 

Horák dále dělí právní okolnosti výuky náboženství na školách do tří klíčových období, mezi 

které řadí poslední školní rok před příchodem dvacátých let, první školní roky zmíněného 

                                                 

 
3
 HUBENÁK, Ladislav. Církve a náboženské společnosti v letech 1918-1938. [online]. [cit. 2014-07-14] 

   Dostupné z http://volnamyslenka.wz.cz/cirkvevcsr.html . 
4
 Československo. Zákon č. 121/1920 Sb. Ústavní listina Československé republiky, § 124, 125 

   Dostupné z http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html 
5
 HUBENÁK [online]. [cit. 2014-09-10]    

6
 HORÁK, Záboj. Církve a české školství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 127. ISBN 978-80-247-

3623-5; dále viz. Gromanová Lenka ,Výuka náboženství na vybraných ZŠ okresu Most po roce 1989 ,strana 

12.,Praha,2012, Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 

   ISBN 978-80-247-3623-5; dále viz. Gromanová Lenka ,Výuka náboženství na vybraných ZŠ okresu Most po 

roce 1989 ,strana 12.,Praha,2012, Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 



13 

 

desetiletí a naposledy období od druhé poloviny let dvacátých po poslední roky let třicátých, 

kdy vzniká také takzvaná druhá republika.
7
  

V roce 1922 byl přijat tzv. malý školský zákon, tj. zákon č. 226/1922 Sb. V něm bylo 

sice ponecháno náboženství na prvním místě v seznamu vyučovaných předmětů, ale rodiče 

mohli své děti z výuky náboženství odhlásit. „Statistické údaje o počtech odhlášených dětí z 

výuky náboženství sice neexistují, dá se však předpokládat, že tyto počty byly odlišné v 

Čechách, na Moravě a na Slovensku.“
8
 

V posledním období byla výuka náboženství povinnou součástí učiva na obecných a 

měšťanských školách, přičemž byla pod dohledem církve s výjimkou správy a vrchního 

dohledu státu. Výuka byla stanovena na dvě hodiny týdně a docházet na tyto hodiny nemusely 

pouze děti, které byly bez vyznání nebo účastny na víře, která nebyla státem uznána, a to 

pouze na základě písemného vyjádření rodičů nebo zákonných zástupců.  Rozvržení výuky do 

jednotlivých ročníků bylo v kompetenci církve.
9
 

Celkově však náboženská situace v období tzv. první Československé republiky jasně 

ukázala další směřování a základní trendy náboženského chování a vztahu Čechů 

k náboženským institucím i k náboženství obecně.
10

 Podle sčítání lidu z roku 1921 bylo skoro 

725 000 občanů  bez vyznání. „Ústavní listina se vyčerpávala absolutizací práva na svobodu 

vyznání a nedoceněním právních záruk na svobodu svědomí. Příslušnost k jakékoliv církvi 

anebo bezkonfesijnost občana nezvýhodňovaly. Zakotvením rovnosti všech vyznání byla 

odstraněna dosavadní převaha římskokatolické církve.“
11

 

1.2 Výuka náboženství v období druhé světové války (1939 – 1945) 

Dne 16. března 1939 byl Adolfem Hitlerem vydán výnos, na základě kterého byl 

zřízen protektorát Čechy a Morava. Následky, které s sebou tato událost nesla, se dotkly také 

českého školství. Ještě téhož roku byly dne 17. listopadu 1939 uzavřeny všechny vysoké 

                                                 

 
7
 HORÁK 2011, s. 127; dále viz. Gromanová Lenka ,Výuka náboženství na vybraných ZŠ okresu Most po roce 

1989 ,strana 12.,Praha,2012, Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 
8
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1989 ,strana 12.,Praha,2012, Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 
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školy, tzn. i teologické fakulty. Střední školy musely omezit počet svých studentů.
12

 České 

školství se podřídilo diktátu orgánů německé správy Protektorátu, které požadovaly od 

českého školství, aby vychovávalo českou mládež „k loajálnímu postoji vůči Velkoněmecké 

říši a nacionálně socialistické ideologii za účelem vytvoření poslušné a spolupracující masy 

příslušníků nejmladších generací, jež by se spolupodílely na Německem vedeném boji za 

nacistickou „Novou Evropu“.
13

 Vlivem těchto zásahů do systému českého školství ze strany 

Německa se snižovala vzdělanost česky mluvících obyvatel, proběhly úpravy skladby učiva, 

vyučoval se německý jazyk a omezil se také počet vybraných typů českých škol. „Školství 

bylo využíváno jako nástroj germanizace české mládeže, ať jazykové či ideové. Středoškolští 

učitelé určitých ideologicky důležitých aprobací se museli účastnit přeškolovacích kurzů, 

které se konaly ve školicím středisku v Rankenheimu u Berlína. Podobná školení pak 

probíhala také v různých místech Protektorátu, a to nejen pro učitele středních škol.“ 
14

 

Na konci roku 1941 byla na všech školách, které se nacházely na území Protektorátu 

Čechy a Morava, ze dne na den zakázána výuka dějepisu a církevních dějin. Tento krok se 

citelně dotkl také náboženství, které sice vyučováno být mohlo, ale za podmínky, že budou 

zcela ignorovány církevní dějiny. Vyučující se tak nechtěně dostávali do svízelných situací, 

kdy museli čelit dotazům svých zvídavých svěřenců, kterým nebylo možno popravdě a 

dostatečně odpovědět. Výuka se měla striktně zaměřit pouze na věrouku bez jakéhokoli 

dějinného kontextu. Učitelé proto v této nebezpečné době využívali během svého výkladu 

spoustu přesmyček, hádanek a jinotajů, jejichž skrytý význam si žáci posléze uvědomovali.
15

  

Později docházelo také v potlačování významu náboženství i v rámci oficiálního 

školního dokumentu – vysvědčení. Dlouhá tradice, která kladla náboženství na první místo 

výčtu předmětů a trvala již od dob, kdy Češi a Slováci patřili do Rakouska Uherska, byla na 

počátku čtyřicátých let přerušena. Nejdříve muselo náboženství ustoupit němčině, posléze 

bylo jeho místo až na samotném konci vysvědčení.
16
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Dekretem prezidenta republiky č. 132/1945 Sb., o vzdělání učitelstva, byla všem 

učitelům náboženství stanovena povinnost mít vzdělání na pedagogických nebo jiných 

fakultách vysokých škol. Později, a to v roce 1948 bylo vládním nařízením, které bylo 

publikované pod č. 14/1948 Sb., o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a 

měšťanských, stanovena povinnost nabýt vzdělání buď na pedagogické fakultě, anebo 

bohoslovecké fakultě. Povinná studijní doba byla šest semestrů. K výuce náboženství na 

školách se používala kniha Cesta k Bohu. První díl této učebnice byl zaměřený na Starý zákon 

a druhý díl se věnoval Novému zákonu. Výklad byl podán formou biblických příběhů a na 

závěr příběhu bylo uvedeno krátké mravní ponaučení pro žáky. V celém textu pak byly 

modlitby a příprava k prvnímu svatému přijímání a ke zpovědi. Učebnice obsahovala také 

informace o průběhu mše a základy jednotlivých svátostí.
17

  

1.3 Výuka náboženství v letech 1945-1989  

Tvůrcem nové koncepce vzdělávacího systému se po druhé světové válce stal ministr 

školství prof. PhDr. Zdeněk Nejedlý. Usiloval o zestátnění církevních škol, což se mu po 

únoru 1948 podařilo. „Nově koncipovaný marxisticko-leninský charakter školského působení 

vyžadoval rovněž, aby i učitelé na všech stupních škol byli vyrovnáni s náboženskou 

otázkou.“
18

  

Ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 95/1948 ještě formálně stanovovalo, že „škola je 

povinna starati se o náboženskou výchovu žáků podle jejich náboženského vyznání, vyjímajíc 

případy, kdy rodiče (zákonní zástupci) odhlásí dítě od této výchovy.
19

 Bylo však otázkou času, 

kdy i vlivem Nejedlého a s nástupem komunistické ideologie, v otázce výuky náboženství ve 

školách dojde k změnám. 

Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství upravoval také učební 

osnovy náboženské výchovy, které si mohly vytvořit církevní orgány, ale musely projít 

kontrolou ministerstva školství a osvěty. Ministerstvo zkoumalo, jestli vytvořené učební 

osnovy jsou z občanského hlediska vhodné. Výuka náboženství také musela být v souladu 
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 JAGER, Petr. Svoboda vyznání a právní poměry církví a náboženských společností v letech 1948-1989.  

     In. BOBEK, M., MOLEK, P., ŠIMÍČEK, V. (eds). Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin  
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s výchovnou činností školy.
20

 V zákoně č. 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve 

římsko-katolické státem se uzákonily podmínky, za kterých duchovní mohli náboženství ve 

školách vyučovat. Byla to především bezplatnost. Duchovní museli náboženství vyučovat 

bezplatně a zákonodárci si od toho slibovali, že zájem o výuku ze strany duchovních 

poklesne. Duchovní byli také limitováni počtem hodin, které mohli týdně odučit. Pomocní 

duchovní měli vymezeno zákonem 10 hodin týdně a samostatní duchovní správci 8 hodin 

týdně. Do těchto hodin se jim započítávala také cesta do školy i zpět.
21

 „Činí-li vzdálenost 

školy od bydliště alespoň 1,5 km, a to tak, že se 4 km cesty počítají za jednu vyučovací 

hodinu.“
22

 „Převyšuje-li vyučování rozsah bezplatné vyučovací povinnosti, honorují se 

nadpočetné vyučovací hodiny, cesty v to nepočítajíc, podle příslušných předpisů, a za cesty 

tam a zpět přísluší duchovnímu náhrada. Jestliže duchovní v některém týdnu bez vlastního 

zavinění nemohl splniti bezplatnou vyučovací povinnost, nemá to za následek zkrácení 

honoráře za nadpočetné vyučovací hodiny v jiných týdnech.“
23

 

Náboženství bylo zprvu po skončení druhé světové války znovu vyučováno jako 

plnohodnotný školní předmět, pokud si rodiče přáli, aby jejich dítě tyto hodiny navštěvovalo.  

Ke konci čtyřicátých let bylo náboženství vyučováno jako předmět „relativně povinný“ a bylo 

opět umístěno v rámci formulářů na posledním místě výčtu jednotlivých předmětů.
24

 

V padesátých letech tento předmět získal oficiální název náboženská výchova a byl spolu 

s hudební a tělesnou výchovou mezi posledními třemi v rámci vysvědčení, která byla žákům 

vydávána.
25

  

Postupným prohlubováním již výše zmíněného dozoru nad náboženskými učebními 

osnovami a faktickými a byrokratickými překážkami se výuka náboženství na školách stala 

prakticky nerealizovatelnou. Později školské zákony z roku 1953, 1960 a 1984 zajišťovaly 

leccos, nikoli však již možnost výuky náboženství. Nastavení podmínek pro výuku 

náboženství na školách bylo výhradně v rukou ministerstva kultury. Postupně se výuka 
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omezovala na výuku žáků 2. až 7. ročníku. Písemné přihlášky, které museli podepsat oba 

rodiče, přijímali ředitelé škol od 15. do 25. června. Výuku náboženství měli dozorovat ředitelé 

škol a okresní školní inspektoři.
26

 Počet hodin výuky postupně klesal. Náboženství se 

vyučovalo dvě hodiny týdně na škole národní a ve třech ročnících střední školy, ve čtvrtém 

ročníku střední školy pak po jedné hodině týdně.
27

 

Náboženská výuka, jak můžeme z předcházejících odstavců odvodit, postupem 

desetiletí nebyla z pohledu státních institucí žádaná. Už zmíněné zákonné úpravy nenápadně 

vytlačovaly tento předmět ze škol. Zprvu na okraj, postupem času se stávali žáci, kteří ho 

navštěvovali, pro komunistický režim nepohodlní. Tvrdé postoje vůči výuce náboženství se 

nezměnily ani v dalších letech. Roky 1952 až 1954 patří v tomto ohledu k nejtvrdším. Patrně 

na základě politického rozhodnutí vedení Komunistické strany Československa byl vydán 

Výnos Ministerstva školství, věd a umění z 23. června 1952 č.j. 14941/52-I/4-MŠVU, ve 

kterém se zdůrazňuje, že „… rodiče mají právo dobrovolně a svobodně rozhodnout, zda se 

jejich dítě zúčastní vyučování náboženství či nikoli.“ Organizaci náboženství na školách 

údajně však měli stěžovat sami rodiče, když zavčas neoznámili svá rozhodnutí posílat do 

výuky své dítě včas a škola tak nemohla stanovit počty učitelů náboženství a vytvořit rozvrh. 

Samotný rozvrh vyučovacích hodin byl pro státní orgány dalším důvodem ke stížnostem. 

Můžeme to vyčíst z druhého odstavce výnosu Ministerstva školství, věd a umění, ve kterém 

se hovoří o tom, že „hodiny náboženství bývají často nevhodně zařazovány mezi hodiny 

povinných předmětů, takže tím vzniká nežádoucí přerušení pro žáky, kteří se náboženské 

výuky neúčastní.“
28

 Toto nařízení bylo spíše zástěrkou pro to, co se vládnoucí ideologii 

hodilo, a to zařadit náboženství mezi nepovinné předměty. Paradoxně se tak stalo v době, kdy 

byl tento předmět hojně navštěvován, v mnoha regionech téměř sto procenty žáků. Zároveň 

byl stanoven pevný termín pro nahlášení případné účasti na předmětu, přičemž bylo všem 

kladeno na srdce, že přítomnost na hodinách skutečně není vůbec povinná a platí zde princip 

dobrovolnosti. 
29
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Režim začal žáky navštěvující hodiny náboženství brzy šikanovat především formou 

diskriminace. Na počátku padesátých let musely děti spolu s přihláškou do hodin náboženství 

přikládat prohlášení, že je „nikdo nenutil“ do náboženství chodit. Desítky středoškolských 

studentů nebyly každoročně připuštěny k maturitě. „Není proto divu, že v novém školském 

zákoně č. 53/ 1953 není zmínka o výuce náboženství vůbec. Výuka náboženství se tak stává 

nepovinným a neklasifikovaným předmětem. Následující školské zákony č. 186/1960 Sb., a 

zákon č. 29/1984 Sb., rovněž vyučování náboženství neupravují.“
30

  

K dispozici máme relativně přesné údaje o počtu dětí, které navštěvovaly hodiny 

náboženství v této době, ale tyto údaje nemají úplně stoprocentní vypovídající hodnotu o 

úrovni religiozity. Údaje, týkající se výuky náboženství z let 1948-1989, tak mnohem spíše 

vypovídají o intenzitě protináboženské politiky. Na začátku padesátých let se jen v šesti ze 

třinácti krajů přihlásilo do náboženství méně než 99% dětí. K velkému zlomu dochází koncem 

roku 1952, kdy skončila povinná náboženská docházka. Od tohoto roku počet přihlášených 

dětí na náboženství už jen klesal. Následující statistické údaje jen potvrzují tento trend. Na 

začátku školního roku 1956/1957 se náboženství účastnilo 48% žáků, v roce 1967/68 už to 

bylo pouze 24% žáků 2. až 7. ročníků.
31

   

V roce 1968 došlo ve výuce náboženství ke změnám. Na základě vydaného výnosu 

ministerstva kultury a informací se mohli účastnit výuky jen žáci, kteří chodili do vyšších 

ročníků, tzn. žáci 8.-9. tříd. Vyučování mohlo probíhat i mimo školní prostory. Náboženství 

neučili jen duchovní, ale mohly i vyškolené laické osoby, tj. katecheti. Přihlášky už 

nepřijímali ředitelé škol, ale příslušní duchovní.
32

 Tyto změny měly za následek větší zájem o 

náboženství a ve školním roce 1969/70 se do náboženství přihlásil až dvojnásobek žáků. Toto 

oživení zájmu nemělo dlouhého trvání a následující roky zájem postupně klesal. Ve školním 

roce 1983/84 náboženství navštěvovalo 3,25 % dětí. V Praze bylo v roce 1987 přihlášeno 

k náboženství pouze 63 dětí, v Severočeském kraji v letech 1981-1983 žádné dítě.
33

   

Pokud se podíváme na danou situaci z pohledu katolické církve, vzhledem k 

postupující sekularizaci bylo jasné, že začíná ve školách přibývat pouze pokřtěných žáků, 

kteří neprošli autentickou křesťanskou výchovou v rodině. „Školní koncepce výuky 
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náboženství v řadě národů Evropy posléze dovedla jejich biskupské konference ke konsenzu o 

vhodnosti rozlišit výuku náboženství ve škole a katechezi křesťanského společenství.“ Bylo 

vydáno několik církevních dokumentů. První z nich byl vydán v roce 1982 pod názvem 

Svědectví katolického laika ve škole o víře. Obsahoval stručnou formulaci v čl. 56 o tom, že 

náboženské vzdělání je důležitým nástrojem k dosažení vhodné syntézy mezi vírou a 

kulturou. "Proto by mělo být vyučování katolického náboženství, jež se liší od katecheze v 

pravém slova smyslu, zapojeno do výuky všech druhů škol." O šest let později byl vydán 

dokument kongregace pro katolickou výchovu pod názvem Náboženský rozměr výchovy v 

katolické škole. V něm se už v čl. 68 zdůvodňuje rozlišení mezi výukou náboženství ve škole 

a katechezí ve společenství.
34

 

Přestože v letech 1948 – 1989 nebyla výuka náboženství výslovně zakazována, v praxi 

byla ze škol stále více vytěsňována a „jakékoli náboženské vzdělávání mimo školu bylo 

komunistickým právním systémem a justicí kvalifikováno jako trestný čin maření dozoru nad 

církvemi a náboženskými společnostmi na základě § 178 zákona č. 140/1961 Sb., trestního 

zákona, ve znění před rokem 1990.“
35

 

2 Obnova výuky náboženství po roce 1989 

V listopadu roku 1989 dochází v Československu k velkým společenským a 

politickým změnám, jejichž důsledkem byl konec komunistické diktatury.
36

 „Církve i celá 

společnost v té době stojí před novou možností, jak napravit negativní stav, který přinesl 

totalitní komunistický režim pro výuku náboženství.“
37

 V této kapitole bude zmíněn především 

postoj ze strany státu k církvi. Budou uvedeny důležité zákony, které v dalším rozvíjení 

vztahů mezi státem a církvi byly důležité. V samostatných podkapitolách bude potom na 

základě statistických údajů uveden počet věřících v České republice.  

Urovnání vztahu státu a církve patřilo mezi prvořadé. Zákonem č. 16/1990 Sb., ze dne 

23. 1. 1990 byl zrušen § 7 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a 

náboženských společností státem.
38

 Tento výše zmíněný § 7, který byl zrušen, zněl 

následovně. „Duchovenskou (kazatelskou apod.) činnost v církvích a náboženských 
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společnostech mohou vyvíjeti jen osoby, které mají k tomu státní souhlas, a které vykonají 

slib. Znění slibu stanoví vláda nařízením. Každé ustanovení (volba, jmenování) těchto osob 

vyžaduje předchozího souhlasu státu. Uprázdněná místa jest obsaditi nejdéle do 30 dnů. 

