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Abstrakt

Média jsou dnes velmi mocná, přinášejí témata ke konverzaci, dokážou 

jednoduše manipulovat s našimi názory. Ovlivňují lidské myšlení a naše 

představy o světě kolem nás. Mediální vliv zasahuje do všech oblastí lidského 

života včetně náboženství. Právě náboženství je jedním z nejvýznamnějších 

kulturních činitelů. Od počátku lidstva ovlivňovalo společnost, určovalo způsob 

života, hodnoty a morálku. Aby náboženství mohlo existovat napříč stoletími, 

muselo se umět přizpůsobovat typu média, které ve společnosti převládalo. Tato 

diplomová práce pojednává právě o vztahu mezi sdělovacími prostředky a 

náboženstvím, konkrétněji o spojitosti mezi typem média, kterým je náboženství 

sdělováno a charakterem tohoto náboženství. Dále práce představuje 

nejvýznamnější světová a česká církevní média a programy s náboženskou 

tématikou.

Prvním cílem této práce je dokázat, že má náboženství stále velký vliv na 

společnost, a i proto je poměrně často v médiích. Druhým cílem pak je potvrdit 

hypotézu o technickém determinismu (v takové podobě, jak si ho představoval 

Marshall McLuhan) ve vztahu náboženství a médií, tedy potvrdit že způsob 

mediální prezentace náboženství, významně ovlivňuje povahu daného 

náboženství. K prokázání těchto hypotéz sloužila především mediální analýza 

větších světových církevních médií, analýza církevních dokumentů o sdělovacích 

prostředcích a studium literatury k danému tématu.

Abstract

Media are very powerful in present days, they are bringing conversational 

topics, they can easily manipulate our opinions. Media influence our thinking and 

our ideas about the world around us. Media influence are everywhere, media 



affect all areas of life including the religion. It is just religion what is one of the 

most important cultural factors. The religion is the source of values and morality 

from the beginning of human society. In order to religion could exist across the 

centuries, it had to adapt to the type of media which was dominant at the time. 

This dissertation discusses the link between media and religion, specifically about 

the connection between media type which is provider of religion and the nature of 

religion. This work also represents the most important church media and religious 

channels in the world and in the Czech Republic. 

The first goal of this work is to prove that religion still has big influence 

on society and that´s the reason, why is religion in media so often. The second 

goal is confirmation of the technical determinism hypothesis (according Marshall 

McLuhan) in relationship between religion and media – it means confirm that the 

type of media presentation of the religion influences the religion character. To 

prove these hypotheses I mostly used media analysis of big church media, 

analysis of church documents about media and study of suitable literature.
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků):
Média jsou dnes velmi často označována za nositele tzv. symbolické moci. Tato moc spočívá ve schopnosti 
ovlivňovat lidské myšlení, tím, že definuje významy. Právě to je pro média typické. Nastolují témata ke 
konverzaci i impulsy manipulující s našimi představami a úvahami o světě tím, že nám prezentují svět v určité 
formě a zároveň tvrdí, že toto pozorování je jediné správné. Tuto schopnost média převzala od náboženství. To 
doprovázelo člověka již od jeho prvních krůčků a dlouhá staletí právě náboženství respektive církve určovaly 
každodenní chod jednotlivých domácností i celé společnosti. Stejně jako dnes média, bylo dříve náboženství 
oním iniciátorem společenských změn a původcem hlavního názoru na to, jak má vypadat svět. I když se od 
počátků hodně proměnilo, i dnes, v době médií, zůstává v našich životech. Naše morální hodnoty, uvažování o 
tom, co je dobré a co špatné pochází z náboženství. Stejně tak je promítnuto i do právních systémů. Tématem této 
práce by měla být analýza střetů a vzájemného prolínaní těchto dvou mocných nositelů symbolické moci, kdy se 
ani jeden nechce vzdát svého působení na lidi, přestože pohled na svět skrze ně se od sebe může velmi 
diametrálně lišit.
O vývoji náboženství bylo napsáno již mnoho knih (např. čtyřdílné zpracování o historii náboženství od Mircea 
Eliade), málokterá z nich se ale zabývala úzkou spojitostí mezi typem média, kterým je náboženství sdělováno a 
šířeno a povahou samotného náboženství. Pokud se někdo zabýval tímto komplikovaným vztahem, zaměřoval se 
vždy pouze na nějaké konkrétní období – nejvíce analyzována je pak doba vzniku internetu a s ním souvisejících 
nových náboženských hnutí. Tato problematika je rozebírána sociology i mediálními teoretiky po celém světě –
za všechny jmenuji Neila Postmana, Davida Lyona či u nás Davida Václavíka, Dušana Lužného nebo Zdeňka 
Vojtíška. Kromě Marshalla McLuhana – a i on se zabýval především jinými sociologickými a kulturními 
záležitostmi – se nikdo dost ze široka nezabýval tématem médií a náboženství v rámci historického vývoje od 
pravěku až do dnešní doby. Tato diplomová práce by měla být právě takovýmto počinem. 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 
1800 znaků): 
Předpokládaným cílem této práce je potvrdit hypotézu o technickém determinismu, jehož zastáncem byl Marshall 
McLuhan, ve vztahu médií a náboženství. Jde především o to, dokázat, že zlomy ve vývoji médií, jak je definoval 
McLuhan, a nástup nových médií, ovlivňují nejen sebeprezentaci náboženských skupin, ale také způsob prožívání 
víry. V této práci vycházím nejen z předpokladu, že technologie, kterou má společnost k dispozici výrazně 
ovlivňuje povahu této společnosti, ale také, že základem každé společnosti je náboženství, přesněji řečeno, 
základem každé společnosti jsou hodnotové žebříčky načerpané z převládajícího náboženství v dané společnosti. 
Dalším cílem je pak ukázat vliv náboženství na mediální sdělení a analýza nejznámějších církevních dokumentů 
vztahujících se k médiím. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 
charakteristikou jejich obsahu):

1) Úvod
Seznámení s tématem diplomové práce a jejími hlavními cíli.



2) Marshall McLuhan
           2A) Život a dílo
           2B) McLuhan a virtualita
V této kapitole je záměrem představit mediálního kritika a autora, pro diplomovou práci, nosné teorie 
historického vývoje médií Marshalla McLuhana. I když se McLuhan nedožil éry internetu a virtuality, jeho teorie 
nejen o „globální vesnici“ jsou aktuální i pro dnešní dobu.

3) Období orální kmenové kultury - Pravěk
3A) Fungování pravěké společnosti a komunikace
3B) Pravěké náboženské myšlení
3C) Přírodní náboženství (Afrika, Austrálie) a jeho srovnání s pravěkým náboženstvím

V nejstarších obdobích, na počátku vývoje lidského rodu, si lidé mohli sdělovat své vědomosti, poznatky a 
postřehy pouze ústně – z očí do očí – z generace na generaci. Své poznání nemohli nijak uchovávat, proto si 
museli vše pamatovat. Stejně jako v běžné komunikaci ani v oblasti náboženství nemohli své zvyky lidé 
zapisovat, jediné dochované náboženské památky z období pravěku jsou tak jeskynní malby či různé sošky. 
Přírodní náboženství pak poskytuje jedinečnou příležitost sledovat náboženské rituály a mytologii podobnou 
pravěkému náboženství. 

4) Období psané kultury – starověk, počátek středověku
      4A) Vznik písma – první písemné památky
      4B) První zapsané mýty – charakteristika antického, indického a čínského náboženství 
      4C) Nejvýznamnější náboženské knihy – Bible, Korán 
       (počátky Islámu, judaismu, křesťanství)
      4D) Šíření vzdělanosti ve středověku - kláštery

V období starověku vznikají první písma – lidé konečně mohli zapisovat a tím uchovávat své myšlenky a 
poznatky. S rozvojem písma se rozvíjela i společnost, vznikají první státy. Prvními písemnými památkami byly 
jak obchodní smlouvy a různé zápisy z kronik, tak právě i náboženské texty. V této kapitole se tak chci věnovat 
právě prvním zapsaným mýtům – počátkům indického, čínského a antického náboženství a stručně je 
charakterizovat. Dále je nemožné se vyhnout charakteristice dvou nejrozšířenějších a nejčtenějších náboženských 
knih – Bibli a Koránu. Další částí bude postavení náboženství ve středověku, kdy ovlivňovalo chod společnosti a 
myšlení lidí. 

5) Období Gutenbergovy galaxie – knihtisk, reformace
5A) Vynález knihtisku – Johann Gutenberg
5B) Reformace – Martin Luther
5C) Index Librorum Prohibitorum

Vynález knihtisku Johannem Gutenbergem znamenal velký zlom v kulturní i náboženské sféře. Díky rychlému a 
poměrně levnému tisku se kniha stává prvním masovým produktem. Dalším vedlejším produktem knihtisku byl 
vznik reformace. Martin Luther přichází s tím, že jediným zdrojem poznání má být Písmo Svaté, každý správný 
křesťan má Bibli číst každý den. Objevuje se tzv. biblicismus, což znamená, že Bible je nejvyšší měrou všech 
věcí a věřící by měl čerpat přímo z ní. Kněžský stav tak ztrácí svou důležitost, kněží už není zapotřebí jako 
prostředník mezi věřícím a Biblí, která byla před vynálezem knihtisku nedostatkovým a velmi drahým zbožím. 
Ze strachu před „nepříznivými vlivy“ učinila církev řadu opatření – jedním z nich bylo i vydání seznamu 
zakázaných knih s názvem „Index Librorum Prohibitorum“.

6) Období Marconiho galaxie 
6A) Vynález elektřiny – nástup elektrických médií – rozhlas, film, televize
        6A1) Církevní rádia – v zahraničí i u nás
        6A2) Církevní televizní stanice (pořady)
        6A3) Nejkontroverznější filmy s náboženskou tématikou 
6B) Období mezi Marconim a Gatesem (2. pol. 20. století)  
        6B1) Církevní dokumenty o médiích 
        6B2) Církevní periodika v České republice



        6B3) Šíření náboženské nesnášenlivosti v médiích
S nástupem elektronických médií se mění sebeprezentace náboženství. Města se stávají kulturním centrem, život 
ve městech je rychlejší a anonymnější – vzniká tzv. městský revivalismus. Jelikož je provoz rozhlasu a televize 
drahý, je důležité umět vysílací čas náležitě využít. Na tento systém komercionalizace náboženství byli nejlépe 
připraveni městští revivalisté, kteří se nejprve ve 20. letech objevují v rozhlase a od 50. let dokonce ve vlastních 
televizních pořadech. Objevuje se tzv. McDonaldizace a Disneyizace, které mají vyjadřovat vznik „zábavních 
parků“ s náboženskou tématikou. Dalším tématem této kapitoly bude šíření náboženské nesnášenlivosti v médiích 
– především antisemitismu a islamofobismu.  

7) Období Gatesovy galaxie 
7A) Religion online
7B) Online religion

Doba internetu umožňuje vznikání stále nových náboženských hnutí. Pro veřejnost je obtížné se v nich orientovat 
a určit jejich status, proto je na ně, někdy zbytečně, nahlíženo s nevolí. Obecně se pak náboženské skupiny dělí 
na dva základní typy – religion online – což jsou tradiční náboženství, které internet využívají jako jeden ze 
způsobů prezentace. Druhou skupinou jsou online religion, to jsou náboženské skupiny, které vznikly díky 
internetu a většinou existují právě jen na síti.   

8) Závěr
Shrnutí tématu, cílů a přínosů práce.

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):
Literatura vztahující se k tématu práce a vybraná média s náboženskou tématikou
Metody (techniky) zpracování materiálu:
Mediální analýza
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků): 

1) ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. I: Od doby kamenné po eleusinská mystéria. 3., opr. 
vyd. Přel. Kateřina Dejmalová et al. Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-80-7298-288-2

První ze série knih o vývoji světového náboženství od filosofa Mircea Eliade. Podtitul této knihy „Od doby 
kamenné po eleusinská mystéria“ přesně vystihuje časové období, kterému se Eliade věnoval – od myšlení 
prvních lidí v době paleolitu přes první zapsané mýty v Mezopotámii až po úplné počátky judaismu.  

2) ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. II: Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství. 1. vyd. 
Přel. Kateřina Dejmalová et al. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-19-4

Druhá z celkově čtyř knih, které napsal rumunský spisovatel a filosof náboženství Mircea Eliade, o vývoji 
světového náboženství. Jak napovídá podtitul této knihy, autor se v tomto díle zabývá především čínským 
(taoismus), indickým (buddhismus, hinduismus) a antickým náboženstvím. Poslední kapitoly jsou věnovány 
počátkům velkých monoteistických náboženství – judaismu a křesťanství.

3) ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. III: Od Muhammada po dobu křesťanských reforem. 1. 
vyd. Milan Lyčka, Jiří Našinec a Filip Karfík. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-53-4

V tomto třetím díle se Mircea Eliade, autor tetralogie o Dějinách náboženského myšlení, zabývá a podrobně 
analyzuje vývoj náboženství ve středověku. Popisuje postavení islámské, judaistické a křesťanské církve 
v období od 8. až do 16. století. V tomto díle jsou taktéž představeni významní myslitelé a představitelé těchto tří 
významných náboženství. 

4) HORROCKS, Christopher. Marshall McLuhan a virtualita. 1. vydání. Přel. Jaroslav Vacek. Praha: 
TRITON, 2002. ISBN 80-7254-269-9

Marshall McLuhan proslul v 60. letech minulého století svou teorií o vývoji médií. V 80. letech, krátce po své 
smrti, však upadl v nemilost vědecké obce a byl považován za naivu. Až s nástupem internetu a vznikem 
kyberprostoru se znovu objevily debaty o McLuhanově slavném výroku, že „médium je poselstvím“. Tato 
nadčasovost McLuhanových myšlenek o „globální obci“ a „horkých a chladných médiích“ je hlavním tématem 
této knihy od britského profesora Christophera Horrockse.

5) LYON, David. Ježíš v Disneylandu: Náboženství v postmoderní době. První vydání. Přel. Petra Vlčková. 
Praha: Mladá Fronta, 2002. ISBN 80-204-0941-6

Daviv Lyon ve své knize velmi srozumitelně a poutavě popisuje vývoj náboženských institucí i víry v období 
postmoderny. V posledních letech se změnil způsob náboženských projevů i potřeba lidí nalézt vlastní identitu 
v rychlém konzumním světě. Nástup kyberprostoru pak umožnil vzniknout nejrůznějším náboženským jevům, 



které Lyon pečlivě analyzuje a zařazuje je na místa v popkultuře, kde mají podle něho své místo. 
6) MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Vyd. 1. Přel. Irena Přibylová 

a Martin Krejza. Brno: Jota, 2000. ISBN 80-7217-128-3
Tato kniha přináší výběr z celoživotního díla teoretika médií Marshalla McLuhana. Zaměřuje se především na 
McLuhanovu analýzu masové elektronické kultury, kdy sledoval, jak elektronická kultura proměňuje myšlení a 
jednání lidí. Kniha je psána přitažlivým stylem plným aforismů a slovních hříček. 

7) MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. 2. revidované vydání (v Mladé Frontě 
první). Přel. Miloš Calda. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2409-9

Nejznámější a nejčastěji citovaná kniha známého teoretika médií, kanadského kritika, Marshalla McLuhana. 
Právě v tomto spisu poprvé zazněl dosud citovaný termín – „globální vesnice“ či myšlenky o tzv. technickém 
determinismu, tedy o tom, že společnost je určena technologií, kterou má k dispozici 

8) NEKVAPIL, Václav a VÉVODA, Rudolf. Média, kultura a náboženství. Praha: Vyšší odborná škola 
publicistiky v Praze, 2007. ISBN 978-80-903757-2-7

Sborník Vyšší odborné školy publicistiky v Praze obsahuje studie od odborníků z kulturní, mediální a náboženské 
sféry. Sborník obsahuje texty o náboženských textech vztahujících se k médiím, o českých církevních 
periodických tiskovinách, o vztahu mezi náboženstvím a internetu, o církevních televizních i rozhlasových 
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Úvod

Sdělovací prostředky mají v současnosti skutečně velkou moc, ovlivňují 

naše myšlení. Zobrazují a komentují svět, přičemž lidé nabývají pocitu, že pohled 

na svět zprostředkovaný médii je jediným správným přístupem k realitě. Z tohoto 

důvodu jsou média velmi často označovaná za nositele tzv. symbolické moci, jenž 

spočívá právě ve schopnosti ovlivňovat lidské myšlení a v umění manipulace 

s našimi představami o světě. Tuto moc převzala média do jisté míry od 

náboženství, která byla a stále jsou původním zdrojem našich hodnot, morálky a 

životních postojů. Dnes přinášejí témata ke konverzaci a důvody ke změnám ve 

společnosti především sdělovací prostředky, dříve to byla úloha náboženství, které 

diktovalo, jak má vypadat svět. Tématem této diplomové práce je analýza 

střetávání a vzájemného ovlivňování těchto dvou nositelů symbolické moci, kteří 

se ani jeden nechtějí vzdát svého výsadního postavení. 

Základním tématem této diplomové práce je vztah mezi sdělovacími 

prostředky a náboženstvím, který je nahlížen z mnoha úhlů. Hlavním 

předpokladem ke studiu tohoto vztahu je potvrzení hypotézy technického 

determinismu. Tato hypotéza říká, že povaha společnosti a kultury je tvořena

stroji a technickými vynálezy. To, jakým způsobem společnost funguje, spočívá 

v tom, jaký typ sdělovacích prostředků je v dané době nejvíce užíván. 

Významným zastáncem technického determinismu byl i kanadský filosof a 

mediální kritik Marshall McLuhan, který se zabýval právě vlivem médií na 

společnost. Podle něho mají sdělovací prostředky dva dopady na společnost. 

Prvním je dopad obsahu média, druhý vliv pramení přímo z daného média podle 

hesla „médium samo je poselstvím“ (McLuhan, 2011), přičemž tento druhý dopad 

je podle McLuhana daleko silnější než vliv obsahu vysílaného v médiích.

McLuhan popsal celkem čtyři zásadní etapy vývoje společnosti, které 

souvisejí se změnami užívaného média. Prvním obdobím v historii lidstva byla 

doba orální společnosti. Veškeré informace a vědomosti si mohli lidé předávat 

pouze z očí do očí, protože neexistoval jiný způsob šíření a ukládání informací. 

Jednotlivci na sobě byli závislí, sami o sobě nemohli existovat. Člověk byl 

součástí jednoho velkého společenství, žil v harmonii nejen s ostatními lidmi, ale 

také s přírodou o čemž svědčí i charakteristika prvních náboženských systémů, 

které byly obráceny výhradně do přírody. Příroda byla považována za posvátnou, 
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lidé uctívali duchy lesa, vody a všech živlů. Zásadním zvratem ve vývoji 

společnosti a náboženství bylo objevení písma. Právě písmo umožnilo vznik 

prvních států a výrazně tak přispělo ke změně společnosti. Pozměnilo se i myšlení 

lidí, kteří se začínali osamostatňovat, již nebyli v úzké provázanosti s jinými, 

neboť vědomosti se již nepřenášely pouze ústně, nýbrž začaly být uchovávány a 

šířeny písemně. Písmo také umožnilo vznik polyteistických a monoteistických 

náboženství. Dalším zvratem pak byl vynález knihtisku, který ze všech listin a 

knih udělal masový produkt. Informace se mohly nyní ještě rychleji šířit do 

větších vzdáleností. Šířila se i vzdělanost, člověk se díky ní stále více osvobozuje 

od společnosti, stává se jedincem, který zná své povinnosti, ale také práva. 

Knihtisk také umožnil vznik reformace a následné vytvoření nového směru 

křesťanství, protestantismu. Elektronická média pak ještě více zrychlují kolování 

informací, tvoří se první zárodky globální vesnice, tedy světa protkaného 

sdělovacími prostředky. Vzniká jakési elektronické vědomí, které spojuje dosud 

samostatné individuality do jednoho celku, čímž by se mohla podle McLuhana 

obnovit harmonie typická pro předliterární období. Z náboženství se díky 

elektrickým médiím stává zboží ve velkém zábavním průmyslu, který je tvořen 

právě díky elektrickým médiím. Doba internetu pak svět ještě více propojuje, čas 

a prostor ztrácejí svou důležitost. Internet také přináší zcela nový druh religiozity, 

internetové církve, jež se stávají stále populárnějšími.

V této práci vycházím z předpokladu, že „…každá technologie pro člověka 

postupně vytváří zcela nové prostředí,“ (McLuhan, 2011, str. 8) a také, že 

základem lidské společnosti je náboženství. Média společně s náboženstvím pak 

vytvářejí hodnotové žebříčky a podobu jednotlivých kultur. 

Cílem této diplomové práce je potvrzení hypotézy Marshalla McLuhana o 

vlivu používaných technologií na společnost a na kulturu, kterou v této práci 

aplikuji především na oblast náboženství. 
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1. Marshall McLuhan

1.1. Život a dílo

Marshall Herbert McLuhan byl kanadský kulturní kritik, historik, filosof a 

spisovatel, který svými myšlenkami výrazně ovlivnil vývoj mediálních studií. 

McLuhan se narodil 21. července 1911 v Edmontonu a již odmalička obracel svou 

pozornost k historii a literatuře. Když se tedy měl později rozhodnout, jakému 

oboru se bude věnovat a co bude studovat, vybral si středověkou a renesanční 

literaturu na univerzitě v Manitobě. Studiem médií se McLuhan začal více 

zabývat až na univerzitě v Cambridge, kam přišel v roce 1936. Na této věhlasné 

univerzitě pak roku 1942 získal doktorát za disertační práci, ve které rozpracoval 

svou teorii mediální analýzy. (Marshall McLuhan, © 2015)

Svou pedagogickou dráhu započal McLuhan ještě před získáním

doktorátu, učit začal již v roce 1936 na univerzitě ve Wisconsinu. Po roce ve 

Wisconsinu odešel McLuhan na univerzitu v St. Louis, kde v přednášení 

pokračoval až do roku 1944. V tomtéž roce se přesunul do rodné Kanady, 

konkrétně do Windsoru v Ontariu. Na této univerzitě však vydržel pouhé dva 

roky. Nakonec McLuhan zakotvil na univerzitě v Torontu, kde zůstal až do roku 

1979, tedy do konce své kariéry. (Marshall McLuhan, © 2015)

Mimo dráhu pedagoga se McLuhan věnoval i jiným činnostem. V 

padesátých letech byl například jedním z editorů malého časopisu Explorations. 

Právě v tomto časopisu se poprvé objevily články obsahující jeho hlavní 

myšlenky, kterými se později tolik proslavil. V roce 1951 vyšla McLuhanovi jeho 

první kniha s názvem The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man. Jeden 

z největších profesních úspěchů však přišel pro McLuhana v roce 1959, kdy se 

stal, i přesto, že byl kanadským občanem, ředitelem projektu s názvem Project in 

Understanding New Media for National Association of Educational Broadcasters 

and U.S. Office of Education (Projekt porozumění novým médiím vytvořený pro 

Národní asociaci vzdělávání moderátorů a Kancelář Spojených států pro 

vzdělávání). V této pozici načerpal McLuhan mnoho zkušeností, které později ve 

své práci hojně využíval – ať už jako pedagog, vědec nebo spisovatel. (Marshall 

McLuhan, © 2015)
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V roce 1962 je poprvé vydána druhá kniha McLuhana, která nesla název 

The Guttenberg galaxy. Toto dílo obsahovalo především úvahy zaměřující se na 

rozdíly mezi orálními a literárními kulturami. Přelomovým pro McLuhana byl rok 

1963, kdy byl nejvyššími představiteli torontské univerzity vyzván k založení 

Centre for Culture and Technology to study the psychic and social consequences 

of technologies and media (Centra pro kulturu a technologie). Hlavním cílem 

tohoto centra mělo být studium psychických a sociálních vlivů technologií a médií 

na společnost. V tomto projektu našel McLuhan své pevné místo a začal se naplno 

zabývat vlivem médií. Jen o rok později, tedy v roce 1964, pak poprvé vyšla 

nejznámější McLuhanova kniha Understanding Media (Jak rozumět médiím). 

Právě v tomto díle popisuje své nejvýznamnější myšlenky o vlivu mediálních 

technologií na strukturu a stav společnosti. (Marshall McLuhan, © 2015)

Nejvýraznější vliv na společnost měl McLuhan v 60. letech 20. století, kdy 

se stal hlavním představitelem tzv. torontské školy1. Na vrcholu popularity byl 

citován mnoha intelektuály, oslovoval široké masy lidí, byl považován za idol. Na 

konci 60. let pak McLuhanovi vychází další knihy – v roce 1967 The Medium Is 

the Massage: An Inventory of Effects, v roce 1968 War and Peace in the Global 

Village a roku 1970 From Cliché to Archetype. Často se objevoval v televizi (v 

roce 1977 se mihl ve filmu slavného filmového režiséra Woodyho Allena Annie 

Hallová) a vycházely o něm články v novinách a časopisech. Pro mnohé byl velmi 

inspirujícím. (Marshall McLuhan, © 2015)

V 70. a následně i v 80. letech však McLuhanův vliv pomalu klesal. Jeho 

práce začínají být cílem kritiky, jeho učení je považováno za utopické, přestává 

být inspirující. Aby toho nebylo málo, postihla McLuhana v roce 1979 silná 

mozková mrtvice, která zapříčinila, že nemohl mluvit nebo jen velmi špatně a 

nesouvisle. Tento kanadský myslitel, který významně ovlivnil studium médií a 

kultury zemřel téměř v zapomnění ve spánku 31. prosince v roce 1980 ve věku 69 

let. (Marshall McLuhan, © 2015)

Marshall McLuhan byl zastáncem tzv. technologického přístupu, podle 

něhož forma komunikačních technologií, kterou společnost využívá, ovlivňuje a 

ustanovuje stav společnosti i jednotlivců – jak v psychologické tak sociologické 

rovině. Médium je tedy vlastně hlavním tvořitelem podoby společnosti a způsobu 

                                               
1 Tento název dostala škola podle místa, kde většina z hlavních představitelů vyučovala – podle 
univerzity v Torontu.
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života. S nově příchozí technologií, která je využívána ke komunikaci přichází i 

nové sociální důsledky – jak pozitivní, tak negativní. „Poselstvím každého média 

nebo technologie je změna měřítka, tempa nebo modelu, které zavádí do lidských 

záležitostí,“ (McLuhan, 2011, str. 21) nebo „…médium utváří a ovládá měřítko a 

formu lidského sdružování a činnosti.“ (McLuhan, 2011, str. 21). Vývoj 

společnosti podle tohoto klíče rozdělil do čtyř základních epoch, které popsal 

v knize Jak rozumět médiím.

První je období společnosti ucha, což je doba od pravěku do vzniku písma, 

kdy se všechny poznatky a vědomosti předávaly pouze ústním vyprávěním 

z generace na generaci. Mladí si během života osvojovali tradice a zvyky od 

stařešinů, kteří fungovali jako tzv. kmenové encyklopedie (McLuhan, 2011, str. 

8), tedy jako studnice všeho důležitého vědění dané společnosti. Se vznikem 

písma (3100 př. n. l. v Sumeru) však přichází nová etapa lidské společnosti i 

médií – nastává doba společnosti oka. Nejdůležitější už není paměť, ale schopnost 

umět číst a psát. Díky písmu se člověk osamostatňuje, již nemusí být pouze 

součástí kmene – člověk se stává individualitou. (McLuhan, 2011)

Další důležitý okamžik, který ovlivnil vývoj médií i společnosti přichází 

v polovině 15. století. Německý vynálezce Johannes Gutenberg v této době

obohatil svět knihtiskem. Tento vynález znamenal rychlejší šíření informací, 

umožnil člověku prostorovou extenzi. Tato třetí epocha ve vývoji společnosti, 

která trvala až do poloviny 20. století nese svůj název právě po Gutenbergovi, 

když je nazývána Gutenbergovou galaxií. Toto období mechanického světa tisku 

bylo podle McLuhana nezúčastněné a hodně individualistické. (McLuhan, 2000)

Nástup posledního období ve vývoji společnosti je podle McLuhana 

(2011) spojen s příchodem rozhlasu a televize. Tuto dobu, která začíná někdy 

v polovině 20. století, nazval érou elektronických médií. Toto období je typické 

svou rychlostí – informace se šíří všemi směry a to velmi rychle. Člověk se musel 

naučit často roztříštěné informace skládat dohromady a naučit se je číst a správně 

interpretovat. Kultura samostatných jedinců (individualit) je nahrazena 

elektronickým vědomím. Toto období je také typické tím, že se zde poprvé 

objevuje zájem o studium účinků médií na společnost.