Nestane-li se tak, může stát učiniti potřebná opatření k zajištění řádného chodu duchovní 

správy, církevní administrativy nebo výchovy duchovních.“
39

 Tímto stát přestal v podstatě 

zasahovat do vnitřních záležitostí církví a přestal mít také vliv na ustanovování jakéhokoliv 

církevního funkcionáře.
40

  

Církev se po pádu komunismu dostala opět do popředí, o čemž svědčily naplněné 

kostely během bohoslužeb snad ve všech městech a obcích Československa, které byly 

živoucím důkazem její vzrůstající popularity, kterou ještě posílila návštěva tehdejšího papeže 

Jana Pavla II. K tomuto období Václavík dodává, „O pozitivním obrazu církví a náboženských 

společností na počátku 90. let svědčí i to, že v této době byla důvěra v církve na jedné 

z nejvyšších úrovní, které byly naměřeny v rámci relevantních sociologických šetření.“
41

 

Ke svobodě výuky náboženství otevřel cestu také nově přijatý zákon č. 308/1991 Sb., 

o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Podle tohoto 

zákona mají „věřící právo v náboženském duchu být vychováváni, popřípadě po splnění 

podmínek stanovených vnitřními předpisy církví a náboženských společností a obecně 

závaznými právními předpisy náboženství vyučovat.“
42

 V § 6 zákona č. 308/1991 Sb., se 

církvím povolila výuka náboženství.
43

 Valeš však upozorňuje na skutečnost, že se sice po 

listopadu roku 1989 „právní rámec pro náboženskou formaci ve veřejném školství poměrně 

liberalizoval, fakticky zůstal tento druh výuky (kromě religióznějších oblastí Moravy a 

Slezska) až na výjimky okrajový. Stávající systém vzdělávání je silně utilitaristický, lhostejný 

k hodnotám a většinou omezený na pouhé mechanické přijímání faktů a ověřování jejich 

znalostí.“
44

  

Čl. 16 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má zákon stanovit 

podmínky vyučování náboženství, však zůstal prakticky nenaplněn. Podmínky výuky 
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náboženství nebyly stanoveny zákonem, ani obecně závazným předpisem. Dne 24. 8. 1990 

byl vydán pokyn MŠMT České republiky k organizaci výuky náboženství na školách, který 

však ponechával možnost výuky náboženství na libovůli ředitele školy.
45

 Vliv na 

náboženskou výchovu svých dětí měli i rodiče či zákonní zástupci dítěte. V souladu s § 3 

zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských 

společností „o náboženské výchově dětí do dovršení 15 let jejich věku rozhodují jejich zákonní 

zástupci.“
46

 Znění tohoto zákona je sice už v současné době minulostí, přesto mají rodiče a 

zákonní zástupci nezletilých při náboženské výchově relativně silné postavení. „Jsou to totiž 

právě rodiče, kdo mají rozhodující úlohu ve výchově dětí, kdo jim mají být svým osobním 

životem a chováním příkladem a kdo mají pečovat o jejich citový, rozumový a mravní vývoj.“ 

Účast nezletilých na výuce náboženství je každopádně limitováno tím, že jejich zákonní 

zástupci mohou jejich právo na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání 

usměrňovat způsobem, který odpovídá jejich rozvíjejícím se schopnostem v souladu s čl. 14 

odst 2. Úmluvy o právech dítěte a s čl. § 2 odst. 2 zákona o církvích z roku 2002. „Toto 

oprávnění zákonných zástupců se zcela jistě nejzřetelněji projevuje a realizuje v případě těch 

nejmladších dětí, s jejich zvyšujícím se věkem pak spíše klesá.“
47

 Současná česká koncepce 

svobody vyznání nezletilých a práva rodičů na náboženskou výchovu dětí je v souladu 

s názorem katolické církve. Papež Jan Pavel II. v díle Familiaris consortio z roku 1981 

konstatuje, že: „právo a povinnost rodičů na výchovu jsou podstatné, neboť jsou spojené 

s předáváním lidského života; že jsou neodvozené a původní, ve srovnání s výchovnou úlohou 

jiných osob, protože mezi rodiči a dětmi je jedinečný vztah lásky; jsou nenahraditelné a 

nezcizitelné, takže nemohou být plně přeneseny na jiné, ani si je jiní nemohou přisvojit.“
48

 

V roce 1990 vydal ministr školství Petr Vopěnka pokyny, které upravovaly organizaci 

výuky na školách. Právo vyučovat bylo přiděleno všem církvím a náboženských 

společnostem, které byly uznány státem. Nejvíce se však počítalo s výukou římskokatolických 

kněží. Byla stanovena bezprostřední forma kooperace mezi církví a vedením konkrétního 

školního zařízení. Zatímco ze strany církve bylo dohlíženo na obsahovou stránku výuky, 

škola zajišťovala materiální zázemí a proces přihlašování jednotlivých žáků. Účast na 

hodinách náboženství byla založena na dobrovolnosti. Výuka náboženství nebyla ovšem 
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známkována obvyklým způsobem, přestože platila za plnohodnotný předmět. Svoboda 

vyznání byla sice plně zachována, ale nejdůležitější bylo to, co si žák z výkladu odnesl, a ne 

jakým způsobem uspěl. Jednoduše se účastnil, což bylo uvedeno také na vysvědčení. Cílem 

výuky náboženství tak nebylo drilovat, nýbrž vychovávat.
49

 

V červenci 2002 byla podepsána smlouva mezi Svatým stolcem a Českou republikou, 

která v rámci úpravy vztahů mezi těmito dvěma „subjekty“ zmiňovala také výuku náboženství 

a její podobu.
50

 Zmínka o výuce náboženství byla upravena v čl. 11 smlouvy. „Česká 

republika umožní výuku katolického náboženství ve školách, předškolních a školských 

zařízeních a účast dětí a mládeže v aktivitách v oblasti využití volného času organizovaných 

katolickou církví s ohledem na svobodu svědomí, přesvědčení a zodpovědnost a zájem rodičů 

a jiných zákonných zástupců dětí. Tyto činnosti jsou prováděny za podmínek stanovených 

právním řádem České republiky a podle programů stanovených příslušnou autoritou katolické 

církve.“
51

 Nikdy sice nedošlo k platné ratifikaci tohoto dokumentu, nicméně i tak považuji za 

nezbytné ho vzhledem k tématu této práce alespoň okrajově zmínit.
52

 

K tomu, aby mohl být výklad na hodinách v případě potřeby vhodně dokreslen, slouží 

široké spektrum publikací, které začaly v necenzurované podobě vznikat hned na počátku 90. 

let minulého století. Konkrétně se jedná o nabídku knih nejrůznější obtížnosti, která se řídí 

vyspělostí a stupni rozvoje jednotlivých skupin žáků, kteří s tímto druhem literatury pracují. 

Nejprve je třeba těm nejmenším představit jednoduché příběhy, které utváří podstatu víry. 

Následně je možno žáky podle jejich aktuálního věku zasvěcovat do složitějších peripetií 

s vírou bezprostředně souvisejících. Jak k tomuto tématu dodává Horák: „Výuky náboženství 

na školách se mohou zúčastnit děti a žáci bez ohledu na to, zda jsou určitého vyznání nebo 

bez vyznání. Tomu nepochybně má odpovídat i obsah výuky, který by měl směřovat k získání 

informací o obsahu Bible, církevních tradic, církevních dějin a rovněž o základních pojmech 

světových náboženství.“
53

 Myslím, že je pro děti velmi důležité a přínosné, že se mohou 
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výuky náboženství účastnit bez problémů i ty, které nemají doma možnost být nábožensky 

vedeny. Během hodin náboženství se dozví v nejlepším případě zajímavou formou o 

klíčových momentech, se kterými bezprostředně souvisí okolní svět.  

Náboženství je určeno všem, a to bez rozdílu. Věk, pohlaví ani víra či ateismus v této 

oblasti zkrátka velkou roli nehrají. A já jsem za to osobně velmi ráda a tuto skutečnost jen 

vítám. K tomuto bych ráda připojila teze, které jsou výstižně uváděny ve sborníku první 

katechetické konference, „Účelem výuky náboženství je zprostředkovat poznání obsahu 

křesťanské víry (…) z hlediska budoucí svobodné, odpovědné a dospělé životní volby. (…) 

Věřícímu žákovi pomáhá, aby se pro svou víru uvědoměleji rozhodl, ať už je jakéhokoli 

vyznání, a tím se snižuje nebezpečí náboženské nezralosti nebo lhostejnosti. (…) Účel výuky 

náboženství ve škole lze souhrnně situovat kolem tří pojmů: zprostředkování znalostí, formace 

a výchova ke konkrétnímu soužití příslušníků různých náboženských vyznání.
54

  

Pro žáka, který pochází z věřící rodiny, pak mohou být hodiny náboženství příjemnou 

formou získání nejrůznějších informací či pohledů přátel a kamarádů, kteří naopak pocházejí 

z čistě ateistického prostředí. Poznání nových postojů a názorů, byť jsou v zásadě odlišné, je 

též velmi zajímavou a přínosnou zkušeností, která pomůže utvořit celistvý charakter každého 

jedince. Mnohdy v tomto případě výuka náboženství dokresluje chvíle, které dítě stráví 

rozhovory s rodiči nebo na farních akcích a seminářích. Podle Horáka je výuka náboženství 

součástí jakési pomyslné soustavy a patří mezi tři hlavní okruhy, na kterých je postavena 

teorie konfesního práva. Zbylými dvěma jsou pak církevní školství a vzdělávání v oblasti 

teologie na úrovni vysokých škol. 
55

 

2.1 Statistické údaje o počtu věřících 

V dnešní době se skutečné procento věřících nezjišťuje snadno. Prakticky téměř 

jediným prostředkem je v tomto ohledu pravidelná akce Českého statistického úřadu 

nazývaná Sčítání lidu, domů a bytů, která proběhla zatím třikrát, a to v letech 1991, 2001 a 

2011. V časovém rozmezí deseti let jsou do rodin a obydlí doručeny dotazníky, které jsou po 
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vyplnění ve stanoveném termínu odevzdávány. Přitom dnes již platí, že odevzdat tento 

dotazník musí každý, a to pod hrozbou postihu. Zodpovězení některých otázek však stále 

záleží na uvážení každého jedince, jde především o otázku náboženského vyznání. Jedná se o 

celostátní akci, a i když je objektivita a pravost odpovědí na svědomí všech dotazovaných, 

jedná se o jeden z mála způsobů, jak se k výsledkům, které se týkají mnoha oblastí lidského 

života, dobrat. Data jsou zveřejňována zpravidla v období několika měsíců na webových 

stránkách Českého statistického úřadu.
56

 

Také pro církve je důležité žít v kontaktu se společností a vnímat její postoje, názory a 

určitým způsobem na ně reagovat. Téma vývoje víry české společnosti je i pro samotnou 

církev důležitá. Katolická církev organizuje nedělní sčítání věřících v kostelech. Číselné údaje 

o návštěvnosti se vztahují na správní územní jednotky římskokatolické církve, tzn. na 

vikariáty, děkanáty, diecéze a arcidiecéze. „Přesné porovnání těchto dat s okresní statistikou 

je proto ztíženo. Přesto mohou být následující charakteristiky důležitým zdrojem závěrů o 

vývoji religiozity obyvatelstva v ČR v průběhu 90 let.“
57

 Sčítání účastníků nedělních 

bohoslužeb realizovala Česká biskupská konference v letech 1999, 2004 a 2009. V roce 1999 

bylo sečteno 414.539 účastníků. Tohoto roku proběhlo sčítání bez litoměřické diecéze. V roce 

2004 se bohoslužeb účastnilo 405.446 věřících. Podíl mužů z celkového počtu v roce 2004 

činil 39%, podíl výdělečně činných jen 32% a průměrný věk 48 let. Sčítání proběhlo vždy 

první neděli po velikonočních svátcích. Každý návštěvník obdržel sčítací lístek a natrháváním 

lístek vyplnil. Rodiče odevzdávali vyplněné lístky také za své přítomné děti. Ve sčítání se 

opět potvrdila vyšší míra religiozity Moravy a Slezska.  

Pokud bychom srovnali výsledky sčítání v roce 1999 s rokem 2004, tak v roce 1999 

mše zúčastnilo 414.539, tedy 4,2% populace, v roce 2004 to bylo 405.446, tedy 4%.
58

 

Výsledky ze sčítání z roku 2009 nebyly dosud zveřejněny a zřejmě ani zveřejněné nebudou. 

Neoficiálně se hovoří o 375.000 věřících. Pokud by toto číslo bylo pravdivé, představovalo by 

poměrně velký pokles věřících v České republice.
59
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Také v Evropě probíhá sčítání věřících v rámci Evropské studie hodnot (EVS). 

Výzkum evropského hodnotového systému proběhl v Česku v letech 1991, 1999 a 2001. V 

obou případech se na realizaci podílela FSV UK a v roce 1999 byla jejím partnerem ještě 

agentura SC&C. Výzkum nebyl prováděn po diecézích, ale celorepublikově, což nám 

neumožňuje regionální srovnání. V roce 1991 se k Římskokatolické církvi přihlásilo 35% 

dotázaných, v roce 1999 to bylo 28%. V roce 1999 respondenti srovnávali, jak často chodí na 

bohoslužby v současné době a jak často chodili na mše ve svých 12 letech. „Zatímco ve svých 

12-ti navštěvovalo pravidelně jednou týdně mši téměř 25% všech dotázaných, s přibývajícími 

roky se pravidelnost vytrácí a pravidelně mši navštěvuje přibližně 5%. Naopak narůstá počet 

lidí navštěvujících bohoslužby spíše jen občas. Zvláštní kategorii představují lidé, kteří 

pravidelně navštěvují mše jednou ročně. Zpravidla jde o návštěvníky vánočních 

tzv."půlnočních" mší a motivací je spíše tradice.“
60

   

2.1.1 Sčítání lidu v roce 1991 

Sčítání lidí, domů a bytů v roce 1991 bylo po velmi dlouhé době prvním relevantně 

pojímaným výzkumem veřejného mínění. I v tomto případě je však nutné si uvědomit, že 

výsledky sčítání do jisté míry zřejmě odráží euforii z pádu komunistického režimu. Rok 1991 

je rokem plným nadšení a inovace. Je to doba, kdy hodně lidí stále hledá podstatu své 

existence a svou životní cestu. Na rozdíl od sčítání, která proběhla později, byly odpovědi na 

jednotlivé otázky zcela dobrovolné.     

Na základě výsledků bylo zjištěno, že se přinejmenším celých čtyřicet čtyři procent 

obyvatel dobrovolně přihlásilo k některému z vyznání. Pokud bychom se zabývali reálnými 

čísly, bylo to přibližně 4.5 milionů obyvatel Československé republiky. Téměř čtyřicet 

procent obyvatel vyplnilo možnost „bez vyznání“. V reálných číslech opět mluvíme o 4.1 

milionů osob.  Zcela odpovědět odmítlo asi šestnáct procent, což je téměř 1.7 milionů 

obyvatel. Velmi zajímavé a neočekávané bylo konečné množství těch, kteří se přihlásili ke 

katolické církvi. I když se od poloviny dvacátého století procento katolíků snížilo, celkově se 

stále jednalo o celé čtyři miliony obyvatel. Samozřejmě se zde objevily velké rozdíly 
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v jednotlivých regionech. Morava byla v tomto ohledu mnohem silnější než ostatní části 

Československa.
61

  

Jak k tomuto tématu dodává Václavík, „následující roky však ukázaly, že vysoký počet 

katolíků, stejně jako vysoké procento těch, kteří se v roce 1991 jednoznačně přihlásili k nějaké 

náboženské tradici, je třeba chápat spíše jako doplňující údaj o hledání identity 

v transformující se společnosti, než jako objektivní informaci o skutečném počtu věřících.“
62

  

2.1.2 Sčítání lidu v roce 2001 

Sčítání lidí, domů a bytů, které bylo uskutečněno na počátku nového tisíciletí, 

jednoznačně potvrdilo, že oproti předchozímu výzkumu citelně ubylo věřících. Náboženský 

„boom“ z devadesátých let znatelně utichl a na řadu přišla spíše tendence odlučovat se od 

církevních záležitostí. K některému z náboženských vyznání se přihlásilo o více než deset 

procent lidí méně a naopak prudce stoupl počet těch, kteří jsou bez vyznání. Tentokrát se 

jednalo o vzrůst o celých dvacet procent.
63

  Jak dále doplňuje Václavík, „z tohoto důvodu je 

možné říci, že 59% populace ´bez vyznání´ nemůže být zjednodušeně interpretováno jako 

doklad vlažného či indiferentního postoje Čechů k náboženství, ale spíše jako signál 

k transformaci jeho vnímání.“
64

 

„Vyjádřeno v absolutních číslech se během deseti let přestalo ke konkrétním 

náboženským skupinám hlásit více než 1,2 milionu obyvatel České republiky, a naopak více 

než téměř 2 miliony se považovalo za lidi „bez vyznání“. Ještě k výraznějším proměnám však 

došlo v samotném počtu členů jednotlivých náboženských skupin. Velké a tradiční náboženské 

denominace ztratily během 90. let řádově desítky procent svých členů.“
65

, uvádí ve své 

publikaci Václavík.  

Pokud bychom porovnali Sčítání lidí, domů a bytů v roce 1991 s rokem 2001, můžeme 

si povšimnout následujících závěrů. Český statistický úřad uvádí, že celkem se v roce 2001 k 

náboženskému vyznání přihlásilo 3.3 milionů lidí, což znamená téměř jednu třetinu z 
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celkového počtu obyvatel. V roce 1991 se jako věřící deklarovalo 43,9 % občanů. Bez 

vyznání bylo v roce 2001 více než 6 milionů čili téměř tři pětiny všech obyvatel. V roce 1991 

bylo bez vyznání jen 39,9 % obyvatel. „Osob bez vyznání je tedy ve srovnání s rokem 1991 již 

více než věřících. Zbývající část populace, vzhledem k možnosti na tuto otázku neodpovědět, 

je zahrnuta do kategorie nezjištěno. Představuje devět set tisíc osob tvořících téměř jednu 

desetinu všeho obyvatelstva. Oproti roku 1991 však došlo k poklesu této kategorie (tehdy 16, 

2 %).“
66

 

2.1.3 Sčítání lidu v roce 2011 

Během prvních deseti let nového století byly provedeny také dva velké výzkumy
67

 

týkající se náboženství. Během nich bylo zjištěno, že tendence z 90. let, tedy odcírkevnění, 

pokračuje i nadále.
68

 Posledním a zároveň tedy nejaktuálnějším průzkumem je sčítání lidu 

z roku 2011. Také během něho byla „ otázka na víru rovněž dobrovolná a projevil se u ní 

stejný fenomén jako u národností, kdy lidé na dobrovolné otázky neodpovídali tak často jako v 

předchozích sčítáních. Letos využilo možnost neodpovědět skoro pět milionů lidí, zatímco 

před deseti lety to byl jen necelý milion obyvatel. Na rozdíl od posledního sčítání se řada 

obyvatel přihlásila ke skupině lidí, kteří věří, ale nehlásí se k žádné z registrovaných církví. 

Tuto možnost využilo 707 649 lidí.“
69

 

Během dvaceti let se počet věřících snížil na polovinu. V desetiletí 2001 – 2011 byl 

ale úbytek počtu věřících ovlivněn i vysokým počtem neuvedených odpovědí. K víře se ve 

výzkumu přihlásilo 20% věřících lidí. Z toho se k římskokatolické církvi přihlásilo 10,4% 

dotázaných. Kolísavý vývoj měl počet osob, které deklarovaly, že jsou bez víry, tj. bez 

vyznání. Nepravidelný vývoj měl i počet osob, které svůj postoj k víře neuvedly. V desetiletí 

mezi sčítáním 2001 a 2011 byl právě růst počtu osob s neuvedenou odpovědí nejrychlejší.
70
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Není bez zajímavosti, že u církve římskokatolické se změnila také její věková skladba. 

Vzrostl především podíl nejstarších věkových kategorií na úkor těch mladších. Z hlediska 

územního bylo relativně nejvíce osob soustředěno na venkově. Téměř polovina osob, přesně 

46%, které deklarovaly příslušnost k římskokatolické církvi, měla svůj pobyt ve třech 

moravských krajích – Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském.
71

  

3 Legislativní rámec výuky náboženství 

Po roce 1989 byly v reakci na nový politický vývoj prováděny nové právní úpravy 

zákonů, které měly i pro fungování církví zásadní význam. Zákony se týkaly nejen postavení 

církví v demokratickém státě, ale i dalších souvislostí, jako například předpokladů k výuce 

pedagogického pracovníka v náboženství. V následujících podkapitolách bude rozebrána 

Listina základních práv a svobod, zákon o církvích a náboženských společnostech, školský 

zákon a předpoklady pedagogů pro výuku náboženství. Zmíněné budou také osnovy pro 

náboženskou výuku či školní vzdělávací program.  

3.1 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod má pro výuku náboženství historický význam.
72

 Je 

nejvyšším právním předpisem, který musí ostatní zákony respektovat a nesmí být s Listinou 

v rozporu.
73

 Hlavní myšlenka, která se týká náboženského vyznání, je upravena v článku čl. 