McLuhanův pohled na média byl velmi optimistický. Považoval je totiž za 

něco, co rozšiřuje lidské smysly. Na druhou stranu si byl vědom toho, že pokud 

člověk neumí správně dešifrovat mediální sdělení, mohou být média pro 
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společnost nebezpečná. Podle McLuhana je tudíž důležité zachovat si od médií 

odstup, zkoumat je a naučit se je správně chápat, aby nám mohla pořádně sloužit. 

„A pouze takto, zachováme-li si odstup od každé struktury či média, bude možné 

rozeznat jejich principy a siločáry. Každé médium totiž má schopnost vnutit své 

vlastní předpoklady těm, kteří se nemají na pozoru.“ (McLuhan, 2011, str. 28)

1.2. McLuhan a virtualita

I když se v 80. letech 20. století na McLuhana skoro zapomnělo, jen o pár 

let později se opět dostal do popředí veřejného zájmu. Příchod počítačů a 

internetu totiž způsobil, že si McLuhanovy myšlenky opět našly cestu do přízně 

mnoha laiků i odborníků po celém světě. Diskutovat se začalo především o jeho 

pojmu globální vesnice (McLuhan, 2011), kterým v podstatě předpověděl 

budoucnost. Tímto pojmem měl McLuhan na mysli svět protkaný komunikačními 

sítěmi. I když šlo v jeho pojetí o protkání elektronickými médii, dnes sedí tento 

termín ještě lépe na kybernetický svět2. 

Dnes se pojem kyberprostor používá k pojmenování světa, který je tvořen 

počítači a internetovou sítí. Tento svět je někdy také nazýván virtuální realitou. 

Virtuální realita je tedy vlastně svět imaginace, který může být buď reálný, což je 

svět, který uživatelům poskytuje informace o jejich skutečném prostředí nebo 

telepřítomný v jiném světě, což je způsob jak se ve virtuální realitě přenést do 

jiných (třeba i smyšlených) světů. Virtualita funguje tak, že izoluje smysly 

uživatele do takové míry, že se tento uživatel cítí přenesen ze skutečného světa do 

sluchového a grafického světa virtuální reality. (Horrocks, 2002)

Virtuální svět se ale stále více stává součástí našeho reálného světa. Je to 

svět, kde lidé vystupují bez fyzických těl – kyberprostor je vlastně i telefonát. 

Vyspělé technologické možnosti nám umožňují modelovat alternativní světy, 

dokážou nám měnit pohled na realitu. V tomto smyslu je virtualita spojena také 

s některými filosofickými směry. Nejvíce se vztah reality a virtuality podobá 

učení řeckého filosofa Platona. Platon ve svých knihách popisuje svět rozdělen do 

dvou rovin – první rovinou je náš reálný svět, který je však pouhým nedokonalým 

obrazem idejí. Pravým jsoucnem, bytím, jsou právě ideje, které se nacházejí 

                                               
2 Tento pojem se poprvé objevil v roce 1984 v knize Williama Gibsona Neuromancer a označoval 
svět, který je řízen a kontrolován výhradně počítači.
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v transcendentním světě, kam se každý člověk touží dostat, protože právě tento 

svět obsahuje skutečnou podstatu pravdy a krásy. Podobně je tomu ve vztahu 

reality a virtuálního světa. Člověk touží unikat ze skutečnosti, kde je spousta 

nedostatků, do virtuální reality, kde může nalézt vše, po čem touží. (Horrocks, 

2002)

Marshall McLuhan neměl o světě vytvářeném počítači ponětí, ale přesto 

už měl o počítačích povědomí a předpověděl jejich roli, i když jejich postavení 

trochu přecenil. Domníval se, že pomocí počítačů bude možné řídit celé firmy, 

protože kolování dat bude velice rychlé, což měl pravdu. Na druhou stranu si ale 

myslel, že pomocí počítačů budou moci kolovat čisté myšlenky – že vznikne 

jakési kolektivní vědomí, které bude napojeno přímo na vědomí každého jedince. 

V tomto se projevuje jeho romantická představa o budoucnosti lidstva, kdy se 

společnost vrátí k předliterárnímu (orálnímu) typu života. Orální období ve vývoji 

lidstva bylo pro McLuhana ideální. Šlo o etapu, kdy byl člověk součástí jednoho 

velkého celku, se kterým byl v harmonii. Společnost byla jednotná a aktivní. 

S písmem se však svět radikálně proměnil. Naslouchání přestalo být otázkou 

přežití, jednotlivec se oprostil od ostatních, osamostatnil se. Na druhou stranu toto 

opuštění celku způsobilo pocit izolovanosti a osamělosti. Příchod elektronických 

médií měl tento trend odcizování ukončit, neboť měl opět spojit jednotlivce a 

umožnit tak vznik globální vesnice, která měla vést k obnovení pocitu jistoty. 

Elektronické technologie podle McLuhana obnovují harmonizaci smyslů, a proto 

nás vrací zpět k realitě. Samozřejmě pouze za předpokladu, že média chápeme 

v jejich podstatě a umíme je tak správně používat. (McLuhan, 2011)

Tento vývoj médií, jak ho popsal McLuhan (2011) nebyl nahodilý, šlo o 

to, že nově přicházející média přejímají jako svůj obsah předchozí médium a tím 

ho přetváří. Například obsahem knihy je písmo, televize zase využívá film. Tento 

způsob vzniku nového média sedí i na počítačovou komunikaci, která přejímá 

v podstatě všechny druhy dřívějších médií a utváří z nich svůj vlastní obsah. 

Přejímá jak psaný text, telefon, rozhlas i televizi – počítač dokáže napodobit 

všechny způsoby dřívější komunikace. Internet udělal však něco navíc – lidé už 

nejsou pouze příjemci média, ale také jeho tvůrci. 

McLuhan mluvil ve své teorii o horkých a chladných médiích o tom, že 

lidský subjekt je vždy nějakým způsobem zapojen do média. Média, která jsou 

označovaná jako „hot“ média nevyžadují od příjemce žádnou velkou námahu. 
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Zaměřují se pouze na jeden smysl, a proto musí nabízet velké množství informací. 

Takovýmto typem je např. rozhlas a film. Naopak chladná „cool“ média jsou 

taková, která nesou informace pro více smyslů najednou, a proto vyžadují aktivní 

zapojení příjemce. Ten musí získané informace sám vhodně doplňovat. Je to tedy 

právě uživatel, který je náplní média. Mezi tato média patří telefon či televize. I 

přes tuto teorii si však McLuhan nedokázal představit, jak moc budou uživatelé 

nové počítačové technologie vtaženi do virtuálního světa a jak moc ho budou sami 

tvořit. Dnes uživatel není jen náplní internetové komunikace, uživatel je ten, díky 

němuž tento způsob komunikace vůbec existuje, je tvořitelem internetu. 

(Horrocks, 2002) 

Marshall McLuhan chápal virtuální realitu pozitivně, jako něco, co 

nemůže být falešné, protože je produktem média a médium je něco, co prodlužuje 

naše smysly. Virtuální svět podle něj způsobí návrat ke kolektivnímu prožitku, 

harmonii a tudíž bude cestou zpět k realitě. Na druhou stranu si McLuhan 

uvědomoval, že tato nová média, která postupně přicházejí, mohou mít na 

společnost i velmi negativní vliv pokud se je nenaučíme chápat. Mohou své 

uživatele tak okouzlit, že se stanou nekritickými a zaslepenými vůči negativním 

vlastnostem virtuální komunikace, kterým je např. manipulace.

2. Období orální kmenové kultury

V nejstarších dobách, na počátku vývoje lidstva, kdy se lidé odívali pouze 

do zvířecích kůží a žili v malých dřevěných chýších nebo jeskyních, kdy ještě 

neexistovalo písmo a nebyl tak žádný způsob, jak všechny lidské vědomosti trvale 

uchovávat, se museli první zástupci rodu homo naučit své životně důležité 

poznatky zachovávat pouze vyprávěním. Své znalosti si pravěcí lidé předávali 

ústně – z očí do očí – pouze přímo z generace na generaci. Dobrá paměť tak byla 

naprostou nezbytností pro přežití dalších generací.

Podle McLuhana (2011) jsou pro orální společenství typická velmi pevná 

rodinná pouta a intenzivní emocionální spojení mezi jednotlivci, kteří jsou na sobě 

zcela závislí a pokud chtějí přežít, musí spolu umět dobře spolupracovat, není zde 

prostor pro individualismus. Aby pravěcí lidé snáze přežili, vyvinula se u nich 

schopnost řeči, která výrazně zjednodušovala komunikaci mezi jedinci. Řeč 
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umožnila rychlé a přesně vyjádřitelné sdílení informací o okolním prostředí, které 

zefektivnilo orientaci v přírodě. Přitom právě porozumění přírodě bylo pro přežití 

pravěkých lidí klíčové. Pro lepší porozumění, uchovávání a předávání získaných 

informací o světě především pomocí asociace fungovaly tance a magické rituály. 

„Rituální úkony, nápěvy, vyprávění, tance a stavební objekty zprostředkovávají 

„multimediálně“ minulé události a vytvářejí tak asociativní strukturu.“ (Fiebag, 

2001, str. 62) Právě kvůli absenci písemných důkazů, je však rekonstrukce 

chování a uvažování pravěkých lidí velmi obtížná.

2.1. Fungování pravěké společnosti 

Pravěk – nejdelší, ale nejméně zmapované období lidského vývoje. 

Historická etapa, ve které se předchůdci člověka museli umět velmi rychle 

přizpůsobovat drsným životním podmínkám a naučit se v nich žít a přežít. Právě 

vnější změny prostředí (změna klimatu způsobila ústup deštných lesů a vznik 

rozlehlých travnatých savan) v kombinaci s biologickými změnami (především 

růst mozku) umožnily vznik a další vývoj prvních předchůdců člověka. První 

předchůdce člověka tzv. australopitekus žil v malých tlupách a to především 

v korunách stromů, které jim zajišťovaly bezpečí. Živili se především 

vegetariánskou stravou (tedy sběrem bobulí, vajec apod.). Pohybovali se po všech 

čtyřech, ale zvládali i chůzi po zadních což jim umožnilo začít používat velmi 

jednoduché nástroje. (READER´S DIGEST, 2009)

Nejvýznamnějším zlomem ve vývoji člověka však bylo období zhruba 

před 1,5 milionem let. V tuto dobu se velmi zručný předchůdce člověka Homo 

erectus nejen naučil používat mnoho nástrojů (nejznámějším je tzv. pěstní klín), 

ale také již uměl používat oheň. V tomto období začíná první dělba práce, kdy 

ženy zajišťují sběr bobulí, udržují oheň v jeskyních a starají se o děti a muži 

podnikají lovecké výpravy. Toto rozdělení funkcí (a tím pádem komplikovanější 

vztahy v tlupě) způsobilo nutnost naučit se řešit komplexnější vztahy – z tohoto 

důvodu se přibližně před 500 000 lety naučil člověk používat jazyk jako nástroj k 

dorozumívání. Právě jazyk se nakonec stal podstatným znakem, kterým člověka 

odlišujeme od ostatních živočišných druhů, a který umožňuje i velmi rozmanité 

umělecké vyjadřování, jak se začalo projevovat u nejmladšího předchůdce 

dnešního člověka – Homo sapiens, který se objevil někdy před 200 000 lety.

(READER´S DIGEST, 2009)
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V období mladého paleolitu a mezolitu (cca 40 000 – 8000 př. n. l.) žil 

Homo sapiens kočovně, tlupy se stěhovaly z místa na místo v závislosti na 

aktuálních klimatických podmínkách – lidé putovali za zvěří, budovali sezónní 

sídliště (v zimě bydleli jinde, než v létě, aby byl dostatek zvěře, vody, tepla). 

Stavěli si malé chatrče z kůže a ze dřeva, a to nejčastěji podél řek nebo přespávali 

v jeskyních. Centrem příbytku bylo ohniště, které bylo ženami po celý den 

udržováno. Způsobem obživy byl v tomto období především sběr lesních plodů a 

lov drobných zvířat.

V době na počátku neolitu a eneolitu (cca 8 000 – 3 300 př. n. l.) dochází 

k velké změně ve společnosti, která je nazývána neolitickou revolucí. Tato 

revoluce spočívala ve změně způsobu obživy pravěkých lidí – místo lovu a sběru 

se hlavním zdrojem obživy stalo zemědělství a chov zvířat. Lidé se přestali 

stěhovat, namísto toho se usazují blízko řek a stavějí si hospodářství. (READER´S 

DIGEST, 2009)

Následující doba bronzová (cca 3300 – 700 př. n. l.) nepřinesla již tak 

velké změny v uspořádání společnosti jako období předchozí. Největší změnou 

bylo používání bronzu, což vyústilo ve výrobu a používání dokonalejších 

hospodářských nástrojů. V tomto období také dochází k rozvoji obchodu a 

řemesel (především hrnčířství, kovářství). Nejdůležitějším zdrojem obživy je 

nadále zemědělství a chov dobytka. Lidé jsou stále sdruženi v sídlištích. Větší 

organizovaná společenství pak vznikají na přelomu doby bronzové a železné 

v Mezopotámii, Číně a Indii. Tyto rané státy jsou úzce spjaté se vznikem písma. 

(READER´S DIGEST, 2009)

2.2. Pravěké náboženské myšlení

O pravěkém náboženství toho nevíme zdaleka tolik, jako o náboženstvích 

z dob, kdy již lidé používali písmo. Doba, kdy bylo objeveno písmo, ale přišla až 

o několik tisíc let později. Proto se musíme kvůli této absenci písemných důkazů

při zkoumání rituálního a náboženského chování člověka žijícího v pravěku

spoléhat pouze na hmotné archeologické nálezy např. nejrůznější sošky, nádobí či 

na rozmanité jeskynní malby, které se dochovaly na mnoha místech takřka po 

celém světě. I tak mají ale tyto nálezy často hodně spekulativní charakter, a proto 

nejspíš nikdy nebudeme mít přesný obrázek náboženského chování pravěkých 
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lidí. Někteří vědci se dokonce domnívají, že je nesmysl zkoumat pravěké 

náboženství nebo že je dokonce nemožné nějaké náboženské chování pravěkých 

lidí vůbec prokázat. S tím nesouhlasí Mircea Eliade, který se zkoumáním historie 

náboženského chování výrazně zabýval. Byl přesvědčen, že nějaké rituály a 

náboženské představy pravěcí lidé určitě měli. „Neboť, jak jsme už připomněli, 

zkušenost posvátna tvoří jeden z prvků ve struktuře vědomí.“ (Eliade, 2008, str. 

19)

Nejtěžší je rekonstrukce rituálního chování paleolitických lidí. O jejich 

náboženských představách víme pouze na základě archeologických nálezů hrobů 

z této doby. Lze tedy říci, že právě ve středním paleolitu začali lidé pohřbívat své 

mrtvé do země a to ve specifických rituálních pozicích (ruce na hrudníku či na 

hlavě, skrčená poloha atd.), jejichž funkci dnes již ale nelze přesně určit. (Fridrich, 

2005). Součástí rituálu pohřbívání bylo i ukládání nejrůznějších předmětů do 

hrobu k tělu – nejčastěji šlo o nástroje určené k lovu či opracovávání kamene a 

výrobě dalších nástrojů a zbraní. Byly to právě nástroje, které získaly náboženský 

charakter. „První technologické objevy – proměna kamene v útočné i obranné 

nástroje, ovládnutí ohně – zajistily nejen přežití a vývoj lidského druhu, ale 

zrodily rovněž cele universum myticko-náboženských hodnot a podnítily a živily 

tvořivou imaginaci.“ (Eliade, 2008, str. 20)

Životně důležitá potřeba umět používat nástroje vyústila ve vznik první 

formy náboženství, které se nazývá fetišismus. Fetišismus je víra „…v 

nadpřirozené vlastnosti a schopnosti reálně existujících předmětů.“ 

(Demjančuková, 2003, str. 57). Těmito magickými předměty mohlo být v podstatě 

cokoliv – věci v přírodě i vyrobené člověkem a podle pravěkých lidí měly mít tyto 

výjimečné předměty lékařské či ochranitelské schopnosti. Tyto věci mohl člověk 

vlastnit a jako jejich vlastník měl mít z těchto věcí užitek. Pokud však předmět 

svého majitele zklamal a v těžké chvíli mu nikterak nepomohl, byla většinou daná 

věc zahozena a následně nahrazena jinou fetiší. (Demjančuková, 2003)

V mladším paleolitu se tradice pohřbívání mrtvých rozšířila a ještě více 

zdokonalila. Součástí pohřbů byly jakési smuteční hostiny (u hrobů byly 

nacházeny kosti zvířat), mrtvá těla byla zasypávána červenou hlínou 

(pravděpodobně znázorňovala krev), do hrobů byly vkládány kromě nástrojů 

všelijaké ozdoby – mušle, náhrdelníky, náušnice či kostěné a kamenné sošky 

zvířat. Právě nálezy mnoha sošek znázorňující zvířata dokládají, že pravěké lidi 
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spojovalo se zvířaty velmi úzké pouto a to nejen ve vztahu lovec a jeho oběť. 

Pravděpodobně v období mladšího paleolitu se začíná více rozvíjet další forma 

náboženství a tou je tzv. totemismus. Totemismus se stal odpovědí na otázky 

pravěkého člověka po jeho původu – zvířata i rostliny byly považovány za předka 

člověka, lidstvo tak podle tohoto náboženství mělo být v přímém příbuzenském 

vztahu se zvířaty i přírodou jako takovou. Obvyklé bylo, že si každý rod zvolil 

jedno zvíře, které bylo posvátné a považované za předka všech lidí v daném 

společenství. Toto zvíře bylo uctíváno při různých rituálech a slavnostech, 

nesmělo být loveno a na oplátku zvířecí totem ochraňoval společenství. Zvířata se 

stala i nejčastějším motivem na jeskynních malbách, které se v mladším paleolitu 

staly běžnou součástí uměleckého a náboženského projevu člověka. 

(Demjančuková, 2003)

Právě umělecký obsah maleb je jedním z rysů, který spojuje snad všechny 

dochované jeskynní malby nalezené po celé Evropě – v podstatě pokaždé jsou na 

nich znázorňována právě zvířata, většinou pak jde o výjevy z lovu, kdy jsou 

medvědi, lvi či jeleni zachyceni se šípem či oštěpem zapíchnutým v těle. Druhým 

z typických rysů jeskynních paleolitických maleb je jejich umístění – nachází se 

totiž pokaždé poměrně daleko od vstupu do jeskyně a často jsou tyto malby navíc 

poměrně špatně přístupné, což podporuje názory vědců, že sloužily 

k náboženským rituálům. Tyto domněnky jsou ještě více podpořeny zvláštními 

symboly doplňující obrazce zvířat, na jejichž významu se sice vědci dodnes 

nemohou zcela shodnout, ale většina z badatelů se skutečně domnívá, že ony 

tajemné symboly se vztahují právě k náboženským rituálům praktikovaným 

v paleolitu. Mělo jít především o rituály, při nichž byl uctíván jakýsi Nejvyšší pán 

zvířat, který chránil jak duše zvířat, tak lidí. Dohlížel na poklidný a úspěšný lov, 

na druhou stranu však také kontroloval, aby lidé lovili jen takový počet zvířat, 

který nutně potřebují ke svojí obživě. Aby bylo vše takto udržováno v rovnováze, 

byla z každého uloveného zvířete při rituálech část obětována právě Nejvyššímu 

pánovi zvířat. (Eliade, 2008)

Neolitická změna, která nastala přibližně 8000 př. n. l. nepřinesla jen 

významné změny v uspořádání každodenního chodu pravěké společnosti, ale také 

změnu v uměleckém vyjadřování a náboženském chování. Lidé se v tomto období

přestávají stěhovat za stády zvířat, staví si stálá sídliště poblíž řek a lesů –

hlavním zdrojem obživy se totiž místo sběru a lovu stává zemědělství, chov zvířat 
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a řemeslná výroba. „Domestikace rostlin přivodila dosud nedosažitelnou 

existenční situaci, ta podnítila proměnu a tvorbu hodnot, které radikálně změnily 

duchovní svět preneolitického člověka.“ (Eliade, 2008, str. 52) Nejdůležitější tedy 

již není udržovat dobrý vztah s Pánem zvířat, který zajišťoval úspěšný lov, 

posvátnou se nově stává úroda, domácí zvířata a do jisté míry i sám člověk. 

„Usedlá existence člení „svět“ jinak než kočovný způsob života. „Skutečným 

světem“ je pro rolníka prostor, v němž žije: dům, vesnice, obdělaná pole. 

„Středem světa“ je místo zasvěcené rituály a modlitbami, tj. místo, kde člověk 

vchází ve styk s nadlidskými bytostmi.“ (Eliade, 2008, str. 57) Lidé v neolitu 

začínají uctívat pěstované rostliny, které považují za součást božského těla. 

Posvátnou krev a kosti nahrazují posvátné kosti a semeno. Tato změna smýšlení 

má další důsledek a tím je povýšení ženy do role „mysteria“. Plodnost ženy je 

symbolem plodnosti země a tudíž je to podle nového náboženského smýšlení 

právě žena, která určuje rozdíl mezi životem a smrtí. Většina konaných rituálů a 

magických obřadů se pak točí především kolem toho, jak odvrátit případné 

přírodní pohromy (povodně, sucha), které by ohrožovaly úrodu. Tyto rituály jsou 

velmi často znázorňovány na dochovaných jeskynních malbách především ve 

Španělsku. (Eliade, 2008) Tyto kresby či rytiny jsou obvykle hodně veliké, aby 

vyvolávaly patřičnou úctu u všech, kdo je spatří a nachází se ve velkých 

jeskynních sálech, které sloužily k rozjímání. Na těchto obrazcích můžeme vidět 

potetované postavy s maskami, jak tančí kolem ohně. Někdy bývají doplňovány 

nejrůznějšími symboly nebo kresbami zvířat. (READER´S DIGEST, 2009).

V neolitu se také pravděpodobně poprvé objevují první mytologické 

příběhy vyprávějící osudy bohů, kteří se neustále rodí a umírají a tím řídí 

vesmírný koloběh. Zároveň se ale mění pohled na člověka – tím, že se člověk 

naučil zpracovávat kámen, hlínu a později bronz a železo, stává se tím, kdo umí 

měnit přírodu. „Člověk, který na sebe vzal odpovědnost měnit přírodu, se postavil 

na místo času…“ (Eliade, 2008, str. 69). Rozvíjí se kult předků, kteří jsou uctíváni 

především v domácích svatyních. Společně s kultem předků se rozšiřuje i víra 

v posmrtný život a s ním spojená představa jakéhosi „loveckého ráje“ (Eliade, 

2008), ze kterého přišla lidská duše na svět a do kterého se duše po smrti zase 

navrací. Vzniká tedy víra v duše a duchy zvaná animismus, která je součástí 

takřka všech dnešních náboženství. Jde o víru, že člověk je složen z těla a 

nehmotné duše, která může tělo opouštět, protože je volná a na těle tak zcela 
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nezávislá. Po smrti pak duše tělo opustí definitivně a pokračuje v životě na 

nějakém jiném místě či se znovu narodí v jiném těle. Podobné duše mají i zvířata. 

(Demjančuková, 2003) Typické pro animismus jsou mimo jiné i složité pohřební 

rituály, které mají uspokojit mrtvé a odradit je od toho, aby se vraceli na zem a 

škodili živým. 

2.3. Přírodní náboženství (Afrika, Austrálie) a jeho srovnání 
s pravěkým náboženstvím

2.3.1. Charakteristika přírodních národů a jejich náboženství

I když od dob pravěkých lidí uběhlo již několik tisíc let a společnost se 

velmi proměnila, i dnes můžeme najít lidi, kteří žijí velmi podobně jako lidé 

v době kamenné. Jsou to přírodní národy, které nalezneme takřka po celém světě 

– především v Africe, Austrálii a Asii. I když se tyto většinou malé národy od 

sebe vzájemně liší například ve způsobu oblékání a zdobení se3, spojuje je několik 

základních znaků. Jsou to lidé, kteří neznají písmo, žijí většinou velmi izolovaně 

od moderní civilizace, staví si primitivní obydlí ze dřeva či hlíny, živí se lovem, 

sběrem nebo chovem dobytka (podle prostředí ve kterém žijí), používají 

jednoduché kamenné a dřevěné nástroje a pochopitelně jsou velmi úzce spojení 

s přírodou. 

Pro přírodní národy neexistuje náhoda, ve všem, co se stane, vidí 

primitivní člověk jakási znamení od jinak neviditelných temných sil, které se 

projevují neustále. (Lévi-Strauss, 1996) Tyto síly se dají dělit do tří skupin – první 

skupinou neviditelných hybatelů jsou duchové zvířat, rostlin, ale i neživých věcí 

jako kamenů či řek, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s člověkem – tato víra 

se nazývá totemismus (Lévy-Bruhl, 1999). Je to tedy víra v jakési pokrevní 

příbuzenství mezi lidmi a zvířaty, případně rostlinami. Většina přírodních národů 

má svůj (zvířecí) totem – tedy jakýsi „životní symbol“ (Lévi-Strauss, 1996), který 

silně svazuje jednotlivé příslušníky národa mezi sebou i se zvířecím předkem 

dohromady. Toto zvíře dodává sílu všem členům daného přírodního národa, je 

                                               
3 Způsob oblékání a zdobení se je u přírodních kmenů velmi různorodé. Některé národy jako např. 
Bušmeni, Korowajové nebo Karamojové jsou velmi chudí. Příslušníci těchto kmenů se proto 
nezdobí, oblékají se pouze do zvířecí kůže anebo chodí dokonce nazí. Naopak některé národy jsou 
známé svou oblibou ve zdobených šatech a nejrůznějších špercích. Mezi takové „parádivé“ kmeny 
patří třeba Samburové – Loikopové, Masajové nebo Akhové. (Jahoda, 2003)
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posvátným, uctívaným a chráněným (např. Rendilové v Keni uctívají velbloudy). 

(Jahoda, 2003). 

Někdy se ale vyskytnou totemové rozdíly v rámci jednoho národa, kdy má 

každý rodinný klan jiný totem. Každý totem přitom vyžaduje jiný způsob 

provádění rituálů, příslušníci se jinak zdobí, někdy je odlišná i společenská 

organizace daného klanu. S každým klanem je pak spojena řada zákazů a příkazů, 

které se musí striktně dodržovat, jinak by byl klanový totem zklamán a mohl by 

škodit celému společenství. (Lévi-Strauss, 1996)

Totem ale nemusí být pouze jeden, například lidé Shókó žijící v Thajsku 

mají hned dva. Prvním je drak Kakue Bube, který má být podle pověstí matkou 

všech lidí Shókó, druhým pak velký pták Lanan Tuhúsí, který je všem otcem. 

Totemem nemusí navíc být ani zvíře, ale může jím být i rostlina. Asmatové na 

Nové Guinei dokonce uctívají všechny stromy a předměty vyrobené ze dřeva, 

neboť věří, že i oni sami jsou vyřezáni ze dřeva. (Jahoda, 2003)

Druhou skupinou neviditelných sil, ve které přírodní národy věří, jsou 

duchové mrtvých. Primitivní lidé věří, že po smrti zůstane duch zemřelého poblíž 

svého těla a dohlíží na to, aby se s jeho ostatky náležitě zacházelo a byly splněny 

všechny rituální zvyklosti. Pokud by nebylo něco splněno, hrozilo by, že se mrtvý 

začne mstít živým a to nejen svým žijícím příbuzným, ale celému kmeni a to třeba 

tím, že zabrání dešti a přinese tak období sucha či si s sebou odvede někoho 

dalšího, protože se cítí sám. (Lévy-Bruhl, 1999) Velmi zajímavé zvyklosti 

v pohřbívání mrtvých mají například Rendilové, kteří mrtvé pochovávají pod 

podlahu domu, ve kterém zemřelý bydlel, a poté se všichni pozůstalí odstěhují do 

jiného domu, aby měl zemřelý klid. Tatogové pro změnu své mrtvé ještě před 

pohřbením do země posadí na židli tak, aby měli tvář obrácenou k východu 

Slunce. Asmatové zase uctívají lebky svých zemřelých tím, že jim zalepí všechny 

otvory a následně je vystaví v domě. Velmi zajímavý je také rituál Daniů –

obětování prstů ženy na usmíření ducha zemřelého. Všechny ženy nějak příbuzné 

k zemřelému si musí den po jeho smrti nechat useknout jeden článek prstu na 

ruce, aby byl duch zemřelého spokojen. Tyto usekané články prstů se následně 

pálí v ohni. (Jahoda, 2003)

Třetí skupinou sil, která ovlivňuje život přírodních národů, je magie. 