16 Listiny následovně: „Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď 

sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými 

úkony nebo zachováváním obřadu.“
74

 Vztahu státu a církve, potažmo náboženské společnosti, 

se věnuje článek 2 odst. 1, ve kterém se konstatuje, že „stát je založen na demokratických 
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hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.“
75

 Listina 

dává možnost církvím a náboženským společnostem spravovat samostatně své záležitostí, 

ustanovovat si své orgány, duchovní či zřizovat řeholní instituce nezávisle na státních 

orgánech. Co se týká konkrétně výuky náboženství, podmínky výuky na školách má stanovit 

zákon.
76

 Právo na svobodné vyznání také přímo souvisí s možností výuky náboženství na 

základních a středních školách, „Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. Při výkonu 

jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát vykonává, bude respektovat právo 

rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským 

přesvědčením.“
77

 

Než byla Listina základních práv a svobod schválena, určoval podmínky výuky 

náboženství školský zákon č. 29/1984 Sb., novelizovaný zákonem z 3. května 1990 č. 

171/1990 Sb. Podrobnější ustanovení o výuce obsahoval také Pokyn ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky k organizaci výuky na školách ze dne 24. 8. 1990.
78

  

V listině je ponechána státu možnost upravovat zákonem výuku náboženství na 

veřejných školách. Dnešní praxe je taková, že náboženská výchova v základních, středních a 

speciálních školách zřizovaných obcí, krajem, případně ústředním správním úřadem je 

organizována formou výuky nepovinného předmětu náboženství.
79

 Jak Listina, tak zákon o 

církvích z roku 2002 odkazují na speciální právní úpravu, kterou je zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základních, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

konkrétně na § 15. „Podle kterého mohou akreditované církve a náboženské společnosti na 

státních školách výuku náboženství realizovat: 

-individuálně (každá zvlášť) 

- společně na základě vzájemné písemné dohody (ekumenická nebo mezináboženská 

forma)“
80
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3.2 Zákon o církvích a náboženských společnostech  

Další významnou právní úpravu představuje zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Obsahem tohoto 

zákona je vymezení individuálních i kolektivních práv, která jsou obecně deklarována 

v Listině základních práv a svobod, a zároveň zákon také upravuje vztahy mezi státem a 

církvemi nebo náboženskými společnostmi. K tomuto bych ráda zmínila slova z dokumentu o 

odůvodněních hlavních principů zákona, který zveřejnilo Ministerstvo kultury České 

republiky na svých oficiálních webových stránkách: „Tato práva se zpravidla realizují 

v církvích a náboženských společnostech nebo jejich prostřednictvím. Jsou však právem 

každého a každý může svobodně zvolit, zda chce své náboženství nebo víru projevovat sám 

nebo společně s jinými v takových sdruženích.“
81

   

 Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností výslovně neupravuje podmínky výuky náboženství ve školách, je jím však taková 

výuka zaručená. „Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám 

nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými 

úkony nebo zachováváním obřadu. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo 

být bez náboženského vyznání.“
82

 

3.3  Školský zákon 

Ve školách je možné náboženství vyučovat na základě zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

„Náboženství mohou vyučovat registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo 

přiznáno zvláštní právo vyučovat náboženství ve státních školách. V základních a středních 

školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se vyučuje náboženství jako 

nepovinný předmět, pokud se k předmětu náboženství uskutečňovanému danou církví nebo 

náboženskou společností přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy. K vyučování 

náboženství lze spojovat žáky z několika ročníků jedné školy nebo více škol, nejvýše však do 

počtu 30 žáků ve třídě. Spojovat žáky z více škol k vyučování náboženství lze na základě 
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smlouvy mezi příslušnými školami, která upraví rovněž úhradu nákladů spojených s tímto 

vyučováním.“
83

 

Mezi registrované církve a náboženské společnosti, které mohou náboženství 

vyučovat, patří Apoštolská církev, Církev adventistů sedmého dne, Církev československá 

husitská, Církev římskokatolická, Českobratrská církev evangelická, Křesťanské sbory, 

Luterská evangelická církev, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi a Slezská církev 

augsburského vyznání.
84

 

Náboženství je na základních a středních školách vyučováno zástupcem církve nebo 

náboženské společnosti, jejímž statutárním orgánem je také jmenován. Mezi školním 

zařízením a zmíněným vyučujícím poté vzniká běžný pracovněprávní vztah. Pedagog musí 

samozřejmě i v tomto případě splňovat podmínky pro výuku stanovené zvláštním 

předpisem.
85

 O konkrétních předpokladech bude pojednáváno v rámci následující 

podkapitoly. 

3.4 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 

organizování a realizaci náboženské výchovy v základních, středních a 

speciálních školách 

Nový metodický pokyn ministerstva školství o výuce náboženství z 27. června 2003 

navázal na zákon č. 3/2002 Sb., o církvích.
86

 Tento metodický pokyn ministerstva podrobně 

organizuje realizaci náboženské výchovy. „Náboženská výchova v základních, středních a 

speciálních školách zřizovaných obcí, krajem, případně ústředním správním úřadem je 

organizována formou výuky nepovinného předmětu náboženství. Výuka náboženství se 

uskutečňuje v souladu s mravními a humánními zásadami vzdělávání a na základě principu 

tolerance a náboženské plurality. Ve skupině žáků pro výuku náboženství příslušné církve 

                                                 

 
83

 Česko. Zákon č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  

    §15 odst. 1, 2. Dostupné z http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#cast1 
84

 HORÁK 2011, s. 172. 
85

 Česká republika. Školské zákony 2011: školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o  

    výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, zásady bezpečnosti při provozu, výklad, vybrané prováděcí  

    předpisy, souvisící předpisy, vybrané vzory pracovněprávních úkonů: stav k 1.10.2011. In: Praha: Golden  

    Books, 2011.  

    Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon; dále viz. Gromanová Lenka ,Výuka 

náboženství na vybraných ZŠ okresu Most po roce 1989 ,strana 24.,Praha,2012, Bakalářská práce, Univerzita 

Karlova, Pedagogická fakulta. 
86

 HORÁK 2011, s. 173 



32 

 

mohou být zařazeni žáci z více ročníků. Při malém počtu přihlášených žáků lze spojit žáky 

z několika základních škol (popř. obcí) do jedné skupiny.“
87

 

Podle tohoto pokynu Církev má na starost organizaci přihlašování žáků do 

náboženství a jednání s řediteli školy. Předložit musí řediteli školy také výpis z Rejstříku církví 

a náboženských společností, musí pověřit výukou náboženství příslušného zástupce církve, garantuje 

správnost výuky po obsahové stránce.
88

 Ředitel školy musí vytvořit „vhodné podmínky pro 

uskutečňování výuky náboženství v učebních prostorách školy v souladu s platnými právními předpisy 

a řádem školy.“
89

  

3.3.1 Pedagog a jeho předpoklady 

Předpoklady pedagoga k výuce náboženství upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnicích, který taxativním způsobem vyjmenovává podmínky pro 

pedagoga či zástupců církví a náboženských společností, které jsou pro výuku náboženství 

nutné. V § 14 zákona č. 563/2004 se uvádí následující: „Učitel náboženství získává odbornou 

kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském 

studijním programu 

a) v oblasti teologických věd, 

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo 

c) v oblasti pedagogických nebo společenských věd a vysokoškolským vzděláním 

získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických 

věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo vzděláním v programu celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů náboženství.“
90

 

                                                 

 
87

 Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizování a realizaci náboženské  

    výchovy v základních, středních a speciálních školách. Čl. 1 odst. 1, 4, 5  

   Dostupné z http://spcp.prf.cuni.cz/lex/metpokyn.htm 
88

 Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizování a realizaci náboženské     

    výchovy v základních, středních a speciálních školách. Čl. 2  

   Dostupné z http://spcp.prf.cuni.cz/lex/metpokyn.htm 
89

 Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizování a realizaci náboženské  

    výchovy v základních, středních a speciálních školách. Čl. 3 odst. 2 

   Dostupné z http://spcp.prf.cuni.cz/lex/metpokyn.htm 
90

 Česká republika. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. § 14   

    Dostupné z http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#cast1  



33 

 

V § 3 odst. 1 jsou definovány obecné předpoklady, které musí každý pedagog 

splňovat. Jsou jimi způsobilost k právním úkonům, odbornost, bezúhonnost, zdravotní 

způsobilost a znalost českého jazyka.
91

  

Výuku náboženství vykonávají pověření zástupci registrovaných církví a 

náboženských společností, které mají oprávnění k výkonu zvláštního práva vyučovat 

náboženství ve státních školách podle ustanovení zákona č. 3/2002 Sb. Uvedené zvláštní 

právo je vyznačeno na výpisu z rejstříku církví a náboženských společností. Církev pověřuje 

výukou náboženství svého zástupce, pověření pro tohoto zástupce vydává statutární orgán 

církve. Církev či náboženská společnost dále zabezpečuje výuku náboženství po obsahové 

stránce a sleduje její správnost. Při uzavření pracovního poměru se školou učitelům 

náboženství náleží finanční odměna, jejíž výše je upravena zákonem č. 143/1992 Sb., o platu 

a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích, ve znění 

pozdějších předpisů.
92

 

„Činnost učitele náboženství lze chápat jako předávání vědomostí v rámci školního 

vyučovacího předmětu.“ Ve škole se vyučování náboženství musí podřídit potřebám školy, 

jde především o stanovení doby výuky.
93

 

3.3.2 Hierarchie vzdělávací soustavy ČR 

Podoba a struktura výuky náboženství musí být v souladu se školním vzdělávacím 

programem, který bude v této podkapitole podrobněji rozebrán. Do vzdělávací soustavy se 

zavedl nový systém tzv. kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků ve věku od 3 do 19 let. 

„Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních, a to na úrovní státní a školní. 

Principy kurikulární politiky jsou formulovány v Národním programu rozvoje vzdělávání 

v ČR (tzv. Bílé knize) a jsou také zakotvené v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“94 Národní 

program rozvoje vzdělávání v ČR Dokument formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání v 

podobě myšlenkových východisek, obecných záměrů a rozvojových programů směrodatných 
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pro vývoj vzdělávací soustavy. Strategie odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní 

podněty k práci škol. Zároveň je otevřeným materiálem, který by měl být v pravidelných 

intervalech kriticky zkoumán a v souladu se změnami společenské situace revidován a 

obnovován.“95 

 Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (RVP). Národní program vzdělávání vymezuje 

počáteční vzdělávání jako celek. „RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho 

jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní 

vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách.“96 

Rámcové vzdělávací programy berou plně v potaz lidskou individualitu. Zahrnují 

témata, která jsou provázaná s ideou celoživotního učení. Probíraná látka by měla být 

v nejlepším případě podávána tak, aby jí mohli žáci uplatnit i v praktickém životě, tedy nejen 

na rovině čistě teoretické. Program dále definuje předpokládané úrovně žáků a plně podporuje 

autonomii jednotlivých vzdělávacích institucí a přímou odpovědnost vyučujících za průběh 

výuky. Cílem těchto programů by mělo být naučit svěřence co nejlépe vyhodnocovat situace, 

které je v životě potkají, dále také samostatně přemýšlet a vytvářet vlastní nikým neovlivněné 

názory, za které se budou cítit odpovědní. V neposlední řadě také nabádá k úctě a toleranci 

k ostatním lidem.97 Školní vzdělávací program je mnohem konkrétnější a upravuje výuku na 

jednotlivých (základních) školách. Řídí se zejména potřebami daného kolektivu – žáků, 

vyučujících a rodičů. Záleží na konkrétních potřebách a zaměření škol. Školní vzdělávací 

program je vypracován v rámci každé instituce tak, aby odpovídal aktuální sociální situaci a 

umístění školy v daném regionu.98  

Povinnou součástí vzdělávacích programů církevních základních škol, které zřizuje 

římskokatolická církev je vzdělávací obor Římskokatolické náboženství. Obsah tohoto 
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vzdělávacího oboru formulovalo Arcibiskupství pražské. Základní školy nebo víceleté střední 

školy, které jsou zřízené jinými subjekty, mohou obor do svého školního vzdělávacího 

programu zařadit jen ve formě nepovinného předmětu. „Výzkumný ústav pedagogický 

zařazuje vzdělávací obor Římskokatolické náboženství na Metodický portál pro podporu 

rámcových vzdělávacích programů jako součást další vzdělávací nabídky, aniž by mu tím 

přiznával statut doplňujícího vzdělávacího oboru.“ 99 

V České republice dosud chybí nová koncepce katecheze a náboženského vzdělávání. 

Na nutnost jejího vytvoření dlouhodobě poukazuje Česká biskupská konference (ČBK). Celá 

koncepce, jak ji představuje ČBK, stojí na třech pilířích. Prvním z nich je vytvoření 

Dokumentu o směřování katecheze a náboženského vzdělávání v České republice (směrnice), 

který poskytne základní orientaci (cíle, obsahy, metody), popis organizační struktury a 

kompetencí jednotlivých pracovišť apod. „Tento dokument bude reflektovat jednak závěry 

odborné pracovní skupiny, která v letech 2010–2012 shromažďovala a připravovala podklady 

pro dokument o směřování katecheze v ČR, a jednak podnětné myšlenky Všeobecného 

direktoria pro katechizaci a ostatních katechetických dokumentů magistéria. Bude se též 

nahlížet na obdobné pozitivní zkušenosti z jiných zemí a navazovat na Katechetické směrnice 

ČBK z roku 1994.“  

Druhým pilířem je formování učitelů náboženství a všech, kdo se podílejí na 

katechetické službě. Tuto oblast je třeba systematicky propracovat a vytvořit rámcový 

program trvalého vzdělávání a formace. Třetí pilíř této koncepce představuje tzv. metodické 

zázemí, které v sobě zahrnuje výuku náboženství na školách a katechezi ve farnostech. 

„Cílem je připravit vzdělávací a katechetické programy a pomůcky (rámcové programy 

náboženského vzdělávání ve školách, rámcový katechetický projekt farnosti, učebnice, 

metodické příručky a další pomůcky). Farní programy by se měly věnovat všem skupinám ve 

farnostech – děti, mládež vč. vysokoškoláků, katecheze dospělých a seniorů, příprava ke 

svátostem ad.“100 
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3.5 Osnovy 

Osnovy pro výuku náboženství mohou být součástí školních vzdělávacích plánů a 

nejsou určeny k tomu, aby je vyučující striktně dodržovali bez přispění vlastní iniciativy. 

Podle katechetické sekce České biskupské konference je oficiální dokument Osnovy k výuce 

náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.- 9. ročníku ZŠ
101

 (vydaný v roce 2004) 

definován následovně, „Osnovy pro výuku náboženství mají konfesní charakter, jsou 

formulovány z pozice římskokatolické církve, ale s širokým důrazem na budování pozitivních 

a otevřených vztahů, na toleranci k lidem jiných náboženských vyznání a na rozvíjení 

ekumenických postojů."
102

 Vyučující může dle stanov tohoto dokumentu také svobodně volit, 

jaké téma probere více do hloubky. Tento moment vždy záleží na orientaci a charakteru 

konkrétní skupiny, kterou v daném období vyučuje. Neustálé opakování cyklu liturgického 

roku umožňuje bezproblémové zapojení těm jedincům, kteří pravidelně výuku náboženství 

dosud nenavštěvovali.
103

  

Výuka náboženství je v této podobě plně připravena k případnému začlenění do 

rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Poté bude fungovat na principu 

volitelného doplňkového programu, ke kterému patří dotace jedné hodiny týdně.
104

 „Konfesní 

charakter náboženské výchovy římskokatolické církve vychází ze širšího pojetí náboženské 

výchovy jako výchovy ošetřující náboženskou dimenzi vlastní každému člověku.“
105

 „Pro 

demokratickou společnost je náboženská výchova šancí a cestou, jak zvýšit sociální potenciál 

a obecnou kulturnost společnosti. Zahrnuje nejen výchovu k obecně etickým postojům, ale 

také vědomí smyslu, proč je směřování k takovému postoji žádoucí.“
106

 Osnovy zahrnují také 
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stručný přehled cílů, témat i obsahů určených jednotlivým ročníkům ZŠ, který bude součástí 

příloh umístěných v samém závěru této práce.
107

 

Osobně na zmíněných osnovách oceňuji výbornou přehlednost tematického řazení. 

Jsou rovněž do jisté míry benevolentní a samotné rozhodování nechávají na vyučujícím, který 

bude každý týden v kontaktu se svými žáky. Zároveň je z dokumentu jasně patrný jeho 

doporučující charakter. Samozřejmě záleží na konkrétní škole a kolektivu, proto je příjemné, 

pokud se mu může vyučující přizpůsobit. Pokud totiž během výuky získá důvěru žáků a stane 

se oblíbeným lektorem, může být jeho výkladu mnohem efektivnější.
108
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4 Mostecko 

Okres Most je svou rozlohou 467 km
2
 k druhým nejmenším okresem v Ústeckém 

kraji. Na severní straně je chráněn hradbou Krušných hor, ze západu, jihu a východu hraničí 

s okresy Chomutov, Louny a Teplice. V roce 2001 žilo v okrese Most podle výsledků akce 

Sčítání lidí, domů a bytů 117 196 obyvatel.
109

 V roce 2012 to bylo 115 005 obyvatel.
110

  

Oblast Mostecka prošla během staletí velkými změnami. Především v druhé polovině 

20. století muselo město ustoupit těžbě hnědého uhlí, což mělo za následek vznik nového 

Mostu na opačném břehu řeky. Architektonické plány nové části města byly řešeny velkolepě 

a síť širokých ulic s rozlehlými parky se může dnes srovnávat s velkými evropskými městy. 

Přesto místa, kde se intenzivně těžilo, procházejí rekultivaci a život se do nich pomalu vrací 

zpět. „Dnešní most přes řeku Bílinu je tedy symbolickým mostem mezi historií a 

současností.“
111

 

Mostecko je regionem, kde ubývá obyvatel a věřících lidí. Jak příznačně vystihuje 

Mostecký deník, „Mostecko bylo po stovky let významným duchovním regionálním centrem, 

kde vedle sebe žili vyznavači české a německé křesťanské tradice a Židé. Po 2. světové válce 

patří Mostecko naopak k okresům s největším počtem nevěřících. Jednou z příčin razantního 

poklesu vlivu náboženství bylo kromě nástupu komunistů, nestálost místní populace dělníků- 

přistěhovalců v sudetech a pozdější bourání kostelů, bránících těžbě uhlí. (…)V malých 

komunitách začali s náboženskou osvětou po roce 1989, kdy se část obyvatel začala přiklánět 

k ezoterickým naukám, new age a orientálním vírám. Na Mostecku patří k nejznámějším 

církevním institucím Římskokatolická farnost Most, která také vydává časopis Most a svou 

činnost prezentuje i na internetu. V Mostě také zastupuje Českou křesťanskou akademii, která 

pořádá semináře i uměnovědné zájezdy. Aktivní jsou také Církev československá husitská, 

která poskytuje i právní poradenství, Církev bratrská, Apoštolská církev a Sbor 

československé církve evangelické. Početnou základnu mají Svědkové Jehovovi. Stoupá vliv 

pravoslavné církve.“
112
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4.1 Mostecko v průběhu 20. století 

Situace se během minulého století vyvíjela velmi překotně a život na Mostecku byl 

silně ovlivněn neustálými národnostními střety mezi Čechy a Němci. Tento fakt se také odráží 

v náboženském cítění místních obyvatel dodnes. Již před druhou světovou válkou volaly 

mnohé německé hlasy po připojení mosteckého regionu k jejich domovině. Tak se také v roce 

1938 stalo a Mostecko se stalo důležitým průmyslovým regionem. „Během druhé světové 

války zůstaly v provozu všechny mostecké kostely, omezeny byly pouze bohoslužby v češtině, 

které se konaly již jen v kostele sv. Františka Serafínského u Minoritů.“
113

  

Po pádu nacismu a konci války se Mostecko stalo v rámci obnovení původních hranic 

první republiky opět součástí Československa, kde za výrazný průmyslový region platí 

prakticky dodnes.
114

 „Rok 1948 zcela změnil církevní poměry v Československu. Církev byla 

podřízena státu, jejím vrcholným orgánem měl být tzv. Státní ústav církevní. Kněží se stali de 

facto státními úředníky, pro výkon své funkce bylo třeba tzv. státního souhlasu. Bylo 

paralyzováno církevní školství, omezen církevní tisk. Při nátlakových akcích byla omezena 

činnost řádů, byl zabaven církevní majetek. Měnila se i tvář mosteckého regionu. Podle 

ústředního plánování byla zvýšena těžba hnědého uhlí, zejména pak jeho povrchové  

dobývání.“
115

  

Vztah místních k náboženství a církvi nebyl příliš posilněn ani nástupem komunismu a 

následného, téměř půlstoletí trvajícího období. Důraz byl kladen zejména na těžební průmysl 

a produkci. Protože byl Most postaven na bohatých ložiscích hnědého uhlí, muselo nakonec 

staré město s mnoha památkami zmizet zcela z mapy. Demolici přežil pouze děkanský kostel, 
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který byl nakonec za asistence techniky a mnoha přihlížejících dokonce přesunut téměř o 

jeden kilometr. „V roce 1969 byl uzavřen děkanský kostel, který měl připraven k transferu. 