Všichni domorodí lidé se bojí schopností šamanů, kteří prý pomocí magických 

rituálů dokážou seslat velmi nepříjemné kletby i na celé kmeny. Šamani ale pouze 
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neškodí, podle ostatních domorodců umí i věštit. „Za věštění v tom nejširším 

slova smyslu lze označit veškeré přímé či nepřímé metody, jichž užívá ke zjištění 

věcí majících pro něho zásadní význam.“ (Lévy-Bruhl, 1999, str. 122) Nejčastěji 

se věští z vnitřností zvířat – prasat, ptáků či skotu. Nejspolehlivější metodou 

věštění jsou ale podle domorodců porady s mrtvými. „Prostřednictvím snu živý 

člověk nejsnáze komunikuje s mrtvými a v obecnější rovině s nadpřirozenými 

bytostmi. Když spí, ocitá se ve stavu velmi podobném stavu mrtvých. Hranice, jež 

ho od nich dělí ve stavu bdělém, dočasné mizí. Živý je vidí, slyší, rozmlouvá 

s nimi, klade jim otázky a oni se zas vyptávají jeho.“ (Lévy-Bruhl, 1999, str. 123) 

Když je odpověď jiná, než v jakou domorodci doufali, pokládají otázku znovu 

nebo se snaží nějak zavděčit mrtvým, aby se jejich proroctví změnilo. (Lévy-

Bruhl, 1999)

2.3.2. Srovnání pravěkého a přírodního náboženství

I když pravěká společnost dávno zanikla i dnes existují národy, které žijí 

velmi podobným životním stylem jako naši dávní předkové v době kamenné. Jsou 

to malé národy zcela odříznuté od moderní civilizace řídící se pouze svými 

vlastními pravidly. Žijí v primitivních chatrčích, živí se lovem, sběrem a 

zemědělstvím, neznají písmo, oblékají se do velmi jednoduchých oděvů a jsou 

zcela spojeni s okolní přírodou. Ke svému přežití nepotřebují elektřinu ani jiné 

moderní výdobytky. 

Pravěké lidi a dnes existující přírodní národy ale nespojuje pouze stejný 

způsob života, ale také náboženské smýšlení. Uctívány jsou (a v pravěku též byly) 

neviditelné tajemné síly, které vycházejí z přírody, a které určují vše, co se 

v životě domorodců děje, náhoda v jejich životě neexistuje. Tajemné rituály a 

náboženské obřady na odehnání zlých duchů, které mají zajistit co nejšťastnější a 

nejlepší život jsou každodenní záležitostí. Šamani, kteří znají magické formule, 

jsou obdivováni i obáváni. 

Tato orální společenství – ať již pravěká nebo domorodá – jsou, přesně jak 

řekl McLuhan (2011), skutečně velmi úzce semknutá. Individualita, jak jí známe 

z moderní společnosti, se v těchto primitivních národech neobjevuje. Orální 

náboženství jsou pak typická svým obrácením výhradně do přírody – domorodci 

věří, že jsou pokrevně příbuzní s lesními duchy, Matkou přírodou či že jejich 
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předkem je nějaké zvíře nebo rostlina. Věří, že duchové jejich zemřelých jsou 

stále přítomni a mohou buď pomáhat, nebo škodit živým, podle toho, jak je 

nakládáno s jejich pozůstatky. Absence písma pak způsobuje, že pokud chtějí 

kmeny uchovávat svou náboženskou víru, musí ji předávat z generace na generaci 

pomocí vyprávění mýtů a pravidelně se opakujícími rituály. 

3. Období psané kultury – starověk, středověk

Už je to více než pět tisíc let, co se člověk naučil své myšlenky a 

vědomosti uchovávat písemně. Písmo prošlo za tuto dlouho dobu mnoha 

proměnami – od složitých obrázkových hieroglyfů až po poměrně snadné 

fonetické písmo užívané dodnes takřka po celém světě. Bylo to právě písmo, které 

umožnilo vznik a posléze i udržení prvních opravdu civilizovaných států, ale i 

komplexnějších forem náboženství. Člověk se totiž díky písmu v mnohém změnil, 

mimo jiné již nebyl odkázán pouze na svou paměť. Písmo zajistilo, aby se lidské 

hodnoty staly nesmrtelnými. 

„Fonetická písmena a čísla zahájila proces, v němž se člověk 

fragmentarizoval a ztratil kmenovost. Po celou historii Západu tradičně a správně 

považujeme písmena za pramen civilizace, a na literaturu pohlížíme jako na 

známku civilizovanosti.“ (McLuhan, 2011, str. 120) Gramotný člověk se stává 

svobodným, již není závislý na rodinných klanech, všechny životně důležité 

informace nyní může získávat i jinak, než od svých předků a to z listin, knih. Celá 

vyspělá společnost je postavena na literárnosti a tudíž i na gramotných lidech. 

3.1. Vznik písma – první písemné památky, náboženství 
v Mezopotámii, Číně a Egyptě 

3.1.1. Vznik a vývoj písma 

Fonetické písmo dnes považujeme za nedílnou součástí naší kultury. Než 

ale člověk začal používat tuto jednoduchou (pro mnohé ideální) formu písma, 

uběhly tisíce let, během kterých se písmo mnohokrát pozměnilo. „Vývoj písma od 

forem předabecedních k abecedním je postupnou grafickou abstrakcí a tím i 
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vzdalováním se od reálného zobrazení skutečnosti.“ (Cejpek, Hlaváček a Kneidl, 

1996, str. 6)

Za první předstupeň fonetického písma lze považovat tzv. vlastnické 

značky, které pravděpodobně používali již lidé v době bronzové. Tyto značky se 

vypalovaly na těla skotu a sloužily především k označení majitele daného kusu 

dobytka. Velmi zajímavým druhem písma je uzlíkové písmo, které používali 

hlavně starověcí Číňané, později též indiáni z Jižní Ameriky – Inkové, jak 

dokládají i nálezy v Ekvádoru a Bolívii. Nalezené barevné provazy s uzlíky, které 

byly indiány nazývány kipu, sloužily pravděpodobně pouze k počítání majetku. 

Kipu tak tedy vlastně není písmo v pravém slova smyslu, ale jde spíše o systém

zaznamenávání řady čísel a množství předmětů. (Kéki, 1984)

Prvním opravdovým dochovaným písmem je klínové písmo z 

Mezopotámie. Tato velmi úrodná oblast mezi řekami Eufrat a Tigris poskytovala 

vše potřebné k rozvoji vyspělých států. První vyspělou civilizací na tomto území 

byla Sumerská říše. Právě staří Sumerové začali používat klínové písmo, které 

zapisovaly pomocí rákosových stébel na hliněné tabulky. Zaznamenány jsou pak 

především obchodní transakce, výpočty daní ale dokonce i básně a eposy. 

(Kerrigan, 2011)

Toto první písmo z období 4. a 3. tisíciletí př. n. l. nebylo nikdy zcela 

rozluštěno, ale jelikož je obrázkové, tudíž asociační, dá se o něm mnohé vyvodit 

velmi lehce (např. voda byla znázorňována vlnkami). Později se z původního 

obrázkového klínového písma stávalo písmo slovní (jeden znak odpovídá 

jednomu slovu) a poté písmo slabičné, kdy jeden obrázek odpovídá jedné slabice. 

V polovině 3. tisíciletí př. n. l. ztratily sumerské městské státy svou nezávislost, 

když byly obsazeny semitskými Akkady a Babyloňany v čele s bájným králem 

Sargonem I. Akkadové přijali sumerské klínové písmo, pouze ho mírně pozměnili 

dle svých vlastních potřeb. Později se z akkadštiny vyvinuly dva dialekty –

asyrština, kterou se mluvilo na severu země a babylónština, jež se používala na 

jihu. (Kéki, 1984)

V klínovém písmu se nám dochovalo mnoho písemných památek a to i 

díky nejstarší známé knihovně na světě tzv. Aššurbanipalově4 knihovně. V této 

královské knihovně bylo nashromážděno přes 5 tisíc hliněných tabulek obsahující 

                                               
4

Aššurbanipal byl poslední a velmi oblíbený král Asýrie, který vedl mnoho výbojných válek. Válku 
vedl i s Egyptem, který následně i dobyl a pojistil tím tak svůj vliv na egyptském území. 
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různá zaklínadla a modlitby, zákony, bajky, mýty či lékařské a astronomické 

texty.

Velmi zajímavým druhem obrázkového písma je čínština. Ta vznikla 

přibližně v 18. století př. n. l. a zpočátku měla zcela obrázkový charakter. 

Postupně však přibývaly znaky, které již nezobrazovaly konkrétní věc. Z obrázků 

se tak staly symboly, které se skládaly ze dvou částí – jedna část označovala, jak 

se daný symbol vyslovuje, druhá pak ukazovala přibližný význam. Na tomto 

principu funguje čínština dodnes. (Kéki, 1984)

Asi nejznámějším a zároveň velmi významným starověkým písmem byly i 

egyptské hieroglyfy. Toto hodně složité obrázkové písmo nebylo jednoduché 

ovládat, umělo jimi psát jen omezené množství lidí, proto se používalo spíše jen 

k monumentálním nápisům na zdech chrámů či v hrobkách faraonů. V běžném 

životě se používalo tzv. hieratické písmo, které vzniklo zjednodušením

hieroglyfických znaků. Toto písmo ovládali kněží a písaři, kteří pomocí něho 

zapisovali různé obchodní transakce, zákony a jiné úřední dokumenty. Později, 

někdy v 7. století př. n. l., pak vzniká třetí typ egyptského písma – tzv. démotické 

písmo, které je zlehčením hieratického písma a obsahuje plno zkratek a spojení. 

Zatímco hieroglyfy se tesaly do kamene a jiných odolných materiálů, hieratické a 

démotické písmo se psalo barvou na papyrové5 svitky. Papyrus však není příliš 

odolný materiál, proto se ze starověkého Egypta mnoho písemných památek 

nedochovalo. Přesto však lze říci, že velmi oblíbeným žánrem egyptské literatury 

byly tzv. knihy mrtvých. Tyto knihy byly psány hieroglyfy (jediný případ, kdy se 

hieroglyfy psaly na papyrus) a následně byly vkládány do hrobů k zesnulým. 

Obsahovaly zaříkadla a velké množství mýtů o posmrtném životě. (Cejpek, 

Hlaváček a Kneidl, 1996) 

Umění písma bylo ve starověkých civilizacích nesmírně důležité – díky 

písmu mohly být zaznamenávány zákony či obchodní smlouvy. Zároveň však 

mělo písmo i svou obřadní funkci – ten, kdo uměl číst a psát, držel v rukách 

veškerou moc. Zvládnutí obrázkové písma (ať už klínového či egyptských 

hieroglyfů) bylo ale velmi náročné, proto jej ovládaly jen úzké skupiny lidí –

kněží a písaři. Díky této situaci a stavu společnosti, měly ve starověku právě 

chrámy monopol na veškeré vědění. 

                                               
5 Papyrus byla rostlina, která rostla v bažinách kolem Nilu. Kromě papyru na psaní se z této 
rostliny vyráběly např. i lodě či lana. (Cejpek, Hlaváček a Kneidl, 1996)
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  3.1.2. Bohové v Mezopotámii

Náboženské chování v Mezopotámii se stalo díky zachovalým písemným 

památkám prvním polyteistickým náboženstvím, které se dá dnes poměrně přesně 

rekonstruovat. 

Pro polyteismus je typické, že je uctíváno více bohů, kteří jsou 

hierarchicky uspořádaní (často do tzv. triád) a každý bůh má přitom jasně 

vymezenou sféru své působnosti. Tito bohové mohou vypadat různě – jako lidé, 

jako zvířata nebo mají smíšenou podobu. (Demjančuková, 2003) Z Mezopotámie 

se nám dochovaly dlouhé seznamy božstev, což nám umožňuje udělat si obrázek 

o systému mezopotamských bohů. Našly se také různé klasifikační práce 

tehdejších kněží, kteří byli ve společenské hierarchii hned za králem, jelikož uměli 

používat písmo, které bylo podle pověstí stvořeno bohem moudrosti Enkidem. 

(Cejpek, Hlaváček a Kneidl, 1996) 

V Mezopotámii se již od neolitu tradovala víra v bohy, kteří vypadají jako 

lidé, ale na hlavě mají býčí rohy. Za nejvyšší bohy v Mezopotámii byli 

považováni Anu (bůh nebe), jeho syn Enlil (bůh větru) a Enki (bůh vod). Stejně 

jako v ostatních polyteistických náboženstvích je i v tom mezopotamském 

nedílnou součástí náboženských věr soubor mytických příběhů, které (trochu 

naivně) vypráví o dávných dobách, nejčastěji popisují stvoření světa a člověka. 

(Eliade, 2008)

Velmi důležitým prvkem v udržování náboženských mýtů vyprávěním a 

zapisováním bylo i upevňování královské a kněžské moci v Mezopotámii. Král 

byl považován takřka za božskou bytost, která musí být uctívána. „Bohové ho 

k vládě určili již před narozením. Král sice uznával své pozemské zrození, byl však 

přesto považován za „božího syna“. Tento dvojí původ z něho činil povýtce 

prostředníka mezi bohy a lidmi. Vládce zastupoval před bohy svůj lid a pykal také 

za hříchy svých poddaných.“ (Eliade, 2008, str. 89) I přesto, že byl král vlastně 

zástupcem bohů na zemi a dbal na dodržování zákonů a na výkonu spravedlnosti, 

nemohl změnit svůj ani ničí jiný lidský úděl, zůstával smrtelníkem. (Eliade, 2008) 

3.1.3. Egyptské náboženství

Starověký Egypt byl velmi vyspělou civilizací, která se v údolí řeky Nilu 

vyvíjela přes 3 tisíce let. Tento otrokářský stát je známý velkým množstvím bohů, 
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kteří byli na dochovaných malbách tradičně zobrazováni s lidským tělem a zvířecí 

hlavou (býčí, hadí, krokodýlí či šakalí – právě tato zvířata patřila v Egyptě 

k nejvíce uctívaným). Na vrcholu egyptské společnosti stál od pradávna faraon, 

vtělený bůh, který zajišťoval správný chod státu, díky tomu, že v sobě měl 

obsahovat tzv. maat, což byl univerzální řád světa, nejvyšší pravda a spravedlnost. 