Poslední bohoslužbu zde na Velikonoční pondělí celebroval litoměřický biskup ThDr. Štěpán 

Trochta. ´Celé generace naplňovaly neděli po staletí tento chrám, aby se účastnily nejsvětější 

oběti. Lidé zde byli křtění, zpovídali se, uzavírali manželství, žili zde a přenechávali své místo 

následujícím generacím. Má tedy prostor chrámu i svoji zvláštní atmosféru. Náboženský 

odkaz tolika generací je sem jakoby vkořeněn. Dokud chrám bude stát, je naděje, že 

současnost života najde své pokračování v budoucnosti právě v duchovním odkaze otců.´" 
116

  

Do počátku osmdesátých let poté probíhala výstavba nového města. Obětí těžby se 

během let stalo také nemálo okolních obcí. „V dobývacím prostoru lomů a dolů a v jejich 

ochranných pásmech zatím mizely další obce v okolí Mostu. Společně s nimi byly likvidovány i 

kostely, které od litoměřické diecéze odkoupily důlní organizace. Zbořeny byly kostely v 

Ervěnicích, Holešicích, Slatinicích, Souši, v osmdesátých letech pak v Kopistech, 

Komořanech, Klínech, byla likvidována i řada kaplí a drobných sakrálních památek.“
117

 

Jak bylo zmíněno již v předchozích kapitolách, duchovní hodnoty byly skutečně silně 

potlačovány.  Mnohdy i velmi tvrdě. 

4.2 Školy na Mostecku v období 1918 – 1989  

Vznik samostatné Československé republiky otevřel dveře školám, kde se vyučovalo 

v českém jazyce. Tato zařízení zaznamenala velký příliv nových žáků, kteří během válečných 

let navštěvovali školy německé. Mnohdy pro takové množství posluchačů nebyl ani dostatek 

prostoru. Proto brzy přišly na řadu první úvahy o zřízení nové mostecké školy. Ta posléze 

také vznikla, ale během let se musela z organizačních důvodů několikrát přestěhovat a přitom 

neustále měnit. Až v roce 1926 došlo ke zkolaudování zcela nového objektu umístěného 

nedaleko místního nádraží.  Stávající školy byly rozděleny, a v Mostě tak fungovalo šest 

školních zařízení.
118

 V roce 1934 byla otevřena Státní československá průmyslová škola 

v Mostě se sídlem v Kopistech. V roce 1937 v ní byla zřízena vyšší průmyslová škola 

strojnická, která se stala po Praze teprve druhou školou tohoto typu v republice.
119

 Během 

                                                 

 
116

 Historie farnosti 1960-1970. Římskokatolická farnost - děkanství Most [online]. 2012, s. 1, 17.6.2012  

      [cit. 2012-09-01]. Dostupné z: http://www.farnost-most.cz/clanek/historie-farnosti-1960-1970/;  

      dále viz. Gromanová, 2012, strana 31 
117

 Tamtéž; dále viz. Gromanová, 2012, strana 31 
118

 Tři dívčí, které byly umístěny v prostorách u nádraží a tři chlapecké ; dále viz. PŘÍJMENÍ rok. strana. 
119

 BENEŠ, Edvard D. et al. Mostecko: regionální vlastivěda. 1. vyd. Most: Hněvín, 2004. s. 108. 



41 

 

třicátých let tento řetězec budování prostor určených pro vzdělávání přetrhl nástup Adolfa 

Hitlera k moci.
120

  

Mostecko bylo připojeno k Německu a více než staletá éra rozpuku školství zde téměř 

zcela utichla. Oficiálně zůstala jen jedna česká škola
121

, které však bylo do cesty kladeno 

mnoho úmyslných překážek. Před nástupem okupace bylo na území Mostu celkem osm 

měšťanských a obecných škol, z toho tři chlapecké, tři dívčí a dvě smíšené. Dále zde 

fungovalo gymnázium
122

, odborná škola
123

, hudební škola
124

 a k nim bychom mohli přiřadit 

také další střední školu
125

, kde se učilo řemeslům. Zároveň v Mostě bylo také několik 

mateřských škol. Celkem tedy šestnáct samostatných zařízení.
126

 

Připojení k Německu znamenalo celkovou devastaci dosud vzkvétajícího vzdělávání. 

České děti byly opět nuceny nastoupit do německých škol, kde na ně překvapivě nebyly 

kladeny velké nároky. Předpokládalo se, že odsud vyjdou dva typy lidí. Buď zcela 

zgermanizovaný student, nebo levná pracovní síla. Německý jazyk byl povinným předmětem, 

v jehož rámci bylo také samozřejmostí žáky zasvětit do tajů nacistické ideologie.
127

  

Už během války byl Most spojen s několika dalšími menšími obcemi. Dva roky po 

jejím konci, v roce 1947, byl tento celek opět obnoven.
128

 Mnoho bývalých školních budov 

bylo zdevastováno a poničeno. Vrátilo se však mnoho učitelů, kteří před okupací odešli, a 

přibylo také mnoho nových zájemců o vyučování v rámci nově vzniklých českých škol. Do 

těchto zařízení byly přijímány pouze české děti. Němci se do výuky zařadit nemohli. Důvody 

byly s ohledem na čerstvou poválečnou atmosféru více než jasné. Během školního roku 

1947/1948 žáci docházeli do devíti obecných a šesti měšťanských škol. Mateřských škol bylo 

v rámci tohoto celku k dispozici dokonce třináct.
129
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V roce 1948 nastala výrazná změna v rámci organizace školství. Vznikly celkem tři 

základní stupně – první (národní), druhý (střední) a třetí (vyšší odborné, učňovské a 

gymnázia). Tehdejší vláda odůvodnila tento reorganizační krok lepší přehledností a 

přínosným sjednocením.
130

 Byla nastartována dlouholetá éra budování nových 

velkokapacitních prostor, jídelen a družin, která je mnohde patrná dodnes.  

Přestože byla víra v této době spíše potlačována, jak je patrné z předcházejících 

kapitol, Věstník okresního archivu v Mostě se o výuce náboženství zmiňuje následovně: „Ve 

výchově se stále více prosazovaly prvky socialistické výchovy a výchovy k ateismu. To proto, 

že i v tak výrazně nenáboženské oblasti, jako byl Most, bylo do relativně povinného 

náboženství v roce 1952 asi z 2150 dětí, navštěvujících školy, přihlášeno 1352. Teprve 

koncem padesátých let toto číslo začalo podstatněji klesat.“
131

 

V padesátých letech se pozornost přesunula zejména na doplňkové předměty, které 

měly žákům usnadnit budoucí praktický život. Jednalo se o rodinnou výchovu, kde se učilo 

základům domácích prací a péče o rodinu, dále pak o praktickou výuku zaměřující se zejména 

na práce v cvičebních dílnách. Náboženství bylo zařazeno mezi nepovinné předměty a účast 

na hodinách byla podmíněna souhlasem obou rodičů či zákonných zástupců. Podle oficiálních 

informací však zájem o tuto výuku rapidně upadal.
132

  

4.3 Víra na Mostecku po roce 1989 

Jak již bylo řečeno, po roce 1989 velmi vzrostla obliba církve a všeobecná důvěra k ní. 

Trend pozdějšího odcírkevnění však můžeme jasně sledovat i na případu zvoleného 

Mostecka. Hranice byly otevřeny všem bez rozdílu a nová hnutí a směry tak mohly bez 

problémů proudit na naše území. Není proto divu, že právě tato příhraniční oblast byla 

doslova zaplavena novými náboženskými skupinami, které byly na svou dobu mnohdy velmi 

progresivní a v neposlední řadě platily za poměrně módní záležitost. Podle tabulky
133

, která 

shrnuje data šetření z let 1991 a 2001, můžeme výrazné změny velmi dobře reflektovat.
134

 

Na základě získaných dat bylo zjištěno, že krátce po revoluci bylo na území Mostu, 

tedy centra zvoleného regionu, 24 000 věřících, z čehož bylo téměř 21 000 příslušníků 
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římskokatolické církve, přes 1 000 evangelíků a téměř 1 000 členů církve husitské. 

Zbývajících více než dalších 1100 bylo rozptýleno v nejrůznějších náboženských skupinách.  

Vzhledem k těmto zjištěným datům se situace během dalších deseti let výrazně 

změnila. Přestože se počet obyvatel snížil o 3 000, nepoměrně ubylo věřících. Celkově se 

jednalo o úbytek zhruba 9 500 obyvatel. Všechny církve, které byly uvedeny v rámci řádek 

výše, přišly podle dostupných zjištění víceméně o celou polovinu stoupenců. Naopak menší 

alternativní skupiny získaly na oblibě. Například počet příznivců Svědků Jehovových se 

zdvojnásobil. Ztrojnásobil se také počet obyvatel, kteří se přihlásili k Adventistům sedmého 

dne. I když v tomto případě mluvíme o „pouhých“ desítkách členů, jedná se o církev, která na 

území Mostecka působí dodnes. Informace, které byly zjištěny na základě sčítání lidí, domů a 

bytů (provedených na počátku devadesátých let a následně po přelomu tisíciletí) byla 

shromažďována za různých podmínek. Aktuální situace se v jednotlivých obdobích velmi 

lišila a odpovědi respondentů nebyly vždy zcela objektivní. Navíc nesmíme zapomínat na 

ovlivnění církevním „boomem“ na počátku let devadesátých a na dobrovolnost odpovědí. 

Data však zcela potvrzují trend, který je popisován výše. 

Sčítání v kostelech, které proběhlo v roce 1999, ukázalo, že okres Most patří 

k okresům, s nejnižším podílem obyvatel s římskokatolického vyznání. Bylo jich napočítáno 

9,4%.  Návštěvnost bohoslužeb se pohybovala ve stejném roce mezi 0,5 – 2 %.
135

  

5 Olomoucko 

Olomoucký kraj leží ve střední a částečně i v severní části Moravy. Geograficky je 

tento kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky a na jižní část kraje, která je 

tvořená rovinatou Hanou. Územím kraje protéká řeka Morava. Olomoucký kraj svým 

obyvatelům i návštěvníkům nabízí velké množství přírodních zajímavostí.
136

 Je to kraj také 

s velmi významnou historií. Olomouc, už od vzniku biskupství, zaujímala v Českém státě 

důležité postavení.  Pozdější povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství v roce 1777 

posílilo náboženský odkaz do příštích století. Olomoucký kraj má velmi bohatou historii i 

v oblasti školství, protože právě barokní doba zde položila základy pro školství i víru. 
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Tento kraj měl podle posledního sčítání v roce 2011 celkem 628 427 obyvatel. Z toho 

se k římskokatolické církvi přihlásilo 84 666 věřících, k církvi Československé husitské 3 001 

věřících, k Československé církvi evangelické 1979 věřících a věřících, kteří se nepřihlásili 

k žádné církvi, bylo 46 528.
137

  V Olomouckém kraji se od roku 1980 trvale snižuje počet 

obyvatel. Podle statistiků jich jen za posledních deset let ubylo zhruba 4000. Podle sčítání z 

loňského roku v regionu bydlelo téměř 640.000 lidí. V Olomouckém kraji klesl od roku 2001 

do loňského sčítání lidu, domů a bytů počet lidí hlásících se k církvi či náboženské 

společnosti.
138

 

V následujících kapitolách se budu věnovat Olomouci a jejímu okolí, zejména školství 

v období let 1918 – 1989 a náboženství po roce 1989. 

Olomoucko v průběhu 20. století 

Dne 16. dubna 1919 vznikla na základě zákona sloučením okolních obcí s městem tzv. 

Velká Olomouc, která měla v roce 1921, kdy proběhlo sčítání lidu kolem 57 tisíc obyvatel. 

Důležitost Velké Olomouce byla podtržena několika důležitými institucemi, které v ní sídlily. 

K těm nejdůležitějším patřil například Krajský soud či Ředitelství státních drah. V Olomouci 

byla také početná vojenská posádka a v roce 1936 zde bylo zřízeno velitelství vojenského 

sboru. V Olomouci bylo později také umístěno velitelství Střední skupiny sovětských vojsk, 

které na území Československa přišly po jeho obsazení.  

Hned po druhé světové válce byla v Olomouci zákonem Prozatímního národního 

shromáždění ze dne 21. 2. 1946 obnovena univerzita pod názvem Univerzita Palackého, která 

byla otevřena v roce 1947 a měla čtyři fakulty, a to filozofickou, lékařskou, pedagogickou a 

teologickou. Později byla po komunistickém převratu teologická fakulta v Olomouci zrušena.  

Město vzkvétalo také stavebně. Stavebnictví patřilo k důležitým průmyslovým 

odvětvím ve městě.  Už od konce čtyřicátých let se začalo s výstavbou nových sídlišť a jeho 

historické jádro bylo několikrát prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. Především 

pak po roce 1989, se Olomouc začal více rozvíjet.
139

 Na začátku minulého století patřil 
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k významným průmyslovým odvětvím také polygrafický průmysl, který těžil z kulturní 

tradice město. Po roce 1918 se totiž z bývalých arcibiskupských tiskáren vyvinuly Lidové 

tiskařské a nakladatelské závody. Kromě nich, bylo v Olomouci dalších třináct tiskáren. 

K nejvýznamnějším patřila Národní knihtiskárna, Hanácká knihtiskárna a nakladatelství Igo. 

V období první republiky vzrostl v Olomouci počet živností. Především fotografických 

ateliéru, knihařství, holičství či cukrářství. Úzce s tím souvisel i rozvoj módních konfekčních 

salónů.
140

  

Ve 20. století se v olomouckém kraji se narodila cela řada osobností, jako například 

Karel Svolinský, který je autorem mozaiky olomouckého orloje nebo František Tomášek, 

který se později stal pražským kardinálem.
141

   

Olomouc byla po dlouhých staletích významným náboženským centrem. Olomoučtí 

biskupové a arcibiskupové vytvářeli ráz a podobu města. I díky tomu je Olomouc známá 

svými církevními památkami. Obyvatelé i návštěvníci města mohou navštívit Arcidiecézní 

muzea v Olomouci a Kroměříží, kde si udělají skrz „desítky tisíc hodnotných uměleckých děl z 

oblasti malířství, sochařství, grafiky i architektury, ucelený obraz o kulturním vývoji Moravy v 

uplynulém tisíciletí.
142

 Později, v roce 1920, ovlivnil náboženský život města vznik 

československé církve. Na základě této události došlo k velkým střetnutím s katolíky, kteří 

nové církvi bránili pořádat bohoslužby. Československá církev si musela nakonec postavit 

svůj vlastní kostel, který byl otevřen v roce 1926 a nazván Husův sbor. Po roce 1918 se 

v Olomouci nově zkonstituovala i českobratrská církev evangelická, která v roce 1922 zřídila 

ve městě misijní školu. Němečtí evangelíci aušpurského a helvetského vyznání vytvořili ve 

městě náboženskou obec. V roce 1920 vznikl v Olomouci sbor Jednoty bratrské a v roce 1928 

také sbor církve adventistů sedmého dne. V roce 1930 se ke všem evangelickým vyznáním 

přihlásilo 1.793 olomouckých obyvatel. I přes příliv nových církvi si římskokatolická církev 

udržela ve městě významné postavené. V roce 1930 se k ní přihlásilo 47.179 obyvatel.
143
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5.1 Školy na Olomoucku v období 1918 – 1989 

Hned na začátku vzniku Československé republiky stálo v popředí zájmu české správy 

města Olomouce školství. Česká obecná škola byla na začátku roku 1919 přemístěna do nové 

krásné budovy a v září 1919 byla otevřena druhá česká obecná škola v tzv. Komeniu, kde byla 

zřízena i česká pomocná škola. Správní komise prosadila i založení české chlapecké 

měšťanské školy a převzala dosud soukromou měšťanskou dívčí školu v Pöttingeu. V září 

1919 byla slavnostně otevřena nová budova české obchodní akademie. Město převzalo do své 

správy i matiční mateřské školy a odborné školy pokračovací.
144

 Rozvoj českého školství 

pokračoval i v dalších letech. V roce 1924 byla například v Olomouci otevřena odborná škola 

pro zpracování dřeva. Německé školství bylo v té době spíše omezováno. Od roku 1924 byl 

v Olomouci zrušen poslední německý učitelský ústav a od roku 1925 i německá státní reálka. 

I tak zůstalo Němcům ve městě 10 mateřských škol, tři veřejné a jedna soukromá měšťanská 

(občanská) škola, sedm veřejných a tři soukromé školy obecné, státní reálné gymnázium, 

obchodní akademie a dívčí lyceum.
145

  

Po roce 1939 byla do všech českých škol zavedena výuka němčiny a výchova 

probíhala spíše v nacistickém duchu. Výuka ve školách byla mnohdy narušována 

mimořádnými akcemi, nedostatkem prostoru či paliva k topení.
146

 V době okupace docházelo 

na celém území ke změnám v systému školství. Tyto změny se dotkly také olomouckých škol. 

Počet středních škol, a také odborných byl snížen. Měšťanské školy byly postupně měněny od 

roku 1941 na školy výběrové a označeny jako školy hlavní. Hlavním cílem této změny mělo 

být to, aby se vyššího vzdělání, které dříve poskytovala měšťanská škola, dostalo pouze 

omezenému počtu dětí. Podstatná část populace měla absolvovat jenom školu obecnou. Školy 

byly často stěhovány do nevyhovujících budov, protože původní budovy byly zabrány vojáky 

nebo v nich vznikly nové německé školy.
147

 V průběhu války došlo také k uzavření všech 

českých vysokých škol, tzn., i olomoucké teologické fakulty.
148

 

V Olomouci byly také vydávány dva časopisy, které se věnovaly školním a 

vychovatelským otázkám. Časopis Vychovatel a Vychovatelské listy, vycházel v Olomouci 

od roku 1901 zásluhou Matice cyrilometodějské, která byla jedinou školní organizaci 
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v republice. Od roku 1923 byl v Olomouci vydáván časopis Rodina a škola, jehož 

prostřednictvím Matice cyrilometodějská šířila myšlenku nezávislé katolické školy.
149

 

5.2 Víra na Olomoucku po roce 1989 

„V době totality a bezprostředně po jejím pádu se pro mnohé stala pronásledovaná, 

utlačovaná a chudá církev v Československu přitažlivým symbolem a znamením odporu. 