„Faraon jakožto vtělení maat představuje vzor pro všechny své 

poddané…Faraonovy činy zajišťují stabilitu kosmu i státu, a tím i pokračování 

života.“ (Eliade, 2008, str. 105). Stálost státu a kosmu pak mělo udržovat 

především dodržování a pravidelné opakování náboženských rituálů. Tyto obřady 

původně prováděl faraon, postupně ale za jejich průběh převzali odpovědnost 

velekněží. Ti byli vedle faraona, považováni za další božské zástupce na zemi, a 

to i z důvodu, že jako jedni z mála uměli používat hieroglyfy. Umění číst a psát 

bylo považováno za magickou schopnost, písmo bylo totiž podle mýtů stvořeno 

samotnými bohy Thovt a Sešat. (Cejpek, Hlaváček a Kneidl, 1996) Ve velkých 

chrámových komplexech se často chovala posvátná zvířata, byly zde místnosti, 

kde se sepisovaly náboženské, ale třeba i ekonomické dokumenty. Chrámy se 

stávaly centrem náboženství, kultury i hospodářství a kněží byli stále bohatší a 

mocnější. 

Dalším typickým znakem egyptského náboženství je víra v posmrtný 

život. Duše zemřelého se po smrti vydává do země mrtvých, které vládne bůh 

Osiris. Zemřelý byl však podle představ starověkých Egypťanů i během svého 

posmrtného života vázán k podobným věcem jako za svého pozemského života. 

Proto bylo do hrobů k tělům přikládáno oblečení, jídlo a pití. A protože Egypťané 

věřili v neoddělitelné spojení mezi tělem a duší, muselo být mrtvé tělo 

zachováno netknuté, aby byl mrtvý v posmrtném životě šťastný. K zachování 

mrtvého těla sloužil složitý postup balzamování a mumifikace. (Eliade, 2008)   

Faraoni, jakožto božské bytosti měli mít po smrti jiný úděl. Jejich duše 

nescházela do podzemní říše mrtvých, ale naopak stoupala na nebe ke hvězdám a 

k bohům. Než ale faraon vystoupal k ostatním bohům, muselo být splněno několik 

podmínek. Nejenom, že byly faraonům stavěny nádherné hrobky, známé jako 

pyramidy, ale sám faraon byl po smrti podroben několika zkouškám. Když vše 

splnil, byl slavnostně přijat slunečním bohem v nebeské říši, kde faraon i po smrti 

seděl na trůně, soudil a udílel rozkazy. (Eliade, 2008)   
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3.1.4. Náboženství v Číně

První vyspělá civilizace vznikla v Číně o něco později, než v Mezopotámii 

a Egyptě. Panovník, který byl nazýván císař, však byl podobně jako v Egyptě 

uctíván jako polobůh. Nejčastěji se mu říkalo syn nebes., byl nejvyšším 

představitelem státu, armády a zároveň byl nejvyšším knězem. Charakterem 

náboženství se však Čína od svých starších starověkých současníků lišila. 

Hlavním principem čínského náboženství a čínské filosofie je tao, což je 

základní princip všeho skutečna. Tao je tvořeno pravidelným střídáním dvou 

protikladných principů, které se nazývají jin a jang.  Zatímco jin je ženská, temná, 

chladná strana, jang je mužská, slunečná a teplá část. Nejvýznamnějším filosofem 

hlásající principy tao, jin a jang byl Konfucius. Konfucius nebyl náboženským 

představitelem. V jeho myšlení nebylo místo pro kněze a navíc věřil, že člověk 

sám je strůjcem svého osudu, žádní bohové. I přesto však podporoval uctívání 

předků a dodržování rituálů a náboženských obřadů, neboť tyto rituály sloužily 

k udržování kosmického řádu tao. (Eliade, 2013)

Současníkem Konfucia byl i jakýsi Lao-c‘, jehož existence je dodnes 

zpochybňována. Přesto je však považován za pravděpodobného autora 

nejvýznamnější filosofické knihy starověké Číny Tao-te-ťing. V této knize je 

kritizováno učení Konfucia postavené na dodržování náboženských obřadů, 

dobročinnosti a racionalismu. Lao-c‘ tyto věci považuje za zcela zbytečné, stejně 

jako považuje všechny společenské hodnoty za nesmyslné. Podle něho záleží 

pouze na tao, které je základem všeho, zároveň je ale nevyslovitelné a 

nepopsatelné. Na nic přímo nepůsobí a nechává vše svému vlastnímu přirozenému 

vývoji. Cílem každého člověka má být únik od vesmírného koloběhu života a 

smrti. Aby se tento únik mohl uskutečnit, musí člověk zcela vyprázdnit svou 

mysl, osvobodit se od veškerého vědění, které může být velmi zavádějící a ponořit 

se do hluboké meditace. Jen tak na nás může skutečně působit tao. Když takto 

očistíme svá těla, začneme kromě vzduchu dýchat i samotný vesmír, hvězdy a 

měsíc. (Eliade, 2013)

3.1.5. Vznik fonetického písma 

Užívání písma změnilo povahu člověka i celé společnosti. Lidé se více 

otevřeli světu, již nemuseli spoléhat jen na svou paměť. Písmo za ně uchovávalo

pro budoucí generace všechna moudra. První písma však měla velkou nevýhodu –

byla totiž velmi složitá, uměla je používat jen hrstka lidí. Ten, kdo chtěl umět číst 
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a psát musel znát tisíce až desetitisíce znaků. Naučit se používat písmo tak zabralo 

hodně času. Velkým posunem byl vznik hláskového (fonetického) písma někdy 

v druhém tisíciletí před Kristem. Jeho největší výhodou byla jednoduchost. Místo 

mnoha složitých znaků stačilo k zvládnutí fonetického písma umět jen několik 

písmen. „Fonetická abeceda je jedinečnou technologií. Existovalo mnoho 

způsobů psaní, znakových i slabičných, avšak existuje pouze jediná fonetická 

abeceda, v níž jsou sémanticky neutrální písmena použita tak, aby odpovídala 

sémanticky neutrálním zvukům.“ (McLuhan, 2011, str. 96)

Nejstarším doloženým hláskovým písmem je fénické písmo, které čítalo 

22 písmen. Vzniklo spojením několika dialektů používaných v oblasti Předního 

východu a obsahovalo pouze souhlásky. Samohlásky přidali až Řekové, kteří 

fénickou abecedu přebrali. Z féničtiny vychází i další fonetická písma jako latinka 

(dodnes používaná téměř po celém světě), kterou začali používat Římané, azbuka 

(dnes používaná v Rusku či na Ukrajině), arabština, hebrejština, ale i písma 

používaná v Indii. (Kéki, 1984)

Právě fonetické písmo dokončilo rozpad úzce provázaného kmenového 

světa – lidé se osamostatnili. „Jenom fonetická abeceda odděluje zrak a sluch, 

sémantický význam a vizuální kód, a tudíž jen fonetické psaní má sílu převést 

člověka od kmenové k civilizované sféře a dát mu zrak namísto sluchu.“

(McLuhan, 2000, str. 131) Díky nové a jednoduché formě písma se tak opět mění 

struktura společnosti a náboženství. „Abeceda znamenala moc, autoritu a dálkové 

ovládání vojenských struktur. Když se spojila s papyrem, nastal konec 

stacionárních chrámových byrokracií a kněžských monopolů na poznání a moc. 

Na rozdíl od předabecedního písma, jehož nesčetným znakům bylo obtížné se 

naučit, byla abeceda zvládnutelná za pár hodin.“ (McLuhan, 2011, str. 95) 

Vědění již nadále nebylo pouze výsadou písařů a kněží, vědění se stalo „obecným 

majetkem“.

3.2. Základní charakteristika indického náboženství 

3.2.1. Nejstarší indické posvátné knihy a Bráhmanismus

Dějiny indického náboženství sahají velmi hluboko do historie. Na tomto 

území vzniklo hned několik dodnes významných náboženských systémů. I když 

se od sebe v mnohém lišila, jedno mají všechna indická náboženství společné –



26

touhu osvobodit se od pozemského života, který je plný utrpení a vstoupit do 

procitnutí nazývaného nejčastěji mókša či nirvána. 

Nejstaršími indickými náboženskými knihami byly tzv. Védy. Ty vznikly 

již ve 3. tisíciletí př. n. l. a obsahovaly náboženské texty popisující nejrůznější 

rituály a seznamy uctívaných bohů. Védy sestávají ze čtyř knih – první knihou je 

Rgvéd, ve které jsou obřadní písně. Druhou je Sámavéd, která obsahuje popisy 

obřadů, jenž byly rozděleny na domácí a slavnostní. Jelikož ve védském 

náboženství neexistovaly svatyně, odehrávaly se rituály v domě obětníka nebo na 

travnatých prostorech vedle domů. Obětovaly se např. koláčky, mléko, ze zvířat

pak koně, býci, krávy či berani. Třetí knihou je Jadžurvéd, v ní jsou zapsána 

magická zaklínadla používaná při rituálech. Poslední čtvrtá kniha je souborem 

především léčivých formulí. (Demjančuková, 2003) a (Eliade, 2008)

Jelikož je védské náboženství postaveno především na obětních rituálech, 

které mají přinést dlouhý a spokojený život a po smrti odchod do nebeského světa 

k ostatním bohům, vyvinula se velmi brzy úzká společenská vrstva kněží, kteří 

prováděli rituály a odpovídali za jejich správný průběh. Tito kněží se nazývali 

bráhmáni a právě od nich později vznikla první a nejstarší forma hinduismu –

bráhmanismus. (Demjančuková, 2003)

3.2.2. Hinduismus

Hinduismus dnes patří mezi náboženství s nejvíce vyznavači na světě, 

většina hinduistů však pochází z Indie. Hindú se vyvinulo z bráhmanismu, z

něhož si mnoho přeneslo do své vlastní ideologie. Hinduismus je typický svým 

vyžadováním dodržování rozdělení společnosti do čtyř kast, i přesto, že oficiálně 

byly tyto kasty zrušeny již před více než padesáti lety. Hinduismus nemá žádného 

zakladatele, za posvátné písmo jsou považovány Védy a několik dalších textů, 

které obsahují nejrůznější esoterické poznámky a mýty. V hinduismu je uctíváno 

mnoho bohů, nejvyšší je tzv. trimurti, což je trojice bohů – Višnu, Šiva a Brahma. 

Brahma stvořil svět, vše vidí a ví. Šiva je ničitel, je pánem nad životem a smrtí. 

Višnu se stará o lidi, a když je nejhůře, přichází na svět v jedné ze svých zvířecích 

podob a snaží se pomoci. (Demjančuková, 2003) Tito bohové mají své ženské 

protějšky. Brahmovým protějškem je bohyně Sarasvátí, ta je spojena s uměním.
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Višnu má svou manželku Lakšmí, která je bohyní štěstí a bůh Šiva má Párvatí, 

která je též známá jako Kálí. Ta je bohyní pomíjivosti. 

Hlavním tématem hinduismu je učení o neustálém převtělování. 

Znovuzrození jsou nekonečná (nemají ani počátek ani konec) a řídí se podle 

karmy (to, jak se chováme v tomto životě, rozhodne o tom, jak se narodíme v tom 

příštím), tedy podle zásluh a skutků. Nejvyšším cílem hinduistů je dosáhnout 

vysvobození (mókša) z neustálého koloběhu převtělování a splynutí s nejvyšší 

duší (Bráhma). Mókši lze dosáhnout třemi způsoby – cestou nesobeckého jednání,

cestou láskyplného odevzdání se osobnímu bohu nebo cestou pravého vědění. 

(Demjančuková, 2003, str. 79)

3.2.3. Buddhismus 

Dalším tradičním a dnes velmi populárním náboženstvím pocházejícím 

z Indie je buddhismus. Počátky tohoto náboženství sahají někam do 6. st. př. n. l, 

kdy vznikají první skupinky buddhistů, kteří protestovali proti přísnému 

kastovnímu systému v Indii. Za zakladatele buddhismu je prohlašován princ 

Síddhartha Gautama, on sám se však nikdy za proroka nepovažoval. Sám o sobě, 

mluvil jako o probuzeném (buddha). Cílem jeho života bylo naučit lidi jak se 

osvobodit od tělesných choutek a rozkoší, které nás rozptylují, uklidnit se a 

pochopit, že cílem lidského života má být odpoutání od utrpení života a dospění 

k vykoupení, které nazývá nirvána. (Demjančuková, 2003)

Existuje pět základních buddhistických pravidel, podle kterých máme žít.

Prvním je zákaz ubližovat nebo dokonce zabíjet jinou živou bytost, druhé pravidlo 

zakazuje přivlastňovat si něco, co není mé (jinak řečeno krást). Třetí zákaz se týká 

sexu – jsou zakázány jakékoliv sexuální přestupky, čtvrté pravidlo zakazuje lhaní 

a poslední pak užívání drog včetně alkoholu. Někteří mniši si však ukládají další 

zákazy – např. se nezdobí žádnými předměty ani květinami, spí na tvrdých 

prknech a zříkají se tance a hudby. Oblékají se do šafránově žlutých rouch a 

odmítají vlastnit jakýkoliv majetek kromě oblečení. (Demjančuková, 2003)

Je zajímavé, že Buddha nesouhlasil s tím, aby bylo jeho učení zapisováno 

a studováno. Chtěl, aby si každý člověk sám našel cestu k vykoupení. Po jeho 

smrti byl však stejně vytvořen posvátný text buddhismu, jsou jimi tzv. Tři koše 
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moudrosti. V těchto textech jsou popsána všechna pravidla a poučení, která 

pochází od Buddhy. (Demjančuková, 2003) 

3.3. Náboženský systém starověkého Řecka a Říma

Asi nejznámějším polyteismem je náboženství antického Řecka. 

Neexistuje snad člověk, který by neslyšel o Pantheonu a alespoň o některém 

z olympských bohů. Je tomu tak hlavně díky stále častějšímu a velmi populárnímu 

seriálovému (Hercules, Xena) a filmovému zpracování (několik verzí Souboje 

Titánů, Percy Jackson: Zloděj blesků, Válka Bohů, Trója, animovaný Hercules a 

další). Tyto filmy ale bývají jen málokdy přesné, častokrát vidíme zásadní posuny 

v působnosti některých bohů či rozdělování olympských bohů na dobré a zlé. 

Toto zařazování do kategorie hodný a zlý, ale neodpovídá smýšlení starověkých 

Řeků, a vzniká zřejmě až pod tlakem křesťanských hodnot, ve kterých žijeme 

dnes. Řecká mytologie nezná rozdělení na dobré a špatné tak jak ho známe 

v dnešní době, protože jejich bohové byli jak dobří, tak špatní. Kvůli těmto 

mylným hollywoodským představám, které jsou předkládány masám lidí po celém 

světě, dochází k tomu, že dnešní společnost má o řeckých bozích velmi zkreslené 

představy. 

3.3.1. Společnost a náboženství starověkého Řecka 

Starověké Řecko bylo ve své době nejvyspělejší civilizací na světě. 

Vyspělé hospodářství, krásná a praktická architektura (včetně kanalizací a 

akvaduktů), moudrost filosofů a politiků, velká zručnost řemeslníků a umělců. 

Všechny tyto aspekty udělaly z řeckých polis prosperující státy. Právě zde se také 

zrodilo moderní lékařství, filosofie a právo. (Zamarovský, 2000)

I když dnes často smýšlíme o Řecích, jako o velkých liberálech, jejich 

společnost byla poměrně přísně rozdělena do několika sociálních tříd, které se 

nazývaly v každé polis jinak, v zásadě šlo ale o tři hlavní skupiny – první 

skupinou byli plnoprávní občané, kteří vlastnili rozsáhlé pozemky, měli možnost 

vyjadřovat se k vládě, ale zároveň byli nuceni se v případě nutnosti aktivně 

účastnit vojenských akcí. Všichni plnoprávní občané si byli před zákonem zcela 

rovni, nezáleželo na velikosti majetku. Další společenskou vrstvou byli neobčané, 

mezi ně patřili přistěhovalci, propuštění otroci, zločinci, ale také všechny ženy. 
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Tato skupina lidí sice měla jisté svobody i práva, ale nemohla se žádným 

způsobem vyjadřovat k vládě. Poslední skupinou byli otroci, na jejichž práci stála 

celá řecká civilizace. Otroci neměli žádná práva, byli majetkem svobodných 

Řeků, kterým byli zcela vydáni napospas. (Zamarovský, 2000)

O řeckém způsobu života toho víme tolik i díky dochovaným písemným 

památkám. Řecká literární kultura byla velmi rozsáhlá. Odborné (lékařské, 

filosofické, astronomické, fyzikální) ani beletristické (poezie, eposy, divadelní 

hry) nebyly ničím neobvyklým. Právě i z nejrůznějších písemných pramenů víme 

i o vzniku mnoha knihoven, které se do dnešních dní bohužel nedochovaly. 

Dochovalo se však mnoho mýtů a pověstí, proto můžeme poměrně dobře 

rekonstruovat náboženské myšlení Řeků v antických dobách.

Nejvýše postavený bůh byl Zeus, který mohl ostatní bohy trestat, pokud 

překročili hranice své přidělené působnosti. Moři vládl Diův bratr Poseidon, 

v podzemní říši mrtvých vládl Hádes a vláda nad nebem a zemí připadla Diovi a 

jeho sestře a zároveň manželce Héře, která se zároveň stala bohyní manželství. 

(Eliade, 2008) Ze spojení jednotlivých bohů se rodili další bohové – např. 

Hefaistos (bůh ohně a božský kovář), Áres (bůh války), Dionýsos (bůh vína a 

veselí), Apollón (bůh poezie, hudby, věštby, nemoci a zdraví), Pallas Athéna 

(bohyně moudrosti, spravedlnosti, umění a války), Deméter (bohyně zemědělství), 

Afrodité (bohyně lásky a krásy), Artemis (bohyně zvířat a lovu), Hestiá (chrání 

domácí krb) či Aiolós, který je bohem větru. (Demjančuková, 2003) Bohové se 

společně scházeli na Olympu. Na zem moc často nesestupovali, pokud se však za 

člověkem rozhodli jít, brali na sebe podobu věcí, přírodních jevů nebo lidskou 

podobu. 

Řekové věřili, že po smrti se dostanou do Hádovy podzemní říše, kde se 

stanou pouhými stíny bez paměti – v řeckém náboženství nefunguje systém 

odměn a trestů za dobré nebo špatné pozemské chování, jak je tomu např. 

v křesťanství. (Eliade, 2008) „Nesmrtelnost byla pouze pro bohy, lidé jsou 

smrtelníky, kteří nemají žádné vyhlídky na posmrtný život ani na spásu.“ (Jírová, 

2009, str. 20) Povaha tohoto smýšlení vedla k tomu, že život byl podle Řeků 

tragický, plný utrpení, bez naděje na spásu, přičemž ani bohové na tomto 

nemohou nic změnit. Ve světě totiž, podle Řeků, vládne temný řád, kterému jsou 

podřízeni nejen lidé, ale dokonce všichni bohové. Z toho jasně vyplývá, že žádný 

z bohů není považován za tvůrce světového zákona, nýbrž všichni bohové jsou 
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pouhými dohlížiteli nad dodržováním světového řádu jak ze strany lidí, tak jich 

samotných. Osud, který řídí všechno v životě lidí i bohů je tajný, nikdo svůj úděl 

nezná, dokonce ani bohové ne. Proto je důležité užívat si života a všech slastí, 

které nabízí. Síla, mládí, krása byly největšími hodnotami. Zajímavým projevem 

prožívání tělesných radostí byly například tzv. Dionýské slavnosti, kde se 

oslavoval bůh Dionýsos. Při těchto slavnostech se bujaře popíjelo, tančilo, 

nedílnou součástí byly i sexuální orgie. 

„Snad nejdůležitější charakteristikou řeckých božstev je, že žádný z bohů 

nebyl pouze dobrý. Každý bůh mohl lidem jak pomáhat, tak škodit… Z tohoto 

důvodu bylo vše svaté považováno za nebezpečné, a proto cítili Řekové vůči svým 

bohům bázeň a úzkost. (Jírová, 2009, str. 20) Aby si Řekové bohy naklonili na 

svou stranu, stavěli jim honosné chrámy, kde jim projevovali náležitou úctu 

pokládáním obětin a pořádáním slavnostních rituálů. Lidé svým bohům nevěřili, 

neměli s nimi žádný blízký vztah, báli se jich, a proto je uctívali. „Na druhou 

stranu bohové potřebovali lidi, protože bez nich by se rozplynuli v nudě věčnosti. 

Proto zasahovali do záležitostí lidí a řešili jejich spory.“ (Jírová, 2009, str. 20) 

Bohové však zasahovali do lidských záležitostí jen tehdy, když se někdo snažil 

porušit kosmický řád světa třeba tím, že se chtěl připodobnit bohům či chtěl 

poznat svůj osud. Většinou se však o lidstvo nestarali.

3.3.2. Společnost starověkého Říma a jejich náboženství

Počátky římského impéria sahají až do 8. stol. př. n. l., kdy vzniklo město 

Řím, tehdy jako etruská osada. Řím se rychle rozrůstal a postupně začal ovládat 

okolní oblasti. Z malé osady se stává velký městský stát, který byl zpočátku řízen 

etruskými králi. V roce 510 př. n. l. však nastává ve vývoji Říma zásadní zlom –

etruský král byl vyhnán lidem z města a v Římě byla nastolena republika. Město 

nadále vedli dva pretorové, později konzulové. Římané si velmi potrpěli na to, že 

vedení státu je věcí veřejnou. Stejně jako v Řecku se však k vládě mohla 

vyjadřovat pouze část obyvatelstva. Plnoprávnou částí společnosti byli tzv. 

patricijové, kteří byli bohatí a mocní. Právě v jejich rukách ležela politická moc. 

Druhou společenskou třídou byli plebejové, nemajetní a bez politických práv. Na 

rozdíl od otroků však byli i plebejové považováni za římské občany. Nejvyšším 

státním orgánem byl vedle dvou konzulů především senát. „Měl vrchní dozor nad 

státním hospodářstvím, rozhodoval o věcech války a vojenství, řídil zahraniční 
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politiku a uzavíral mezinárodní smlouvy, vysílal a přijímal vyslance, dohlížel na 

správu podmaněných území, byl nejvyšším ochráncem náboženství.“

(Zamarovský, 1995, str. 117) Senát měl 300 členů, kteří požívali mnoha výhod.

V Římě velmi dobře fungoval byrokratický aparát, výborně vymyšlená 

úřednická hierarchie zajišťovala stabilitu obrovské říše, která se neustále rozpínala 

a ve 3. st. př. n. l. již pohltila pobřeží Středozemního moře a celou Malou Asii 

včetně řeckých městských států. (Harenberg, 1992) Takto velká země mohla 

fungovat pouze tehdy, když fungoval rychlý a přesný informační systém a ten 

měli Římané velmi dobře propracovaný. Latinkou psané vzkazy na papyru mohly 

rychle putovat z místa na místo po dobrých, zpevněných silnicích. „Takové

urychlení umožňuje více kontroly na daleko větší vzdálenost. Historicky to 

přineslo vytvoření Římského impéria a narušení předcházejících městských států 

řeckého světa. Ohrazené město a městský stát byly přirozenými a trvalými 

formami až do chvíle, kdy se papyrus a abeceda staly podnětem pro stavbu 

rychlých silnic s pevným povrchem.“ (McLuhan, 2011, str. 103)

I přes dobrou infrastrukturu a velmi dobře organizovanou informační síť se 

však Řím dostával do sociálních a politických problémů, které vygradovaly v 1. 

st. př. n. l. a nakonec vyústily ve změnu státního uspořádání. Oficiálně sice 

zůstává Řím republikou, nejvyšším představitelem se však stává jeden muž –

diktátor. Tím prvním a nejslavnějším byl Gaius Julius Caesar, vynikající voják, 

politik, řečník i filosof. Po Caesarově zavraždění v roce 44 př. n. l. se 

nejmocnějším mužem v Římě stává jeho adoptivní syn Octavianus Augustus. 

Octavianus se stává vrchním velitelem vojsk, má nejvyšší úřední pravomoci. 

V průběhu několika dalších století se římská říše nadále rozpínala – sahala od 

Británie až k Perskému zálivu. Neustále ale stoupaly výdaje na údržbu armády, 

která zajišťovala bezpečnost říše proti Germánům a Peršanům. (Harenberg, 1992) 

Postupně dochází k dalším politickým, sociálním a úřednickým rozvratům, které 

byly ještě umocněny ztrátou výsadního postavení v Egyptě. „Nedostatek papyru, 

důsledek ztráty Egypta, znamenal úpadek římské byrokracie a organizace 

armády.“ (McLuhan, 2011, str. 112) Stále větší problémy s komunikací mezi 

odlehlými místy v říši a dezorientace ve státní správě a armádě vedly k tomu, že 

do římské říše začalo proudit stále více germánských kmenů, které nakonec v roce 

476 vyplenily hlavní město Řím. (Harenberg, 1992)
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Největším darem této vyspělé civilizace budoucím věkům bylo především 

rozšíření latinky a dále taky propracovaný právní systém, který se stal základem 

všech pozdějších právních systémů. (Zamarovský, 1995)

První Římané měli svůj náboženský zájem směřovaný do přírody. 

Udivovaly je všechny přírodní anomálie a nehody. Především na počátku římské 

říše, kdy bylo město Řím stejně jako okolní osady závislé na zemědělství, byl 

pečlivě sledován roční cyklus a počasí. Jakékoliv změny (povodně, sucha) byly 

přitom považovány za důsledek špatného vztahu s bohy. K urovnání vztahů 

s bohy sloužily všemožné rituály, které prováděli kněží. Další velmi důležitou 

součástí římského náboženství bylo tzv. pietas. Pietas znamenalo posvátnou úctu 

k předkům a dodržování vzorných vztahů s žijícími příbuznými. Pokud byl tento 

přirozený řád narušen neposlušností jednotlivce, musel tento jedinec svoje 

pochybení splatit vlastní smrtí. (Eliade, 2013)

V pozdějším období bylo náboženství Říma velmi ovlivněno řeckou 

kulturou. Římané sice uctívali své vlastní bohy, ale uspořádání římských bohů 

(tedy hierarchie a působnost jednotlivých bohů) bylo prakticky totožné 

s uspořádáním řeckého Pantheonu, pouze jména byla odlišná. Tak například –

nejvyšším římským bohem je Jupiter, který má prakticky stejnou úlohu jako měl 

v Řecku Zeus. Jeho ženou je Juno, která se dá pro změnu ztotožnit s řeckou 

bohyní Hérou. Podobně to ale bylo i s ostatními důležitými bohy, těmi byli např. 

Pluto, což byl římský protějšek řeckého vládce podsvětí Háda, bohyně moudrosti 

Minerva (v Řecku známá jako Pallas Athéna), bůh války Mars (řecký Áres), 

Venuše – bohyně lásky a krásy (Afrodita), vládce moří a vod Neptun (Poseidon) 

či v dnešních dnech velmi populární poslíček lásky – Amor. (Zamarovský, 1982)  

I když bylo římské náboženství podporováno nejrůznějšími obřady a 

rituály, blížil se jeho konec, stejně jako se blížil zánik i jiných antických 

polyteistických náboženství. Na světové scéně se totiž objevil nový druh 

náboženství – monoteismus.   