Stala se institucí, která stojí na straně člověka a národa proti nenáviděnému komunistickému 

režimu, blízko člověku a jeho touze po svobodě a spravedlnosti. Společenstvím, které má 

pochopení pro člověka a jeho životní cesty, na kterých jej doprovází a ukazuje mu dimenze 

života za horizontem každodenních starostí. Jistě není záhodné tuto situaci idealizovat – 

týkala se jen části tehdejší společnosti, nicméně průkazná statistická data dokládají, že tehdy 

mělo k církvi důvěru víc než 60 % občanů naší země. Tento kredit však církev v krátké době 

ztratila. Společnost zbavená totalitního útlaku se prioritně zaměřila na co možná nejrychlejší 

dosažení ekonomické úrovně vyspělejších zemí Evropy a zvýšení materiálního blahobytu.“
150

  

Oproti předchozímu sčítání počet lidí hlásících se ke konkrétní víře v Olomouckém 

kraji výrazně klesl, a to z 237.588 z roku 2001 na 104. 055 v roce 2011. Obrovský odliv 

zaznamenala římskokatolická církev. K té se v roce 1991 oficiálně hlásilo 306.482 lidí. O 

deset let později jich bylo 208.074 a v roce 2001 jen 84.666. „Na druhou stranu se ale při 

sčítání objevilo 42 vyznavačů pohanství, 52 příznivců islámu a bez přívrženců v regionu 

nejsou ani hinduisté. Kromě toho mezi Hanáky žije i 665 rytířů Jedi, tedy lidí, kteří se 

přihlásili k původně fiktivnímu náboženskému rytířskému řádu ze ságy Hvězdné války, kde 

představují strážce spravedlnosti a svobody.“
151

 

Vztah k náboženské víře byl při Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 druhou 

dobrovolnou otázkou, kterou mohl každý vyplnit podle svého uvážení. Třetina obyvatel 

Olomouckého kraje se přihlásila ke skupině bez náboženské víry. K církvi nebo jiné 

náboženské společnosti deklaroval svůj vztah každý šestý obyvatel kraje. Není bez 

zajímavosti, že vyšší religiozita byla u žen než u mužů. Průzkum ukázal, že nejvíce 
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 HOŠŤÁLKOVÁ, Marta. P. Václav Kubíček jako katecheta a katechetik. [Dřevohostice]: M. Hošťálková,  

      2007. s. 35.  ISBN 978-80-239-7754-7. 
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 Zpráva o stavu provincie sv. Jana Boska, s. 4 [online]. [cit. 2014-09-14] 

     Dostupné z www.sdb.cz/res/data/099/010977.doc?seek=1195554327 
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 V Olomouckém kraji žije podle sčítání lidu nejvíc Moravanů bez víry. [online]. [cit. 2014-09-14] 

     Dostupné z http://olomouc.idnes.cz/v-olomouckem-kraji-zije-podle-scitani-lidu-nejvic-moravanu-bez-viry-

1p9-/olomouc-zpravy.aspx?c=A111222_1705408_olomouc-zpravy_stk 
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náboženský orientovaných osob v Olomouckém kraji žilo v obcích na Konicku (66%) 

a  nejméně na Jesenicku (34,5%).  

Data o náboženském vyznání podle velikostních skupin obcí v Olomouckém kraji 

ukazovala na převahu věřících osob v menších obcích a městech. Nejvyšší podíl věřících byl 

zjištěn v obcích mezi 200 a 499 obyvatel. V nejmenších obcích do 500 obyvatel se k nějaké 

formě věřících přihlásil každý třetí bydlící v obci, ve velkých městech nad 20 tis. obyvatel 

každý čtvrtý. Nejvyšší podíl osob bez náboženské víry byl zjištěn v obcích s největším 

počtem obyvatel a s klesajícím počtem osob v obcích docházelo ke snižování podílu. 

Na  otázku víry neodpověděl v Olomouckém kraji každý druhý obyvatel.
152

  

Na základě statistiky, kterou si vede od roku 1990 duchovní správa olomoucké 

arcidiecéze, můžeme vidět klesající počty věřících v Olomouckém kraji. V roce 1990 bylo 

pokřtěno 17.336 osob, sňatek uzavřelo 6.518 osob, první svaté přijímání přijalo 6.648 osob, 

biřmováno bylo 4.315 osob. V roce 2005 bylo pokřtěno už jen 5. 203, sňatek uzavřelo 1. 501, 

první svaté přijímání přijalo 2.951 osob, biřmováno bylo 1.649 osob. Výuku náboženství 

v roce 1994 navštěvovalo 44.264 dětí, v roce 1995 43.929 dětí, v roce 1999 27.215 dětí, 

v roce 2005 19.837 dětí.
153

 

„Krize církve v západní kultuře se projevuje nejen menším zájmem o církev 

a  snižováním počtu jejích členů, ale také ztrátou věrohodnosti, ba dokonce přímo ztrátou 

jejího významu. Pro mnohé už je církev jenom okrajovým jevem uvnitř naší kultury zralým 

pro muzeum.“
154
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Praktická část 

5.3 Metodika výzkumu 

Následující část této diplomové práce bude věnována výzkumu, který byl veden na 

pěti vybraných základních školách Mostecka a pěti vybraných základních školách 

Olomoucka. Nejprve byly stanoveny cíle a hypotézy. Poté byl výzkum rozdělen do dvou 

hlavních částí. Na závěr byly výsledky obou regionů srovnány a vyvozeny závěry. 

5.3.1 Cíle 

 

 Zjistit, zda se na vybraných základních školách vyučuje náboženství jako samostatný 

předmět   

 Zjistit, zda by žáci měli o takovou výuku zájem a co by bylo důvodem nezájmu 

 Zjistit, zda mají žáci alespoň základní povědomí o tom, co by bylo náplní výuky 

náboženství 

 Zjistit, zda mají církve zájem vyučovat náboženství na základních školách 

 Zjistit, zda by ředitelé tuto výuku na svých školách uvítali 

 Zjistit, zda by rodiče uvítali, aby jejich děti navštěvovaly tuto výuku 

 Zjistit, zda se budou data v obou regionech lišit a vyvodit závěry 

 

5.3.2 Hypotézy  

- V Olomouci bude o více jak 50 % větší zájem o výuku náboženství mezi rodiči  

- V Olomouci bude o více jak 50 % větší zájem o výuku náboženství mezi žáky 

- V Olomouci bude o více jak 50 % ředitelů, kteří by výuku uvítali 

- V Olomouci budou mít církve větší zájem o výuku náboženství na školách 

- V Olomouci budou mít žáci o více jak 50 % větší zájem o náboženské otázky 

- Důvodem k vyššímu zájmu o náboženské otázky u žáků bude výchova v křesťanských 

tradicích v rodině 

- V Olomouci bude o více jak 50 % žáků umět přesně definovat, co by měla obsahovat 

výuka náboženství 
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- V Olomouci bude o více jak 50 % rodičů umět přesně definovat, co by měla obsahovat 

výuka náboženství 

- V Olomouci bude mezi vybranými školami více škol, na kterých se náboženství 

vyučuje  

5.4 Dotazníkové šetření 

Pro první část výzkumu byla zvolena jedna z metod kvantitativního výzkumu, a to 

dotazníkové šetření. Důvodem byl zejména velký počet respondentů, kteří byli osloveni, a 

lepší přehlednost v rámci metody zpracování získaných dat. Jednalo se o tři stěžejní cílové 

skupiny – žáky a žákyně (12 - 15 let), rodiče a ředitele škol.  

5.5 Cílové skupiny: 

 Žáci (celkem 200 respondentů, dotazníky) 

 Rodiče (celkem 100 respondentů, dotazníky) 

 Ředitelé škol (celkem 10 respondentů, dotazníky) 

 Zástupci církví (10 respondentů, řízené rozhovory) 

5.6 Výběr vzorku 

Pro účely této diplomové práce bylo vybráno pět základních škol v okrese Most a pět 

v okrese Olomouc. Jedná se účelně o rozmanitá zařízení, která se liší především zaměřením 

výuky, lokalitou a sociálním postavením žáků.   

 

Mostecko: 

 

1. Škola č. 1 - Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace-škola 

se zaměřením na sport, především atletiku a hokej 

2. Škola č. 2 - Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace-

škola se zaměřením na environmentální výchovu 

3. Škola č. 3 - Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace-škola se 

zaměřením na výchovu a vzdělávání odlišného etnika a kultury 

http://www.zakladniskoly.cz/skola/600083781.html
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4. Škola č. 4 - Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková 

organizace-škola se zaměřením na informatiku a komunikační technologie 

5. Škola č. 5 - Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most-škola 

se zaměřením na otevřenou komunikaci 

 

 Olomoucko: 

 

1. Škola č. 1 - Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, 

příspěvková organizace-škola se zaměřením na výuku cizích jazyků 

2. Škola č. 2 - Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, 

příspěvková organizace-škola se zaměřením na blokovou výuku 

3. Škola č. 3 - Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 707/6, Olomouc- 

škola se zaměřením na vzdělávání na křesťanských principech s důrazem na 

jazykovou výuku 

4. Škola č. 4 - Základní škola Zeyerova, Příspěvková organizace, Zeyerova 

28/970772 11 Olomouc- škola se zaměřením na výuku pro praktický život 

5. Škola č. 5 - Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace- 

škola se zaměřením na tělesnou výchovu 

5.7 Sběr dat 

Nejprve jsem se zkontaktovala s řediteli vybraných školních zařízení, zdali mi bude 

výzkum v rámci daných škol umožněn. Ve všech případech jsem se setkala s pozitivním 

přístupem. Během domluvených schůzek s vedením jednotlivých základních škol došlo 

zároveň k vyplnění dotazníku, který byl určen ředitelům. Tento dotazníkový formulář je 

uveden na konci této diplomové práce v rámci příloh.  

Následující fáze šetření probíhala ve vybraných třídách druhého stupně. Jednalo se o 

žáky, kteří patřili do věkové kategorie 12 - 15 let, kterým byly zároveň rozdány dotazníky pro 

rodiče. 

Záměrně nebylo využito modernější metody elektronického dotazníku. Domnívám se, 

že by tento způsob nebyl efektivní. Vyplnění by dle mého názoru trvalo v obou případech 

stejně dlouho, navíc jsem si podstatně zajistila návratnost u žáků tím, že jsem vždy požádala o 

pomoc jednu z vyučujících, která během volitelných předmětů nechala žáky dotazníky 

http://www.zakladniskoly.cz/skola/600083772.html
http://www.zakladniskoly.cz/skola/600083772.html
http://www.zakladniskoly.cz/skola/600083837.html
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vyplnit. U dotazníkového šetření na Olomoucku mi pomohla Mgr. Kristýna Hlaváčková, která 

z Olomouce pochází a má povědomí o odlišnostech škol v daném regionu. 

Dotazníky byly zcela dobrovolnou záležitost a žáci mohli vyplnění odmítnout. Ani 

jednou jsem se však s takovou situací nesetkala, spíše naopak. Domnívám se, že především 

mládež má v tomto věku největší potřebu vyjádřit co možná nejvíce vlastní názory, postoje a 

myšlenky. Navíc se jednalo o částečné přerušení výuky, což je pro žáky vždy spíše 

zpestřením. 

5.7.1 Dotazník pro ředitele školy 

Dotazník pro ředitele vybraných základních škol obsahuje sedm otázek, z čehož je šest 

uzavřených a jedna, poslední, polozavřená otázka. Dotazy jsou uvedeny průvodním dopisem, 

který respondenty dostatečně seznamuje s okolnostmi právě probíhajícího šetření. V tomto 

případě bylo uskutečněno v průběhu června 2014. 

Dotazník je zcela anonymní a identifikace jednotlivých osob z vedení škol není pro 

účely tohoto šetření nijak podstatná. Účelem bylo zjistit, zdali na vybrané škole vůbec výuka 

náboženství po roce 1989 probíhala, zdali by současné vedení uvítalo takovou výuku, co od ní 

případně očekávají, zdali se vůbec zajímají o náboženskou tématiku a zdali by pro ně bylo 

podstatné, jaká církev by se výuky případně ujala. Dotazník pro ředitele škol je opět součástí 

příloh. Celkem bylo v této skupině respondentů odevzdáno deset dotazníků z deseti 

požadovaných. Návratnost byla zde tedy stoprocentní.   
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Otázka č. 1: Vyučoval se předmět náboženství na Vaší škole po roce 1989? 

Na tuto otázku odpověděli všichni dotazovaní z Mostecka zcela totožně. Z toho 

vyplývá, že ani na jedné ze zkoumaných základních škol na Mostecku nebyla obnovena 

tradice výuky náboženství po roce 1989. Na Olomoucku odpověděli čtyři z pěti dotazovaných 

záporně, jeden kladně.  

Graf 1. a – Výuka náboženství po roce 1989 na Mostecku

 

 
Graf 2. b – Výuka náboženství po roce 1989 na Olomoucku
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Otázka č. 2: Zařadili byste náboženství do výuky jako povinný či povinně volitelný 

předmět? 

Z jednotlivých odpovědí na Mostecku vyplynulo, že pouze jeden ředitel odpověděl 

„ano“. Tudíž všichni ostatní (80 procent) uvedli, že by předmět náboženství do výuky 

nezařadili. Na Olomoucku odpověděli čtyři ředitelé „ano“, jeden „ne“, z čehož vyplývá, že 

pouze 20 procent ředitelů na Olomoucku by výuku náboženství nezařadilo. 

Graf 3. a – Zařazení náboženství do výuky - Mostecko 

 

Graf 4.b – Zařazení náboženství do výuky – Olomoucko
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Otázka č. 3: Bylo by pro Vás podstatné, která církev by náboženství vyučovala? 

Jelikož se čtyři z pěti respondentů na Mostecku vyjádřili k této problematice 

negativně, u této otázky ani žádnou možnost neoznačili. Pouze jeden, který by na své základní 

škole výuku náboženství zařadil, odpověděl „ne“, tudíž by pro něj nebylo nijak podstatné, 

který zástupce církve či náboženské společnosti by výuku náboženství vedl. Na Olomoucku 

odpověděl jeden z respondentů kladně, což je pochopitelné vzhledem k zaměření dané školy, 

tři odpovědi byly záporně a pouze jeden žádnou možnost neoznačil. 

 

Graf 5. a - Záleží na církvi 

 

 

Graf 6. b  - Záleží na církvi 
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Otázka č. 4: V jakém ročníku by podle Vás bylo vhodné výuku zařadit? 

Tuto otázku čtyři respondenti na Mostecku nezodpověděli, pouze jeden napsal od 6. 

ročníku. Odpovědi na Olomoucku byly stejné, pouze u jednoho z ředitelů, který odpověděl 

kladně, byl uveden 3. ročník. 

 

Graf 7.a – Zařazení výuky do ročníku - Mostecko

 

 

Graf 8.b - Zařazení výuky do ročníku - Olomoucko
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Otázka č. 5: Je podle Vás všeobecně důležité orientovat se v základních křesťanských 

pojmech a tradicích? 

Na tuto otázku všichni respondenti z Mostecka i Olomoucka odpověděli „ano“. 

 

Graf 9. b - Orientace v tradicích - Mostecko

 

 

Graf 10. b - Orientace v tradicích – Olomoucko
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Otázka č. 6: Je Vám téma náboženství blízké? 

Na tuto otázku byly na Mostecku opět zjištěny čtyři negativní a jedna pozitivní 

odpověď. Pouze respondent, který se domnívá, že by mělo být náboženství právoplatnou 

součástí učebního plánu, se o téma víry zajímá. Pro ostatní respondenty není tato 

problematika nikterak důležitá a téma náboženství jim blízké není. Na Olomoucku byly tři 

odpovědi kladné, dvě záporné, což je také zcela pochopitelné vhledem k předchozím 

odpovědím. 

 
Graf 11. a – Téma náboženství mi je blízké - Mostecko

 

 

Graf 12. b – Téma náboženství mi je blízké – Olomoucko
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Otázka č. 7: Pokud by náboženství bylo zařazeno do výuky jako samostatný předmět, co 

by podle Vás mělo být obsahem výuky? 

Tato otázka obsahovala více možností odpovědi, kdy poslední nabízela šanci pro 

vyjádření vlastního názoru. Nejčastěji byly zvoleny varianty „b“ a „c“, což znamenalo, že se 

celých 80 procent respondentů na Mostecku i Olomoucku domnívá, že by výuka náboženství 

měla zahrnovat především povídání o historii církví, křesťanských zvycích a tradicích. Dále 

se již mírně odpovědi v obou regionech lišily. Na Mostecku byly zvoleny také možnosti „d“ - 

jednou,  „e“ a „i“ - dvakrát, což prezentovalo, že by výuka měla zahrnovat také 

studium  Bible,  vyprávění o životě a smrti Ježíše Krista a seznámení se se světovými 

náboženstvími a jejich tradicemi. Na Olomoucku možnost „d“-studium Bible zvolili tři 

respondenti, možnosti „e“ - vyprávění o životě a smrti Ježíše Krista a „i“ - seznámení se se 

světovými náboženstvími a jejich tradicemi respondenti dva. Jeden pak označil i možnost „g“ 

– výuku latiny.  Žádný z respondentů  na Mostecku ani Olomoucku nezvolil ani jednu z 

ostatních možnosti. Z toho vyplývá, že se dotazovaní nedomnívají, že by výuka náboženství 

měla přesvědčovat děti o tom, aby vstoupily k církvi, navštěvovaly kostel, ani striktně 

dodržovaly Desatero. Jinou možnost též žádný dotazovaný neuvedl. 

 

Tabulka 1. a – Náplň výuky náboženství pohledem ředitelů - Mostecko 

Možnosti Počet zvolených odpovědí 

Připomenutí křesťanských zvyků a tradic 4 

Seznámení s historiemi církví 5 

Studium bible 1 

Vyprávění o životě a smrti J. Krista 2 

Výuka latiny 0 

Seznámení se světovými náboženstvími 2 
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Tabulka 2. b – Náplň výuky náboženství pohledem ředitelů – Olomoucko 

Možnosti Počet zvolených odpovědí 

Připomenutí křesťanských zvyků a tradic 5 

Seznámení s historiemi církví 4 

Studium bible 3 

Vyprávění o životě a smrti J. Krista 2 

Výuka latiny 1 

Seznámení se světovými náboženstvími 2 

 

Graf 13. a - Obsah výuky dle ředitelů – Mostecko

 

 

Graf 14. b - Obsah výuky dle ředitelů – Olomoucko
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5.7.2 Dotazníky pro žáky základních škol 

Dotazníky určené žákům základních škol jsou opět zcela anonymní, přičemž 

respondenti udávali pouze svůj věk a pohlaví. Prostřednictvím průvodního dopisu jsou 

dotazovaní seznámeni s účelem probíhajícího šetření. Dotazník obsahuje devět otázek, z 

čehož je sedm uzavřených a dvě polouzavřené. Jedná se o otázky 4 a 9.  

Cílem šetření bylo zjistit, zda se na škole, kterou žáci navštěvují, vyučuje náboženství 

jako  samostatný předmět, zda tuto výuku navštěvují, případně pokud ne, co by bylo důvodem 

a zda je jim téma náboženství jako takové blízké. Zodpovězení bylo i v tomto případě zcela 

dobrovolné. Jelikož vyplňování probíhalo v hodinách běžné výuky a za přítomnosti 

odborného dohledu, byla návratnost těchto dotazníků, stejně jako případě vedení škol, 

stoprocentní. Pro zjednodušení jsem v rámci tabulek použila pro jednotlivé základní školy 

pouze číselné označení s rozdělením škol na Mostecko a Olomoucko. 

 

Otázka č. 1: Vyučuje se na Vaší škole náboženství jako samostatný předmět? 

Na základě jednoznačných odpovědí žáků bylo potvrzeno, že ani na jedné z vybraných 

základních škol na Mostecku není v současné době náboženství jako samostatný předmět 

vyučováno. Žáci získají rámcový pohled do této problematiky především prostřednictvím 

předmětu výchova k občanství a to zejména v devátém ročníku, kde mají v rámci osnov 

možnost nahlédnout do podstaty historie a tradic světových náboženství.  

Na Olomoucku byla situace na čtyřech školách stejná, pouze všech dvacet respondentů 

školy č. 3 odpovědělo „ano“, což je pochopitelné vzhledem k jejímu zaměření. 

 

Tabulka 3. a – Náboženství jako samostatný předmět - Mostecko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 0 0 0 0 0 

NE 20 20 20 20 20 

NEODPOVĚZENO 0 0 0 0 0 

CELKEM 20 20 20 20 20 
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Tabulka 4. b – Náboženství jako samostatný předmět - Olomoucko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 0 0 20 0 0 

NE 20 20 0 20 20 

NEODPOVĚZENO 0 0 0 0 0 

CELKEM 20 20 20 20 20 

 

Graf 15. a – Náboženství jako samostatný předmět - Mostecko

 

 

Graf 16. b – Náboženství jako samostatný předmět – Olomoucko
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Otázka č. 2: Pokud ano, navštěvuješ toto vyučování? 

Tato otázka bezprostředně navazuje na předchozí dotaz. Předpokládá se, že pokud 

výuka náboženství v současné době ani na jedné z vybraných základních škol Mostecka a 

čtyřech škol Olomoucka neprobíhá, nemůže se jí žádný respondent zúčastnit. Mnozí 

respondenti tuto otázku zcela vynechali. Je to logické, jelikož vzhledem k předchozímu 

dotazu nepokládali za důležité odpovědět. Situace byla zřejmá. Pouze škola č. 3 ve většině 

odpověděla kladně, pouze jeden žák z neznámých důvodů odpověď vynechal. 

 

Tabulka 3. a – Návštěvnost výuky náboženství - Mostecko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 0 0 0 0 0 

NE 17 15 15 12 10 

NEODPOVĚZENO 3 5 5 8 10 

CELKEM 20 20 20 20 20 

 

 

Tabulka 3. b – Návštěvnost výuky náboženství - Olomoucko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 0 0 19 0 0 

NE 4 2 0 9 15 

NEODPOVĚZENO 16 18 1 11 5 

CELKEM 20 20 20 20 20 
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Graf 17. a – Návštěvnost výuky náboženství – Mostecko

 

 

Graf 18. b – Návštěvnost výuky náboženství – Olomoucko
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Tabulka 5.a – Zájem o výuku náboženství - Mostecko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 2 0 5 4 0 

NE 16 16 11 11 12 

NEODPOVĚZENO 2 4 4 5 8 

CELKEM 20 20 20 20 20 

 
 

Tabulka 6.b – Zájem o výuku náboženství - Olomoucko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 1 2 18 2 0 

NE 14 8 0 10 16 

NEODPOVĚZENO 5 10 2 8 4 

CELKEM 20 20 20 20 20 

 

 

Graf 19. a – Zájem o výuku náboženství - Mostecko
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Graf 20. b – Zájem o výuku náboženství - Olomoucko
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Tabulka 7. a – Důvody odmítnutí výuky - Mostecko 

ŽÁCI Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

Jiné volnočasové aktivity 9 5 6 4 2 

Nezajímá mne náboženství 10 4 6 2 3 

Tuto výuku nepotřebuji 12 8 2 8 6 

Nejsem věřící 5 2 9 8 7 

Jiný důvod 0 0 0 1 0 

Nezodpovězeno 0 0 0 0 1 

CELKEM 36 19 23 23 19 

      

 

 

Tabulka 8. b – Důvody odmítnutí výuky - Olomoucko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

Jiné volnočasové aktivity 10 4 0 2 1 

Nezajímá mne náboženství 8 2 0 4 2 

Tuto výuku nepotřebuji  2 8 0 4 1 

Nejsem věřící  6 10 2 7 5 

Jiný důvod 0 0 12 0 1 

Nezodpovězeno 0 0 12 0 1 

CELKEM 26 24 26 17 11 
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Graf 21. a  – Důvody odmítnutí výuky – Mostecko

 

 

 

Graf 22. b – Důvody odmítnutí výuky – Olomoucko
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Otázka č. 5: Mělo by být náboženství  zařazeno do výuky na základních školách ? 

Z odpovědí  na Mostecku vyplynulo, že většina žáků  má pocit, že by náboženství 

nemělo být součástí školního plánu na základních školách. V rámci školy č. 4 však většina 

žáků odpověděla kladně, což je pochopitelné z důvodu, že je této oblasti věnováno více 

prostoru v předmětu výchova k občanství.  

Na Olomoucku byla situace podobná, opět s výjimkou školy č. 3, kde pouze 1 žák 

odpověděl záporně a 1 nechal otázku nezodpovězenou. Potvrzuje se tedy, že by víc jak 50 

procent dotazovaných zájem o náboženství (i jeho vyučování v rámci samostatného předmětu) 

mělo.  

 

Tabulka 9. a – Náboženství součástí výuky na základních školách - Mostecko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 4 10 12 7 7 

NE 16 9 3 5 4 

NEODPOVĚZENO 0 1 5 8 9 

CELKEM 20 20 20 20 20 

 

Tabulka 10. b – Náboženství součástí výuky na základních školách - Olomoucko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 2 4 18 3 2 

NE 12 11 1 7 12 

NEODPOVĚZENO 6 5 1 10 6 

CELKEM 20 20 20 20 20 
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Graf 12. a – Náboženství součástí výuky na základních školách - Mostecko

 

 

 

Graf 12. b – Náboženství součástí výuky na základních školách - Olomoucko
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Otázka č. 6: Je podle tebe všeobecně důležité orientovat se v základních křesťanských 

pojmech a tradicích? 

Na základě získaných dat bylo zjištěno, že je pro více jak 50 procent respondentů na 

Mostecku důležité se orientovat v oblasti křesťanství, jeho pojmů a tradic. Na škole č. 2 a 3 to 

byla dokonce celá polovina.   

Na Olomoucku odpovědělo kladně 100 procent respondentů školy č.3, což není 

překvapivé, ovšem i polovina dotázaných školy č.5 se taktéž vyjádřila, že je toto důležité. 

Celkově můžu konstatovat, že téměř polovina žáků považuje za důležité orientovat se 

v křesťanských pojmech a tradicích. 

 

Tabulka 11. a – Důležitost orientace v křesťanských pojmech a tradicích - Mostecko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 7 10 10 9 7 

NE 10 9 2 6 8 

NEODPOVĚZENO 3 1 8 5 5 

CELKEM 20 20 20 20 20 

 

Tabulka 12. b – Důležitost orientace v křesťanských pojmech a tradicích – Olomoucko 

 

ŽÁCI Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 4 9 20 6 10 

NE 8 11 0 6 6 

NEODPOVĚZENO 8 0 0 8 4 

CELKEM 20 20 20 20 20 
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Graf 23. a - Důležitost orientace v křesťanských pojmech a tradicích - Mostecko

 

 

 

Graf 24. b  - Důležitost orientace v křesťanských pojmech a tradicích - Olomoucko
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Otázka č. 7: Je ti téma náboženství blízké? 

Mostecko: Jako v předchozích odpovědích, i zde tvoří škola č.4 nejvýraznější trend. 

Nejvíce žáků odsud uvedlo, že se o téma náboženství zajímá. V případě ostatních školních 

zařízení se pohybujeme pod hranicí 25 procent žáků, kteří se  o téma náboženství zajímají. 

V tomto víceméně ateisticky orientovaném regionu není toho zjištění překvapující.          

Olomoucko: I zde opět tvoří škola č.3 nejvýraznější trend. Překvapily mě však 

odpovědi žáků z ostatních olomouckých škol, které vykazovaly téměř shodné výsledky 

s regionem Mostecka. 

 

Tabulka 13. a  – Zájem o náboženskou tématiku - Mostecko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 1 2 10 2 4 

NE 16 12 7 10 11 

NEODPOVĚZENO 3 6 3 8 5 

CELKEM 20 20 20 20 20 

 

Tabulka 14. b   – Zájem o náboženskou tématiku - Olomoucko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 2 4 17 4 1 

NE 14 8 0 10 16 

NEODPOVĚZENO 4 8 3 6 3 

CELKEM 20 20 20 20 20 
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Graf 25. a  - Zájem o náboženskou tématiku – Mostecko

 

 

 

Graf 26. b  - Zájem o náboženskou tématiku - Mostecko
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Otázka č. 8: Hlásí se ve Vaší rodině někdo k nějaké církvi? 

U této otázky bylo na Mostecku zjištěno, že ve většině případů, se žádný rodinný 

příslušník k církvi nehlásí, na škole č. 5 odpovědělo záporně dokonce celých 100 

respondentů. Na Olomoucku byla dle mých předpokladů situace, kladné odpovědi 

převažovaly. Není ani překvapivé, že nechalo tuto otázku nezodpovězenou 36 procent žáků 

Mostecka a 30 procent Olomoucka. 

 

Tabulka 15. a  -  Rodinný příslušník v církvi - Mostecko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 1 5 2 2 0 

NE 14 10 11 8 11 

NEODPOVĚZENO 5 5 7 10 9 

CELKEM 20 20 20 20 20 

 
 

Tabulka 16. b  -  Rodinný příslušník v církvi - Olomoucko 

ŽÁCI  Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 

ANO 8 8 16 6 9 

NE 3 8 0 6 6 

NEODPOVĚZENO 9 9 4 8 5 

CELKEM 20 20 20 20 20 

 



76 

 

Graf 27. a - Rodinný příslušník v církvi – Mostecko

 

 

 

Graf 15. b - Rodinný příslušník v církvi - Olomoucko
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Otázka č. 9: Pokud by náboženství bylo zařazeno do výuky jako samostatný předmět, co 

by podle tebe měla výuka obsahovat? 

V rámci tohoto dotazníku se jednalo o druhou polozavřenou otázku, která nabízela 

devět možných odpovědí i prostor pro vlastní vyjádření. Respondenti Mostecka  se v celých 

49 případech domnívají, že výuka náboženství by obsahovala seznámení s historiemi církví, 

stejný počet přitom označil také možnost seznámení se světovými náboženstvími. 

38 respondentů se domnívá, že by výuka měla zahrnovat křesťanské tradice a zvyky. Dále je 

překvapivé, že se 14 dětí domnívá, že by měla výuka náboženství také přesvědčovat o tom, 

aby vstoupily k církvi. V rámci této odpovědi využili pouze 3  žáci možnost „jiné“, přičemž 

shodně odpověděli nevím.  

Na Olomoucku se v celých 54 případech domnívají, že by výuka měla obsahovat 

křesťanské tradice a zvyky. 46 respondentů se domnívá, že by výuka měla zahrnovat 

seznámení s historiemi církví a třetí nejčastější odpovědi se objevovaly u možnosti 

„vyprávění o životě a smrti Ježíše Krista“. I v tomto regionu byli pouze 3  žáci, kteří označili 

možnost „jiné“ a shodně ji nechali prázdnou. 

 

Tabulka 17. a  – Obsah výuky náboženství - Mostecko 

ŽÁCI  

Škola 

1 

Škola 

2 

Škola 

3 

Škola 

4 

Škola 

5 

Přesvědčování o tom, abych vstoupil k církvi 2 1 7 0 4 

Křesťanské tradice a zvyky 11 0 4 12 11 

Seznámení s historiemi církví 4 1 1 9 10 

Studium bible 0 0 9 2 6 

Vyprávění o životě a smrti J.Krista 3 4 0 2 7 

Návštěvy kostela a bohoslužeb 0 0 0 0 2 

Výuka latiny 0 1 3 0 0 

Dodržování "Desatera" 0 0 0 11 1 

Seznámení se se světovými náboženstvími 8 11 10 8 12 

Jiné 0 2 0 1 0 
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Tabulka 18. b  – Obsah výuky náboženství – Olomoucko 

ŽÁCI  

Škola 

1 

Škola 

2 

Škola 

3 

Škola 

4 

Škola 

5 

Přesvědčování o tom, abych vstoupil k církvi 1 0 3 1 1 

Křesťanské tradice a zvyky 10 11 14 10 9 

Seznámení s historiemi církví 6 12 11 8 9 

Studium bible 1 1 7 4 2 

Vyprávění o životě a smrti J.Krista 8 8 6 11 8 

Návštěvy kostela a bohoslužeb 0 0 4 14 1 

Výuka latiny 0 4 2 2 0 

Dodržování "Desatera" 0 1 0 2 0 

Seznámení se se světovými náboženstvími 11 4 0 3 9 

Jiné 0 0 1 0 2 

 

 

Graf 28. a  - Obsah výuky náboženství – Mostecko
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Graf 29. b   - Obsah výuky náboženství - Olomoucko
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Otázka č. 1: Chtěli byste, aby Vaše dítě navštěvovalo výuku náboženství jako 

samostatný předmět? 

Dle reakcí na tuto otázku bylo na Mostecku zjištěno, že pouze 4 respondenti by 

souhlasili s přítomností svého dítěte při výuce náboženské výchovy. Zbývajících 18 

respondentů tuto možnost odmítlo. V rámci tohoto vzorku můžeme tedy tvrdit, že začlenění 

náboženské výchovy na vybraných školách není, alespoň v případě konkrétních dotazovaných 

rodičů, podporováno. 

 Na Olomoucku byla podpora mnohem větší, více, jak 50 procent respondentů se 

vyjádřilo kladně, což se vzhledem k regionům očekávalo. 

 

Tabulka 11. a – Náboženství jako samostatný předmět – Mostecko 

Možnosti Rodiče 

ANO 4 

NE 18 

Nezodpovězeno 0 

 

Tabulka 11. b – Náboženství jako samostatný předmět – Olomoucko 

Možnosti Rodiče 

ANO 22 

NE 12 

Nezodpovězeno 7 
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Graf 17. a  – Náboženství jako samostatný předmět – Mosteckocko

 

 

Graf 17. b – Náboženství jako samostatný předmět – Olomoucko
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Otázka č. 2: V  jakém ročníku by  podle Vás bylo vhodné výuku zařadit? 

Má bezprostřední návaznost na první otázku. Na Mostecku nejvíce rodičů odpovědělo 

v devátém, na Olomoucku v šestém. Velká část tuto otázku nezodpověděla, důvodem je 

pravděpodobně záporná odpověď v předchozí otázce, případně ročník nepovažují za důležitý. 

 

Tabulka 12.a – Zařazení výuky do ročníku - Mostecko  

Ročník Rodiče 

3. 0 

4. 1 

5. 3 

6. 3 

9. 6 

Nezodpovězeno 9 

 

 

Tabulka 12.b  – Zařazení výuky do ročníku – Olomoucko 

Ročník Rodiče 

3. 1 

4. 3 

5. 6 

6. 16 

9. 2 

Nezodpovězeno 7 
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Graf 18.a – Zařazení výuky do ročníku - Mostecko

  

 

Graf 18.a – Zařazení výuky do ročníku - Olomoucko
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Otázka č. 3: Co by bylo důvodem, že by dítě výuku odmítlo? 

Tato otázka byla jednou z těch, v jejichž rámci bylo umožněno vyplnit více možností a 

u poslední také vyjádřit vlastní názor, tedy jiný důvod, proč by dítě navštěvovat hodiny 

náboženství nemělo.   

V obou regionech nejvíce rodiče uváděli, že jejich děti mají jiné volnočasové aktivity. 

Domnívám se však, že v případě náboženství jako volitelného předmětu a součásti školních 

osnov by neměl být tento důvod překážkou. Plně však respektuji mínění zákonných zástupců. 

Druhou nejčastější odpovědí bylo, že děti náboženství nezajímá. Nikdo z rodičů naopak 

nevyužil možnosti sdělit jiné důvody. Ve dvou případech se respondenti domnívají, že výuka 

náboženství není důležitá a ve čtyřech případech uvádějí jako důvod, že oni sami nejsou 

věřící. 15 rodičů 1 z Mostecka a 14 z Olomoucka tuto otázku zcela vynechali. 

 

Tabulka 13. a  – Důvody rodičů pro odmítnutí výuky dítětem - Mostecko 

  

Četnost 

odpovědí 

Dítě má jiné volnočasové aktivity 12 

Nezajímá ho tato výuka 11 

Tuto výuku nepotřebuje  8 

Sami nejsme věřící  3 

Jiný důvod 0 

Nezodpovězeno 1 

 

Tabulka 13. b  – Důvody rodičů pro odmítnutí výuky dítětem – Olomoucko 

 

  

Četnost 

odpovědí 

Dítě má jiné volnočasové aktivity 13 

Nezajímá ho tato výuka 11 

Tuto výuku nepotřebuje  9 

Sami nejsme věřící  1 

Jiný důvod 0 

Nezodpovězeno 14 
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Graf 19. a  - Důvody rodičů pro odmítnutí výuky dítětem – Mostecko

 

 

 

Graf 19. b  - Důvody rodičů pro odmítnutí výuky dítětem – Olomoucko
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Otázka č. 4: Mělo by být náboženství zařazeno do výuky na základních školách? 

Na Mostecku shodně 8 rodičů odpovědělo kladně a 8 záporně. Na Olomoucku by 

většina výuku náboženství uvítala. Shodně po šesti respondentech v obou regionech na otázku 

neodpovědělo. 

 

Tabulka 14. a  – Náboženství jako součást výuky ZŠ - Mostecko 

Možnosti Rodiče 

ANO 8 

NE 8 

Nezodpovězeno 6 

 

Tabulka 14. b   – Náboženství jako součást výuky ZŠ - Mostecko 

Možnosti Rodiče 

ANO 21 

NE 16 

Nezodpovězeno 6 

 

 

 

Graf 20. a  - Náboženství jako součást výuky ZŠ – Mostecko
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Graf 20. b   - Náboženství jako součást výuky ZŠ – Olomoucko

 

 

 

Otázka č. 5: Je podle Vás všeobecně důležité orientovat se v základních křesťanských 

pojmech a tradicích? 

U této otázky se poměr odpovědí výrazně změnil především na Mostecku. Více než 

polovina respondentů v obou regionech odpověděla, že je pro ni důležité orientovat se alespoň 

v základních pojmech a tradicích, které vycházejí z křesťanství. Zbývajících 8 na Mostecku a 

6 na Olomoucku odpovědělo negativně. Z toho vyplývá, že si rodiče uvědomují, přestože jsou 

někteří nevěřící, že náboženství je ve své podstatě s jejich běžným životem bezprostředně 

spojeno. 

 

Tabulka 15. a  – Důležitost orientace v křesťanských pojmech a tradicích - Mostecko 

Možnosti Rodiče 

ANO 14 

NE 8 

Nezodpovězeno 0 
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Tabulka 15. b  – Důležitost orientace v křesťanských pojmech a tradicích - Olomoucko 

Možnosti Rodiče 

ANO 32 

NE 6 

Nezodpovězeno 3 

 

 

Graf 21. a - Důležitost orientace v křesťanských pojmech a tradicích – Mostecko

  

 

Graf 21. b  - Důležitost orientace v křesťanských pojmech a tradicích- Olomoucko
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Otázka č. 6: Je Vám samotným téma náboženství blízké? 

Zde se odpovědi v regionech lišily výrazně.Z odpovědí Na Mostecku vyplynulo, že se 

o náboženskou tématiku zajímá pouze 1 rodič, zbývajících 21 opět odpovědělo negativně. Na 

Olomoucku většina odpověděla kladně, přesto je překvapivé, že 15 respondentů otázku 

nezodpovědělo. 

 

Tabulka 16. a – Zájem rodičů o náboženskou tématiku - Mostecko 

Možnosti Rodiče 

ANO 1 

NE 21 

Nezodpovězeno 0 

 

 

Tabulka 16. a – Zájem rodičů o náboženskou tématiku - Mostecko 

Možnosti Rodiče 

ANO 16 

NE 10 

Nezodpovězeno 15 

 

 
Graf 22. a - Zájem rodičů o náboženskou tématiku – Mostecko
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Graf 22. b  - Zájem rodičů o náboženskou tématiku - Olomoucko

 

 

Otázka č. 7: Hlásí se ve Vaší rodině někdo k nějaké církvi? 

Prostřednictvím této otázky byly do jisté míry objasněny odpovědi doposud zjištěné 

v rámci daného dotazníku. Pouze 1  respondent Mostecka odpověděl kladně, tudíž nelze 

očekávat zvýšený zájem o náboženské otázky. A to ani v případě školní docházky jejich dětí.  

Na Olomoucku podle očekávání i dosavadních zjištění byla situace opačná. Více jak 

50 procent odpovědělo kladně. 

 

Tabulka 17. a  – Rodiče hlásící se k církvi - Mostecko 

Možnosti Rodiče 

ANO 1 

NE 15 

Nezodpovězeno 6 

 

Tabulka 17. b  – Rodiče hlásící se k církvi – Olomoucko  

Možnosti Rodiče 

ANO 23 

NE 11 

Nezodpovězeno 7 
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Graf 23. a  – Rodiče hlásící se k církvi - Mostecko

 

 

 

Graf 23. b  – Rodiče hlásící se k církvi - Olomoucko
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Otázka č. 8: Pokud by náboženství bylo zařazeno do výuky jako samostatný předmět, co 

by podle Vás mělo být obsahem výuky? 

U této otázky bylo respondentům nabídnuto devět možností a jedna doplňková 

odpověď, v jejímž rámci měli respondenti opět možnost vyjádřit vlastní názor. Toho bylo 

využito pouze ve dvou případech Mostecka, kdy bylo uvedeno „nevím“ a „výuka nemůže být 

povinná“. Nejčastěji bylo v obou regionech uváděno, že by výuka křesťanství měla zahrnovat 

křesťanské tradice a zvyky, dále pak seznámení s historiemi církví. Ani jeden z respondentů 

neuvedl možnost, že by děti byly přesvědčovány, aby vstoupily k církvi, což je potěšující. 

 

Tabulka 18.a  – Obsah výuky náboženství pohledem rodičů – Mostecko 

  Četnost odpovědí 

Vstup dětí k církvi 0 

Křesťanské tradice a zvyky 16 

Historie církví 10 

Studium bible 2 

Život a smrt J.Krista 2 

Návštěvy kostela a bohoslužeb 1 

Výuka latiny 0 

Dodržování "Desatera" 1 

Seznámení se se světovými náboženstvími 11 

Jiné 2 
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Tabulka 18. b   – Obsah výuky náboženství pohledem rodičů –Olomoucko 

 

  Četnost odpovědí 

Vstup dětí k církvi 0 

Křesťanské tradice a zvyky 29 

Historie církví 12 

Studium bible 4 

Život a smrt J.Krista 3 

Návštěvy kostela a bohoslužeb 3 

Výuka latiny 4 

Dodržování "Desatera" 1 

Seznámení se se světovými náboženstvími 8 

Jiné 0 

 

 

Graf 24. a  - Obsah výuky náboženství pohledem rodičů - Mostecko
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Graf 24. b   - Obsah výuky náboženství pohledem rodičů - Olomoucko
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5.8 Zhodnocení hypotéz 

A) HYPOTÉZA: V Olomouci bude mezi vybranými školami více škol, na kterých se 

náboženství vyučuje – POTVRZENA 

Tato hypotéza se potvrdila vzhledem k tomu, že na Mostecku se náboženství 

nevyučuje ani na jedné z vybraných základních škol, ale na Olomoucku výuku potvrdila škola 

č. 3. 

B)  HYPOTÉZA: V Olomouci bude o více jak 50 % větší zájem o výuku náboženství 

mezi rodiči  - POTVRZENA 

V tomto případě se předpokládaná hypotéza skutečně potvrdila. Z výzkumu       

jednoznačně vyplynulo, že 22 rodičů z Olomoucka by mělo zájem o výuku náboženství, 

z Mostecka pouze 4. Tuto hypotézu jsem ověřovala prostřednictvím prvního dotazu v rámci 

dotazníku určeného rodičům žáků vybraných základních škol.  

C) HYPOTÉZA: V Olomouci bude o více jak 50 % větší zájem o výuku náboženství 

mezi žáky- POTVRZENA 

Na základě získaných dat v rámci výzkumu předpokládaná hypotéza byla potvrzena. 

Zájem o výuku náboženství potvrdilo 11 žáků Mostecka a 23 žáků Olomoucka. Není ovšem 

bez povšimnutí, že se tato hypotéza potvrdila jen díky skutečnosti, že byla náhodným 

výběrem oslovena škola se zaměřením na vzdělávání na křesťanských principech.   

D) HYPOTÉZA: V Olomouci bude o více jak 50 % ředitelů, kteří by výuku uvítali - 

POTVRZENA 

Tato hypotéza byla na základě získaných dat potvrzena. Informace byly v tomto 

případě získávány prostřednictvím druhé otázky v rámci dotazníků určeného ředitelům, kde 

jeden ředitel Mostecka, tedy 20 procent by výuku uvítal, na Olomoucku byla situace opačná. 

Výuku by uvítali 4 ředitelé, tedy 80 procent. 

E) HYPOTÉZA: V Olomouci budou mít žáci o více jak 50 % větší zájem o 

náboženské otázky- NEPOTVRZENA 

Tato hypotéza nebyla potvrzena na základě získaných dat provedeného dotazníkového 

šetření žáků – otázka č. 7. Na Mostecku zájem potvrdilo 19 žáků, na Olomoucku 28 žáků. 

Vzhledem k tomu, že jich na Olomoucku bylo 17 ze školy č. 3, dá se konstatovat, že byla tato 

hypotéza téměř vyvrácena. 
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F) HYPOTÉZA: V Olomouci bude o více jak 50 % žáků umět přesně definovat, co 

by měla obsahovat výuka náboženství  - NEPOTVRZENA 

Tato stanovená hypotéza nebyla na základě získaných dat potvrzena. Informace byly 

získány prostřednictvím polozavřené otázky č. 9 v rámci dotazníku určeného pro žáky 

vybraných základních škol. Jednalo se o 9 možností,  přičemž u poslední byl opět poskytnut 

prostor pro případné vyjádření respondenta. V nejvíce případech se žáci obou regionů 

domnívají, že by výuka náboženství měla obsahovat seznámení s historiemi  církví, 

křesťanské tradice a zvyky, seznámení se se světovými náboženstvími a vyprávění o životě a 

smrti Ježíše Krista. Číselné rozdíly v odpovědích jednotlivých regionů byly zanedbatelné. 

G) HYPOTÉZA: V Olomouci bude o více jak 50 % rodičů umět přesně definovat, co 

by měla obsahovat výuka náboženství - NEPOTVRZENA 

Tato předpokládaná hypotéza nemohla být na základě získaných dat potvrzena. 

Informace byly získány prostřednictvím polozavřené otázky č. 8 v rámci dotazníku určeného 

pro rodiče vybraných základních škol. Jednalo se o 9 možností,  přičemž u poslední byl opět 

poskytnut prostor pro případné vyjádření respondenta. V nejvíce případech se rodiče obou 

regionů domnívají, že by výuka náboženství měla obsahovat křesťanské tradice a 

zvyky,  historie  církví a seznámení se se světovými náboženstvími. Číselné rozdíly 

v odpovědích jednotlivých regionů byly zanedbatelné podobně jako u žáků v předchozí 

hypotéze. 

H) HYPOTÉZA: V Olomouci budou mít zástupci církví větší zájem o výuku 

náboženství na školách  -  POTVRZENA 

V případě této hypotézy byly informace zjišťovány prostřednictvím řízených 

rozhovorů, které probíhaly elektronickou formou,  telefonicky a prostřednictvím osobního 

setkání. Zájmu o vyučování náboženství na některé ze škol v okrese Most  a Olomouc byla 

věnována třetí otázka. Na Mostecku pouze jeden ze tří dotazovaných respondentů zájem 

projevil, na Olomoucku zájem projevili tři ze čtyř dotazovaných. 

 

Otázka: Měl byste zájem náboženství vyučovat? – Mostecko 

Tři  respondenti, kteří poskytli zpětnou vazbu, odpověděli ve dvou případech záporně, 

pouze jeden by zájem měl. Je tedy možné tvrdit, že církve nemají v rámci Mostecka zájem 
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náboženství vyučovat. Ten, který by byl ochoten, několik škol kontaktoval, ale žádný 

z ředitelů neměl zájem výuku náboženství začlenit ani jako volitelný či nepovinný předmět. 

Ostatní uvedli, že jim v tom brání nejrůznější aktivity, tedy nedostatek času, ale i neprojevený 

zájem ze strany škol. 

 

Otázka: Měl byste zájem náboženství vyučovat? – Olomoucko 

Na Olomoucku poskytli zpětnou vazbu respondenti čtyři. Pouze jeden z nich, že 

z časových důvodů a vysokému věku zájem nemá, ostatní odpověděli kladně. Jeden z nich 

uvedl ano, pokud by škola projevila zájem, druhý pokud by byl zájem ze strany dětí a rodičů a 

třetí vidí smysl pouze ve výuce na církevních školách. 

 

Tabulka 19 a. – Zájem církevních zástupců vyučovat náboženství na školách na Mostecku 

  Církev 1 

Církev 

2 

Církev 

3 

ANO 1 0 0 

NE 0 1 1 

Důvod 

Duchovní 

hodnoty 

Nemám 

čas 

Mám 

jiné 

aktivity 

 

 

Tabulka 19b. – Zájem církevních zástupců vyučovat náboženství na školách na Olomoucko 

  

Církev 

1 

Církev 

2 Církev 3 Církev 4 

ANO 1 1 1 0 

NE 0 0 0 1 

Důvod 

Pokud 

bude 

zájem 

školy 

Pokud 

by byl 

zájem 

žáků 

Na 

církevních 

školách 

to smysl 

má 

Vysoký 

věk, 

nedostatek 

času 
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Graf 25 a. – Zájem církevních zástupců vyučovat náboženství na školách na Mostecku

 

 

 

Graf 25 b. – Zájem církevních zástupců vyučovat náboženství na školách na Olomoucko
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5.9 Řízené rozhovory 

Kontaktování a výzkum probíhal od června do srpna 2014, celkem bylo osloveno 10 

zástupců různých církví. 

Na Mostecku bylo osloveno 5 zástupců církví. Do konce tohoto období byly bohužel 

zaznamenány zpětné vazby jen ve třech případech, s nimi byl poté veden řízený rozhovor. 

Zbývající potencionální respondenti nereagovali na opětovné maily a žádosti.  

Na Oloumoucku bylo také osloveno 5 zástupců církví. Reagovali čtyři, se kterými byl 

veden řízený rozhovor.  

Cílem rozhovorů bylo zjistit, jak zástupci církve vidí současnou situaci a zdali by mělo 

být náboženství vůbec vyučováno. Dále, jestli jako vyučující tohoto předmětu působili, 

působí nebo by alespoň měli o tuto aktivitu do budoucna zájem.  

Ráda bych zdůraznila, že jsou názory jednotlivých respondentů v tomto ohledu velmi 

rozmanité a zároveň zajímavé. Ucelené rozhovory jsou proto v plném rozsahu umístěny 

v rámci příloh na konci této práce.   

6 Závěr 

Tato diplomová práce byla věnována zajímavému  tématu ,  a to výuce náboženství na 

vybraných základních školách Mostecka a Olomoucka, jako navázání na bakalářskou práci, 

kde byl zkoumán pouze region Mostecka. Zde došlo ke zkoumání dvou vzdálených regionů a 

to z mnoha hledisek. 

 Během tvorby tohoto textu bylo cílem co nejvíce nastínit historický i současný vývoj 

vztahu k náboženství v obou regionech. Bylo velmi zajímavé zjišťovat, zda se situace na 

Mostecku za uplynulé 2 roky, kdy jsem realizovala svůj výzkum poprvé, změnila a získávat 

nové poznatky o regionu Olomoucka, kde jsem s ohledem na statistiky v této otázce, 

očekávala jiné výsledky. Mostecko patří mezi nejvýraznější ateistické oblasti České 

republiky, Olomoucko naopak. 

V rámci první poloviny práce nebyla pozornost věnována pouze retrospektivním 

událostem 20. století, nýbrž také platné legislativě, která výuku náboženství, potažmo celkový 

přístup k víře, upravuje.  

V rámci empirické části byl výzkum rozdělen do dvou částí, a to dotazníkového 

šetření a řízených rozhovorů. Záměrně bylo vybráno pět různých základních škol, které se 
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vyznačovaly zejména rozmanitým zaměřením výuky. Zde bylo uskutečněno dotazníkové 

šetření s řediteli, žáky i jejich rodiči. Další cílovou skupinou byly zástupci církví působících 

na Mostecku a Olomoucku, se kterými byly vedeny zmíněné řízené rozhovory. 

Získaná data byla následně zpracována v rámci přehledných tabulek a grafů, 

prostřednictvím kterých mohly být následně vyhodnoceny předem stanovené hypotézy.  

Jednalo se celkově o osm tvrzení, která se v pěti případech potvrdila. Ukázalo se tedy, že byl 

můj postoj k otázce aktuálního přístupu k výuce náboženství optimistický. 

Předpoklady byly správné především v rovině srovnání škol, kde se potvrdilo, že na 

Olomoucku bude větší zájem ze strany rodičů, ředitelů i zástupců církví o náboženství jako 

takové. Nepotvrdily se pouze v případech definování, co by výuka měla obsahovat, a to ze 

strany rodičů i žáků a překvapivě v zájmu žáků o náboženské otázky. 

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat výuku náboženství na základních školách  

Mostecka a Olomoucka po roce 1989 a porovnat oba regiony z hlediska zájmu a povědomí o 

této problematice. Na základě tohoto textu si dovoluji tvrdit, že se mi cíl podařilo splnit. 

V rámci provedeného výzkumu se mi podařilo získat zpětnou vazbu z dostatečného množství 

zdrojů, a následně tak co nejobjektivněji zhodnotit současnou situaci.  

 Dle mého názoru má výuka náboženství v učebním plánu naší školy rozhodně 

své uplatnění. Věřím, že se v blízké době alespoň na některých školách podaří výuku začlenit 

a tím tak rozšířit u žáků všeobecný rozhled. 
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Příloha 1 - Systém kurikulárních dokumentů 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV - Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání; RVP GV - Rámcový vzdělávací program pro 

gymnaziální vzdělávání; RVP SOV - Rámcový vzdělávací program (programy) pro střední 

odborné vzdělávání. 

* Ostatní RVP - rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský 

zákon - Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací 

program pro jazykové vzdělávání, případně další. 

 

 
Zdroj: http://scio.cz/skoly/rvp/odstavec.asp?odstavecID=1060  
  

javascript:slovnik(20)
javascript:slovnik(20)
http://scio.cz/skoly/rvp/odstavec.asp?odstavecID=1060
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Příloha 2 - Téma, cíle a obsahy jednotlivých ročníků 

 

 
Z 
 

 
Zdroj: Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v1.- 9. ročníku základní 

školy 
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Příloha 3 - Obyvatelstvo podle pohlaví a náboženského vyznání  

 

(okres Most) 

 

 

 

                 

 

 

   

       

  
1991 2001 

celkem muži ženy celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 120 212 
58 

848 
61 

364 117 196 57 266 59 930 

v tom:             

Věřící 24 022 
10 

379 
13 

643 14 509 6 039 8 470 

v tom:             
Apoštolská církev (letniční hnutí) 23 9 14 10 6 4 

Bratrská jednota baptistů 5 2 3 12 4 8 

Církev Adventistů sedmého dne 19 6 13 57 22 35 

Církev bratrská 20 8 12 264 121 143 

Církev československá husitská 953 370 583 478 196 282 

Církev Ježíše Krista Svatých posl. dnů (mormoni) . . . 16 12 4 

Církev řeckokatolická 206 91 115 168 63 105 

Církev římskokatolická 
20 746 9 028 

11 
718 11 103 4 501 6 602 

Českobratrská církev evangelická 1 059 438 621 459 171 288 

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR 100 39 61 33 11 22 
Evangelická církev metodistická 32 9 23 21 7 14 
Federace židovských obcí 15 6 9 9 2 7 
Jednota bratrská 11 6 5 10 6 4 
Křesťanské sbory 25 14 11 78 39 39 
Luterská evangelická církev augsburského v. v ČR . . . 10 2 8 
Náboženská společnost českých unitářů 4 2 2 1 1 - 

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 161 61 100 238 86 152 

Novoapoštolská církev v ČR 1   1 4 1 3 

Pravoslavná církev v českých zemích 392 172 220 269 122 147 

Slezská církev evangelická augsburského vyznání 42 17 25 3 2 1 

Starokatolická církev v ČR 48 17 31 21 8 13 
Církev sjednocení (moonisté) . . . - - - 
Scientologická církev . . . - - - 
Křesťanská společenství . . . 29 15 14 
Anglikánská církev . . . - - - 
Islám . . . 16 12 4 
Buddhismus . . . 89 59 30 
Hinduismus . . . 2 2 - 
hnutí Hare Kršna . . . 1 1 - 

ostatní a nepřesně určené 160 84 76 1 108 567 541 

podíl věřícího obyvatelstva v % 20,0 17,6 22,2 12,4 10,5 14,1 

bez vyznání 
71 929 

36 
109 

35 
820 93 593 46 600 46 993 

Nezjištěno 
24 261 

12 
360 

11 
901 9 094 4 627 4 467 

 
Zdroj: http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_podle_pohlavi_a_nabozenskeho_vyznani_mo 
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Příloha 4 - Obyvatelstvo podle pohlaví a náboženského vyznání 

 

(okres Olomouc) 
       

  
1991 2001 

celkem muži ženy celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 
223 
436  

108 
148  

115 
288  

224 
613  

108 
610  

116 
003  

v tom:             

věřící 
108 
520  48 718  59 802  76 538  32 442  44 096  

z toho:             
Apoštolská církev (letniční hnutí) 34  14  20  157  69  88  

Bratrská jednota baptistů 33  20  13  124  66  58  

Církev Adventistů sedmého dne 100  42  58  193  78  115  

Církev bratrská 12  6  6  76  29  47  

Církev československá husitská 5 958  2 379  3 579  3 881  1 507  2 374  

Církev Ježíše Krista Svatých posl. dnů (mormoni) .  .  .  27  14  13  

Církev řeckokatolická 94  36  58  118  53  65  

Církev římskokatolická 97 359  44 087  53 272  64 401  27 236  37 165  

Českobratrská církev evangelická 2 609  1 112  1 497  1 510  588  922  

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR 67  25  42  87  30  57  
Evangelická církev metodistická 44  20  24  27  9  18  
Federace židovských obcí v ČR 19  9  10  27  24  3  
Jednota bratrská 8  1  7  10  6  4  
Křesťanské sbory 53  24  29  128  48  80  
Luterská evangelická církev augsburského v. v ČR .  .  .  22  12  10  
Náboženská společnost českých unitářů 3  1  2  3  1  2  

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 170  61  109  314  132  182  

Novoapoštolská církev v ČR 8  6  2  15  8  7  

Pravoslavná církev v českých zemích 1 556  687  869  1 122  452  670  

Slezská církev evangelická augsburského vyznání 44  18  26  5  1  4  

Starokatolická církev v ČR 80  29  51  15  4  11  
Církev sjednocení (moonisté) .  .  .   -   -   -  
Scientologická církev .  .  .  1  1   -  
Křesťanská společenství .  .  .  58  25  33  
Anglikánská církev .  .  .  2   -  2  
islám .  .  .  102  75  27  
buddhismus .  .  .  135  94  41  
hinduismus .  .  .  17  11  6  
hnutí Hare Kršna .  .  .  5  3  2  

ostatní a nepřesně určené 1) 269  141  128  3 956  1 866  2 090  

podíl věřícího obyvatelstva v % 48,6  45,1  51,9  34,1  29,9  38,0  

bez vyznání 
78 483  40 721  37 762  

128 
407  66 291  62 116  

nezjištěno 36 433  18 709  17 724  19 668  9 877  9 791  
       
1) 

v roce 1991 zahrnuje i církve, které se v roce 2001 zjišťovaly samostatně     
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Příloha 5 – Dotazník pro ředitele základních škol 

 
 
 

 

Dotazník pro ředitele základních škol 

 
Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, 

 

studuji na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a v rámci realizace  

diplomové práce na téma:  

Výuka náboženství na vybraných základních školách Mostecka a Olomoucka po roce 1989 

provádím dotazníkové šetření mezi řediteli základních škol.  

Cílem tohoto šetření je zjistit, zda na vaší škole probíhala či probíhá výuka náboženství, 

případně jestli byste ji uvítali jako jeden z povinných předmětů či povinně volitelných 

předmětů a co by měla obsahovat. 

Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci a o vyplnění níže uvedeného dotazníku. 

 Předem Vám moc děkuji!   

Následuje  7 jednoduchých otázek, jejichž zodpovězení vám zabere asi  5  minut. 

Odpověď, která nejvíce vystihuje Váš  názor,  prosím označte křížkem. Na otázku č. 4 

odpovězte vlastními slovy. U otázky č. 7 můžete vybrat více možností. 

Jsem si vědoma toho, že data, na která se Vás ptám, jsou citlivějšího charakteru, a proto Vás  

ujišťuji, že je dotazník anonymní, proto jej nepodepisujte. 

  

 

Mnohokrát Vám děkuji za spolupráci. 

Bc. Lenka Gromanová 



113 

 

1.  Vyučoval se předmět náboženství na Vaší škole po roce 1989? 

ANO   NE 

2.  Zařadili byste náboženství do výuky jako povinný či povinně volitelný předmět? 

ANO   NE 

3.  Bylo by pro Vás podstatné, která církev by náboženství vyučovala? 

ANO   NE 

4. V jakém ročníku by podle Vás bylo vhodné výuku zařadit? 

ANO   NE      ……………………………….. 

5.  Je podle Vás všeobecně důležité orientovat se v základních křesťanských pojmech a 

tradicích ? 

ANO   NE 

6. Je Vám téma náboženství blízké? 

ANO   NE 

7. Pokud by náboženství bylo zařazeno do výuky jako samostatný předmět, co by podle 

Vás mělo být obsahem výuky? 

a) přesvědčování dětí o tom, aby vstoupily k církvi 

b) připomenutí křesťanských zvyků a tradic 

c) seznámení s historiemi církví 

d) studium Bible 

e) vyprávění o životě a smrti Ježíše Krista 

f) návštěvy kostela, bohoslužeb 

g) výuku latiny 

h) striktní dodržování Desatera 

i) seznámení se se světovými náboženstvími a jejich tradicemi 

j) jiné:………………………………………………………… 
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Příloha 6 – Dotazník pro žáky  

 

 

 

 

Dotazník pro žáky 
 

 

Milé žákyně, milí žáci, 

 

studuji na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a v rámci realizace  

diplomové práce na téma:  

 

Výuka náboženství na vybraných základních školách Mostecka a Olomoucka po roce 1989 

provádím dotazníkové šetření mezi žáky základních škol.  

Cílem tohoto šetření je zjistit, zda by žáci měli zájem mít výuku náboženství jako jeden 

z povinných předmětů či povinně volitelných předmětů a proč. 

Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci a o vyplnění níže uvedeného dotazníku. 

 Předem Vám moc děkuji!   

Následuje  9  jednoduchých otázek, jejichž zodpovězení vám zabere asi  5  minut. 

Odpověď, která nejvíce vystihuje Váš  názor,  prosím označte křížkem. U otázek č. 4 a č. 9 

můžete vybrat více možností. 

Jsem si vědoma toho, že data, na která se Vás ptám, jsou citlivějšího charakteru, a proto Vás  

ujišťuji, že je dotazník anonymní, proto jej nepodepisujte. 

 Nezapomeňte, že neexistují žádné správné či špatné odpovědi.  

 

Mnohokrát Vám děkuji za spolupráci. 

 

Bc. Lenka Gromanová 
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Jsem:   dívka    chlapec    (označte prosím křížkem) 

Můj věk: ..................... 

1. Vyučuje se na Vaší škole  náboženství jako samostatný předmět? 

ANO  NE 

2. Pokud ano, navštěvuješ toto vyučování? 

ANO  NE 

3. Pokud ne, navštěvoval(a) bys toto vyučování?  

ANO  NE 

4. Co by bylo důvodem, že bys tuto výuku odmítl(a): 

a) mám jiné volnočasové aktivity 

b) myslím, že tuto výuku nepotřebuji  

c) nejsem věřící 

d) jiný důvod:……………………………………………………… 

5. Mělo by být náboženství zařazeno do  výuky základních školách? 

ANO  NE 

6.  Je podle tebe všeobecně důležité orientovat se v základních křesťanských pojmecha 

tradicích? 

ANO  NE 

7. Je ti téma náboženství blízké? 

ANO  NE 

8.  Hlásí se Vaší rodině někdo k nějaké církvi? 

ANO  NE 

 

9 . Pokud by náboženství bylo zařazeno do výuky jako samostatný předmět, co by tebe 

měla obsahovat? 

a) přesvědčování dětí o tom, aby vstoupily k církvi 

b) připomenutí křesťanských zvyků a tradic 
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c) seznámení s historiemi církví 

d) studium Bible 

e) vyprávění o životě a smrti Ježíše Krista 

f) návštěvy kostela, bohoslužeb 

g) výuku latiny 

h) striktní dodržování Desatera 

i) seznámení se se světovými náboženstvími a jejich tradicemi 

j) jiné 

  



117 

 

Příloha 7– Dotazník pro rodiče 

 
 

 

Dotazník pro rodiče 

 

 

Vážení rodiče, 

 

studuji na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a v rámci realizace  

diplomové práce na téma:  

Výuka náboženství na vybraných základních školách Mostecka a Olomoucka po roce 1989 

provádím dotazníkové šetření mezi rodiči základních škol.  

Cílem tohoto šetření je zjistit, zda by rodiče měli zájem, aby jejich děti měly výuku 

náboženství jako jeden z povinných předmětů či povinně volitelných předmětů a proč. 

Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci a o vyplnění níže uvedeného dotazníku. 

 Předem Vám moc děkuji!   

Následuje  8 jednoduchých otázek, jejichž zodpovězení vám zabere asi  5  minut. 

Odpověď, která nejvíce vystihuje Váš  názor,  prosím označte křížkem. Na otázku č. 2 

odpovězte vlastními slovy. U otázek č. 3 a č. 8 můžete vybrat více možností. 

Jsem si vědoma toho, že data, na která se Vás ptám, jsou citlivějšího charakteru, a proto Vás  

ujišťuji, že je dotazník anonymní, proto jej nepodepisujte. 

 Nezapomeňte, že neexistují žádné správné či špatné odpovědi.  

 

Mnohokrát Vám děkuji za spolupráci. 

Bc. Lenka Gromanová 
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Jsem:   žena   muž    (označte prosím křížkem) 

1. Chtěli byste, aby Vaše dítě navštěvovalo výuku náboženství jako samostatný 

předmět? 

ANO  NE 

2.  Vjaké ročníku by podle Vás bylo vhodné výuku zařadit? 

……………………………………. 

3.  Co by bylo důvodem, že by dítě výuku odmítlo: 

a) dítě má jiné volnočasové aktivity 

b) nezájem dítěte o výuku 

c) tuto výuku nepořebuje 

d) nikdo z rodiny není věřící 

e) jiný důvod:……………………………………………………… 

 

4. Mělo by být náboženství zařazeno do výuky na základních školách? 

ANO  NE 

 

5. Je podle Vás všeobecně důležité orientovat se v základních křesťanských pojmech a 

tradicích? 

 

ANO  NE 

 

6. Je Vám samotným téma náboženství blízké? 

ANO  NE 

 

7.  Hlásí se ve Vaší rodině někdo k nějaké církvi? 

ANO  NE 

8 . Pokud by náboženství bylo zařazeno do výuky jako samostatný předmět, co by tebe 

měla obsahovat? 

a) přesvědčování dětí o tom, aby vstoupily k církvi 

b) připomenutí křesťanských zvyků a tradic 
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c) seznámení s historiemi církví 

d) studium Bible 

e) vyprávění o životě a smrti Ježíše Krista 

f) návštěvy kostela, bohoslužeb 

g) výuku latiny 

h) striktní dodržování Desatera 

i) seznámení se se světovými náboženstvími a jejich tradicemi 

j) jiné 
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Příloha 8 – Rozhovor se zástupcem církve 1 - Mostecko 
 

 

 

 

1. Myslíte si, že by se na ZŠ mělo vyučovat náboženství jako samostatný předmět? 

Myslím, že ano. Výuka by se měla do škol vrátit, aby si žáci uvědomili i jiné hodnoty, že ty 

materiální. Bohužel jsem i některé školy oslovil a zájem ředitelů o tuto výuku neměli. 

2. Vyučujete v současnosti na nějaké škole na Mostecku náboženství? 

Ne, dělám pouze pastorační činnost. 

3. Pokud ne, měl byste zájem náboženství vyučovat? 

Zájem bych měl, ale oslovovat školy již nebudu. Pokud bude zájem, budu učit rád. 

4. Vyučoval jste po roce 1989 na nějaké škole náboženství? 

Ano, několik let na základní škole 1. – 5. třídu jako nepovinný předmět, ale dětí časem 

ubývalo a předmět byl zrušen. 

5. Za jakých podmínek by podle Vás bylo pro školy přijatelné přijmout nabídku 

výchovně vzdělávacího programu na téma související s křesťanstvím? 

Pokud by v tom viděli smysl, bylo by potřeba, aby i vedení školy uznávalo duchovní 

hodnoty. 

6. Co užitečného by mohla přinést spolupráce školy a církve? 

Rozšíření znalostí v oblasti křesťanství a víry jako takové. 

7. Jaké postavení by podle Vás měli zástupci církve v pedagogickém sboru? 

Studoval jsem teologii i pedagogiku, cítil bych se rovnocenným učitelem a rád bych byl i 

nápomocen ve volnočasových aktivitách žáků, například v kroužku. 

8. Myslíte si, že děti na základních školách projeví zájem o výuku náboženství? 

Příliš tomu v dnešní počítačové a uspěchané době nevěřím. 
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Příloha 9 - Rozhovor se zástupcem církve 2 – Mostecko 

 

 

1. Myslíte si, že by se na ZŠ mělo vyučovat náboženství jako samostatný předmět? 

Ano, lidé inteligentní by měli mít povědomí i o otázkách náboženství. 

2. Vyučujete v současnosti na nějaké škole na Mostecku náboženství? 

Ne, nemám potřebu učit nevěřící. 

3. Pokud ne, měl byste zájem náboženství vyučovat? 

Pouze věřící, ale nemám dost času.  

4. Vyučoval jste po roce 1989 na nějaké škole náboženství? 

Ne. 

5. Za jakých podmínek by podle Vás bylo pro školy přijatelné přijmout nabídku 

výchovně vzdělávacího programu na téma související s křesťanstvím? 

Pokud by byl zájem. 

6. Co užitečného by mohla přinést spolupráce školy a církve? 

Utřídění hodnot současné mládeže. 

7. Jaké postavení by podle Vás měli zástupci církve v pedagogickém sboru? 

Byli by rovnocennými učiteli. 

8. Myslíte si, že děti na základních školách projeví zájem o výuku náboženství? 

Ne, i když víru neztrácím. 
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Příloha 10 - Rozhovor se zástupcem církve 3 – Mostecko 

 

 

1. Myslíte si, že by se na ZŠ mělo vyučovat náboženství jako samostatný předmět? 

Ano, určitě. Mladí lidé by měli slyšet o vzniku života a jeho Stvořiteli. 

2. Vyučujete v současnosti na nějaké škole na Mostecku náboženství? 

Ne, bohužel. Pronikla sem nová náboženská hnutí a to vlivem velké nezaměstnanosti, mrzí 

mě to. 

3. Pokud ne, měl byste zájem náboženství vyučovat? 

Ano. Ukázal bych jim škodlivost vlivu těchto „sekt“. Bohužel mám jiné aktivity, tedy 

nevím, jestli bych našel čas. 

4. Vyučoval jste po roce 1989 na nějaké škole náboženství? 

Ne. 

5. Za jakých podmínek by podle Vás bylo pro školy přijatelné přijmout nabídku 

výchovně vzdělávacího programu na téma související s křesťanstvím? 

Pokud by vše bylo ošetřeno legislativně. 

6. Co užitečného by mohla přinést spolupráce školy a církve? 

Mnoho. Především vzdělání dětí v oblasti duchovní. 

7. Jaké postavení by podle Vás měli zástupci církve v pedagogickém sboru? 

Byl bych učitel. 

8. Myslíte si, že děti na základních školách projeví zájem o výuku náboženství? 

Ano, děti jsou přehlceny technikou, budou hledat alternativu. 
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Příloha 11- Rozhovor se zástupcem církve 1 – Olomoucko 

 

 

1. Myslíte si, že by se na ZŠ mělo vyučovat náboženství jako samostatný předmět? 

Myslím, že plošně (míněno všem dětem bez rozdílu) ani ne. Je to velmi citlivé téma, které 

se týká osobní svobody člověka. A vnucováním něčeho, co není svobodně akceptováno, a 

také podporováno v rodině, se dosáhne spíše averze. Matematika, čeština jsou věci 

neutrální, a tedy nekladou nárok na svobodné rozhodnutí. Náboženství však osobní 

rozhodnutí vyžaduje. A mluvit o náboženství jen jako o systému či souboru informací aniž 

by se vedlo ke vztahu k Bohu, to by byl „výprodej“. 

2. Vyučujete v současnosti na nějaké škole na Olomoucku náboženství? 

Vyučovat náboženství má smysl na církevní škole, kam rodiče s tímto záměrem svoje děti 

přihlašují, a dá se předpokládat jakási podpora z jejich strany. Tam jsem rok vyučoval, 

ale vzhledem k funkcím, které zastávám jako prioritní, jsem se příliš často musel nechat 

zastupovat, tak jsem tuto výuku vzdal, poněvadž jsem cítil, že už tento další úvazek 

přesahuje moje síly. Navíc, je tam dostatek učitelů náboženství, takže se dětem nestala 

žádná újma. Náboženství vyučuji na faře ty děti, které se pro nedostatek kapacity 

nedostaly do církevní školy voršilek.  

 

3. Pokud ne, měl byste zájem náboženství vyučovat? 

Ano. Ukázal bych jim škodlivost vlivu „sekt“. Pokud by byl zájem ze strany školy, učil 

bych. 

4. Vyučoval jste po roce 1989 na nějaké škole náboženství? 

Byl jsem vysvěcen v roce 1984. Prvních 6 let jsem byl kaplanem v Luhačovicích, kde jsem 

učil 8 hodin týdně na velké základní škole a dalších školách v okolí. Mělo to smysl. Učil 

jsem děti, které rodiče přihlásili, a spolupracovali. Pak jsem byl 9 let farářem ve 

Vizovicích a přilehlých obcích. Učil jsem na všech školách, které byly v mém teritoriu. 

Mělo to smysl ze stejného důvodu. Ovšem nikdy se náboženství neučilo plošně, celá třída, 

věřící i nevěřící dohromady. Vždy jen ti, kteří byli přihlášení, a ti byli věřící. 

5. Za jakých podmínek by podle Vás bylo pro školy přijatelné přijmout nabídku 

výchovně vzdělávacího programu na téma související s křesťanstvím? 

Zcela určitě má smysl vyučovat etickou výchovu, která předkládá v podstatě křesťanský 

styl života na základě zdravé lidského rozum, tzv. „přirozeného zákona“ a vede děti 
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k tomu, aby žili jako „lidé“, aby se naučili rozlišovat dobro a zlo, objevili radost z radosti 

druhých. Výuku náboženství bych vždy nabídl těm, kteří o ni mají skutečný zájem. 

6. Co užitečného by mohla přinést spolupráce školy a církve? 

Určitě dobro dětí. Tam, kde většina rodin je věřící (Valašsko, Slovácko a některá další 

místa, kde i učitelé jsou věřící, tam tato jednotná výchova má určitě velký smysl. 

V Olomouci a lokalitách podobných ohledně religiozity, by mohly, krom výuky 

náboženství dětí, které rodiče do náboženství přihlásí, pomoci tzv. vstupy do škol, které 

připravuje a instruuje Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého (konkrétně Mgr. 

Helena Smyčková), které se snaží adekvátní formou přiblížit dětem plošně obsah 

křesťanských svátků (vánoce, velikonoce) a zprostředkovat tak možnost probuzení 

vertikálního rozměru v životě dětí. Opravdová křesťanská víra a výchova k ní, může vždy 

jen pomoci člověku, aby se stal opravdovým člověkem se všemi správně rozvinutými 

vztahy  ( vztah k Bohu, k druhým, k sobě). Když chybí ten první, logicky nemohou být 

úplně v pořádku ani ty další dva.) 

7. Jaké postavení by podle Vás měli zástupci církve v pedagogickém sboru? 

Mohou být rovnocennými partnery.  

8. Myslíte si, že děti na základních školách projeví zájem o výuku náboženství? 

Ano, ze strany věřících rodičů, kteří při křtu svých dětí, „slíbili jim i Bohu, že děti budou 

učit milovat Boha a bližní, jak nám to Pán Ježíš přikázal“(z křestních obřadů) což je 

podstata náboženské výchovy. A vidí, že církev jim v naplnění tohoto slibu může pomoci 

velmi cenným způsobem. 
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Příloha 12- Rozhovor se zástupcem církve 2 – Olomoucko 

 

 

1. Myslíte si, že by se na ZŠ mělo vyučovat náboženství jako samostatný předmět? 

To nevím, nepřemýšlel jsem o tom. Již dlouho tomu tak nebylo, tedy v běžných školách. 

2. Vyučujete v současnosti na nějaké škole na Olomoucku náboženství? 

Ne. 

3. Pokud ne, měl byste zájem náboženství vyučovat? 

Ano, pokud by byl zájem projeven žáky. 

4. Vyučoval jste po roce 1989 na nějaké škole náboženství? 

Ne. 

5. Za jakých podmínek by podle Vás bylo pro školy přijatelné přijmout nabídku 

výchovně vzdělávacího programu na téma související s křesťanstvím? 

Problém bude legislativa, nevím, zda je to zahrnuto do výchovně vzdělávacího plánu 

základního vzdělávání. 

6. Co užitečného by mohla přinést spolupráce školy a církve? 

Naučil bych děti vnímat a uznávat i jiné hodnoty, než materiální. 

7. Jaké postavení by podle Vás měli zástupci církve v pedagogickém sboru? 

Jako asistent? Nevím, to by také musela upravit legislativa. 

8. Myslíte si, že děti na základních školách projeví zájem o výuku náboženství? 

Myslím, že by mohli, alespoň v našem kraji je mnoho lidí, kteří i v dnešní době nezatratili 

duchovní hodnoty. 
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Příloha 13- Rozhovor se zástupcem církve 3 – Olomoucko 

 

 

1. Myslíte si, že by se na ZŠ mělo vyučovat náboženství jako samostatný předmět? 

Určitě ano, hovoří se o spoustě jiných věcí, tak proč nerozšiřovat vědění žáků, studentů i 

v tomto směru… 

2. Vyučujete v současnosti na nějaké škole na Olomoucku náboženství? 

Ne. 

3. Pokud ne, měla byste zájem náboženství vyučovat? 

Jen na církevních školách, tam to smysl má. 

4. Vyučovala jste po roce 1989 na nějaké škole náboženství? 

Ano, na základní škole 3 roky, protože jsem byla přesvědčena, že by to byl jeden 

z možných způsobu, jak rozšířit více dětem znalosti z tohoto oboru. 

5. Za jakých podmínek by podle Vás bylo pro školy přijatelné přijmout nabídku 

výchovně vzdělávacího programu na téma související s křesťanstvím? 

Zájem rodičů a pochopitelně dětí. 

6. Co užitečného by mohla přinést spolupráce školy a církve? 

Náboženství přináší jeden z velkých mravních kodexů a tím je „Desatero“. Znalost těchto 

božích přikázání by určitě krom jiného, plnilo více vzájemné úcty mezi žáky, studenty a 

k učitelům samotným. 

7. Jaké postavení by podle Vás měli zástupci církve v pedagogickém sboru? 

Je to normální vyučovací hodina, jako kterákoliv jiná. A pak záleží na charakteru 

každého učitele v přístupu k ostatním kolegům, ale to je ve všech oborech. 

8. Myslíte si, že děti na základních školách projeví zájem o výuku náboženství? 

Náboženství učím už výhradně na faře a nebylo jediného roku/jsem farářkou 38 roků/, 

abych neučila náboženství, ale jestli zájem projeví žáci běžných ZŠ, učila bych i je. 
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Příloha 12- Rozhovor se zástupcem církve 4 – Olomoucko 

 

 

1. Myslíte si, že by se na ZŠ mělo vyučovat náboženství jako samostatný předmět? 

Nemyslím. 

2. Vyučujete v současnosti na nějaké škole na Olomoucku náboženství? 

Ne. 

3. Pokud ne, měl byste zájem náboženství vyučovat? 

Ne, vzhledem k věku, vytíženosti a nedostatku času. 

4. Vyučoval jste po roce 1989 na nějaké škole náboženství? 

Ne. 

5. Za jakých podmínek by podle Vás bylo pro školy přijatelné přijmout nabídku 

výchovně vzdělávacího programu na téma související s křesťanstvím? 

O tom jsem neuvažoval. 

6. Co užitečného by mohla přinést spolupráce školy a církve? 

Souznění v oblasti duchovní a materiální. 

7. Jaké postavení by podle Vás měli zástupci církve v pedagogickém sboru? 

Byl by jakýmsi pomocníkem ve vzdělávání. 

8. Myslíte si, že děti na základních školách projeví zájem o výuku náboženství? 

Ne. 

 