3.4. Nejvýznamnější náboženské knihy – Bible, Korán 
(počátky judaismu, křesťanství a islámu)

Judaismus, křesťanství a islám jsou tři největší a nejrozšířenější 

monoteistická náboženství na světě. I když se od sebe v několika ohledech liší, na 

počátku se všechna vzájemně prolínala a ovlivňovala. 
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3.4.1. Judaismus – nejstarší monoteismus na světě

Počátky judaismu sahají někam do třetího tisíciletí př. n. l., kdy se poprvé 

objevuje představa jediného Boha. Za praotce izraelského národa je považován 

Abraham. Byl to právě on, kdo měl jako první rozbít modly svého otce a po výzvě 

od samotného Boha odejít do země Kanaan6, která se měla stát domovem pro 

vyvolený národ Abrahamových potomků. 

První židé skutečně žili na území dnešní Palestiny, ale kvůli velké neúrodě 

způsobené dlouhým obdobím sucha odešli do Egypta, kde se usídlili na několik 

staletí. (Demjančuková, 2003) Později však museli čelit tvrdému egyptskému 

útlaku. V této době se objevuje postava Mojžíše, který poté, co zabil egyptského 

vojáka, utekl do pouště, kde se mu poprvé zjevil Bůh a přikázal mu, aby vyvedl 

izraelský lid z Egypta. Ve 13. století př. n. l. tak pod vedením Mojžíše Izraelci 

odcházejí z Egypta. Při putování pouští se Bůh zjevil Mojžíšovi podruhé. Na hoře 

Sinaj mu předal smlouvu o tom, že národ Izraele je vyvolený boží lid. Součástí 

smlouvy, která byla následně vytesána do kamene, bylo i Desatero božích 

přikázání. Po 40 letech putování Mojžíš umírá, ale izraelský lid pod vedením 

Jozueho dobývá Kanaán, kde se usadilo prvních 12 kmenů. (Eliade, 2008) Roku 

1050 př. n. l. byl jmenován první izraelský král Saul. Po Saulovi vládl král David, 

po němž následoval jeho syn Šalamoun. Ten nechal vybudovat v Jeruzalémě 

chrám, jež se stal střediskem kultu boha Jahve. I když je Šalamoun do dnešních 

dní pověstný svou moudrostí s jakou řešil spory svých poddaných, jeho vláda 

ekonomicky vyčerpala stát. Sociální problémy pak nakonec vedly k tomu, že se 

stát rozpadl na dvě části – Izrael na severu a Judeu na jihu. Následně byl Izrael 

dobyt Asyřany a Judea se potýkala s útoky Babylonu – židé ztratili Jeruzalém. 

Perský panovník Kýros sice kolem roku 537 př. n. l. umožnil návrat židů do 

Jeruzaléma, tato oblast ale byla křižovatkou pro mnoho válečných tažení, což 

vyvolávalo neustálé problémy. Roku 70 byl po ročním obléhání Jeruzalém dobyt 

Římany a stal se tak součástí římské říše, začalo období tzv. diaspory.7 Roku 70 je 

také definitivně odděleno židovství a křesťanství, spory mezi těmito dvěma 

náboženstvími ale přetrvávají. Když se pak v roce 391 stává křesťanství státním 

náboženstvím v římské říši, pro židy to znamená počátek jejich utlačování – židé 

                                               
6 Kanaan je oblast dnešní Palestiny a Izraele.
7 Diaspora označuje národ nebo etnickou skupinu, která je nucena opustit svůj domov. Židovská 
diaspora trvala od roku 70 až do roku 1948, kdy byl založen stát Izrael.
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jsou totiž zbaveni všech svých práv. Pronásledování židů pak trvalo i v dalších 

stoletích a zmírnilo se až v 18. století. (Demjančuková, 2003)

Posvátným textem judaismu je Tanach (většinou nazýván Starý zákon). 

Tanach je starší částí Bible, která vznikala necelých tisíc let (od 10. do 2. st. př. n. 

l.) a obsahuje mýty o vzniku světa a o stvoření člověka. Je zde také Desatero 

božích přikázání. Tanach (Starý zákon) se dělí na několik částí – podle křesťanů

na 4 části, podle židů na části tři. První částí je tzv. Tóra neboli Pět knih 

Mojžíšových zvaná také Pentateuch (názvy jednotlivých knih jsou Genesis, 

Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium). Právě tato část Starého zákona 

obsahuje příběhy o Adamovi a Evě či Mojžíšovi, stala se také základem 

židovského práva. Druhou částí Starého zákona jsou Prorocké knihy (Neviim), to 

jsou texty, které sepsali proroci o svých činech a výrocích. Patří sem např. Kniha 

Jozue, Kniha soudců, kniha Izajáš či kniha Ezechiel. Poslední částí Starého 

zákona podle židovské tradice jsou Ostatní spisy, hebrejsky zvané Ketuvim. Do 

této části patří nejrůznější spisy obsahující poezii, modlitby, etické normy, 

filosofické úvahy, přísloví či historické eposy – patří sem spisy Kazatel, Daniel, 

Ezdráš, Nehemjáš či Šalamounova Píseň písní. (Demjančuková, 2003)

Židovské učení bylo několik prvních století po svém vzniku předáváno 

pouze ústně, teprve až ve 2. st. n. l. vzniká první výklad Tóry tzv. Mišna. 

Spojením Mišny a později vzniklých komentářů k Tóře vzniká další velmi 

důležitý spis pro všechny židy a tím je Talmud. Tento dvanáctisvazkový 

dokument obsahuje popisy tradičních obřadů a rituálů, zároveň jsou zde uvedeny 

správné morální zásady každého žida a právní předpisy. Judaismus vytváří zcela 

nového Boha, který se velmi liší od jiných tehdy známých bohů. Židovský Bůh 

Jahve je pravým opakem olympských bohů, kteří jsou k lidem zcela lhostejní. 

Jahve se zajímá, stará se, to on stvořil svět a člověka, kterého staví na vrchol. Bůh 

je věčný, nesmí být znázorňován obrazem ani žádným tvarem, je absolutně 

spravedlivý, ale zároveň také velmi přísný a neváhá potrestat každého, kdo se 

nějak proviní proti jeho pravidlům. (Demjančuková, 2003) Zároveň je v Tóře 

mnohokrát zmíněno, že každý člověk byl stvořen jako nezaměnitelná bytost 

obdařená svobodnou vůli, je tedy na každém z lidí zda bude následovat Boha nebo 

bude hřešit (porušovat Desatero božích přikázání). Všichni lidé jsou si rovni, 

protože všichni jsme božími dětmi. Nikdo se nesmí na nikoho povyšovat. 

Zajímavé také je, že judaismus nezná pojem dědičného hříchu, který vznikl až 
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v křesťanství. (Schubert, 1995) Povinností každého pravého věřícího je uctívat jen 

jediného Boha Jahve a uctivě mu sloužit. (Demjančuková, 2003, str. 96)

Bůh je na nebesích obklopen svými pomocníky anděly, kteří jsou zároveň 

jakýmisi prostředníky mezi Bohem a lidmi. Andělé mají chránit Izrael a Izraelce, 

protože právě oni jsou vyvoleným národem. Na druhou stranu existují andělé 

zhoubci, kteří trestají hříšníky. Vzniká také první mýtus o Satanovi, což je 

v židovské tradici boží syn, který má za úkol zkoušet lidi v různých situacích a 

tím prověřovat zejména lidskou zbožnost. Svět je podle judaismu dobrý, člověk se 

z něho má radovat. Proto se v judaismu posmrtný život moc neřeší, důležitý je 

pozemský život, smrt naopak člověka degraduje. (Schubert, 1995)

Velmi důležité je také židovské právo. Život každého žida je typický 

dodržováním mnoha rituálů a posloucháním příkazů a zákazů. Klasickým rituálem 

je obřízka, která je prováděna na osmidenních chlapcích. Obřízka má vyjadřovat 

smlouvu mezi Bohem a člověkem. Tradiční je také obřad bar micva během 

kterého se třináctiletý chlapec stává právoplatným členem židovské obce, to 

znamená, že při bohoslužbách v synagogách může předčítat z Tóry a také je 

zodpovědný za dodržování božích přikázání. (Schubert, 1995)

3.4.2. Křesťanství – hodnoty, které přetrvaly dodnes

Křesťanství je dnes nejrozšířenějším náboženstvím na světě, denně 

ovlivňuje životy miliard lidí, dokonce i těch, kteří se za křesťany nepovažují. 

Křesťanské hodnoty totiž daly základ Euro-americké kultuře, projevují se v právu, 

etice, ale třeba i v umění. 

Za zakladatele křesťanství se považuje Ježíš Nazaretský, přesto je prvním 

jakýmsi křesťanským kazatelem Jan Křtitel. Od roku 29 n. l. nabádal svým 

kázáním židy, aby žili ctnostně a spravedlivě a na znamení toho, že se vzdávají 

svých hříchů, se mají nechat pokřtít. Byl to právě Jan Křtitel, který první hlásal 

příchod božího království, ale sám sebe nepovažoval za žádného Spasitele. Jeho 

výroky sklízely obrovský úspěch mezi obyvateli Palestiny, tisíce se jich 

přicházelo nechat pokřtít. Jedním z nich byl i Ježíš Nazaretský, kterého Jan Křtitel 

prohlásil za Mesiáše. (Eliade, 2013)

Ježíš Nazaretský se narodil někdy na počátku našeho letopočtu ve městě 

Betlémě (tento moment si připomínají miliony lidí po celém světě při slavení 
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Vánoc). O jeho dětství se toho mnoho neví, snad jen to, že se svými sourozenci 

vyrůstal ve městě Nazaretu. Ježíšův otec, povoláním tesař, pocházel z židovského 

královského rodu, Ježíš tak již odmalička vyrůstal v čistě židovském prostředí. Až 

do svých třiceti let tak Ježíš žil poklidný život jako žid a věnoval se stejnému 

řemeslu jako jeho otec. Právě setkání s Janem Křtitelem změnilo jeho život – je 

vyvolen, stává se Spasitelem, od této chvíle začíná šířit svou víru mezi lid a sklízí 

velké úspěchy napříč celou společností. Postupem času se ale jeho názory přestaly 

líbit farizejům a saducejům, což byly mocné židovské politické a náboženské 

skupiny obyvatel. (Demjančuková, 2003) Ve svém učení se totiž začal stavět proti 

hierarchii a organizaci židovské společnosti, navíc ve svém učení znevažuje 

postavení kněží. Důležitá pro něj totiž byla především niterná víra a otevřené 

srdce každého člověka. Ústředním bodem jeho učení je univerzální láska mezi 

všemi lidmi, odpouštění a odpovědnost za vlastní rozhodnutí. „Ježíš hlásá Boží

království, které si každý člověk nosí ve svém srdci. Svým učením ukazuje věčný 

život, který není nijak přislíben, ale je v nás samých, v naší lásce k bližním. 

Ukazuje všem, jak se musí chovat, pokud se chtějí cítit věčnými.“ (Jírová, 2012)

Ježíš a jeho stoupenci, apoštolové, začínají být pronásledováni, což 

nakonec vedlo k tomu, že byl Ježíš roku 33 n. l. zatčen Římany, kteří nakonec po 

nátlaku ze strany židovských představitelů rozhodli i o Ježíšově ukřižovaní. Ježíš 

je všeobecně považován za Božího syna, za Spasitele, který trpěl za lidské hříchy 

a svou obětí lidi vykoupil. Jeho chování je dodnes vzorem ideálního křesťana. 

Jeho mučednickou smrt a následné zmrtvýchvstání (mělo nastat tři dny od jeho 

smrti) si každoročně připomínáme během Velikonoc, což je nejvýznamnější 

křesťanský svátek. Kromě Vánoc a Velikonoc je dalším významným křesťanským 

svátkem i Nanebevstoupení Páně (slavené 40 dní po Velikonocích) a Letnice též 

zvané svatodušní svátky, kdy je oslavováno seslání Ducha svatého na zem.

Ani smrt Ježíše však neznamenala konec šíření křesťanství. Díky učení a 

hlásání apoštolů (nejvýznamnějším z nich byl především Pavel z Tarsu, 

spoluautor Nového zákona) se ještě během 1. st. n. l. rychle šířilo i nadále. Velmi 

důležitým faktorem rychlého rozšiřování křesťanství byla jeho univerzálnost –

křesťanem může být kdokoliv, kdo se pro tuto víru rozhodne (příslušnost k tomuto 

náboženství není dána původem jako tomu je např. v judaismu). Stále více židů se 

nechávalo pokřtít, což však bylo neslučitelné s židovskou vírou – proto jsou roku 

70 n. l. vyloučeni z židovské církve všichni pokřtění a oficiálně tak vzniká nové 
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náboženství – křesťanství. Křesťanství se však nepotýkalo pouze s judaismem, ale 

také s antickým náboženstvím starověkého Říma. Křesťanství se stávalo stále 

populárnější, protože oslovovalo široké masy, nehledě na majetek či občanství. 

Imponovalo chudým Římanům především hlásáním lásky, pochopení a rovnosti 

všech lidí. (Demjančuková, 2003) Římané byli velmi tolerantní v otázkách 

náboženské víry – museli být. Jejich obrovská říše totiž pohlcovala mnoho národů 

s odlišným náboženstvím. Dokud i cizí příslušníci uznávali římského císaře za 

nadlidskou bytost, nevyvstal žádný větší problém a každý v podstatě mohl 

vyznávat modly, jaké sám chtěl. Křesťané však byli jiní – nejen, že zcela přestali 

uznávat všechny římské bohy, ale také odmítli uznat římského císaře za poloboha, 

čímž oslabovali jeho postavení. To nakonec vyústilo v krvavé pronásledování 

křesťanů. 

Nejdelší a nejkrvavější období persekucí vůči křesťanům nastalo za vlády 

císaře Diocletiana (303 – 305), předcházelo mu však jiné, také velmi krvavé, a to 

v době vlády císaře Nera. Zajímavě je tato doba popsána v knize polského 

spisovatele Henryka Sienkiewicze Quo vadis. V této knize je hlavním tématem 

milostný vztah mezi bohatým římským mladíkem Viniciem a křesťanky Lygie. 

Vinicius, který je zpočátku stejný jako všichni bohatí Římané a chce si především 

užívat života, je nakonec kvůli lásce k jemné a hodné Lygii nucen přehodnocovat 

svůj pohled na život. Přemítá nad křesťanskou vírou, a i když jí zpočátku nechápe, 

nakonec se sám stane oddaným křesťanem. (Sienkiewicz, 1983) I když se v této 

knize objevuje zajímavý popis římské společnosti, musíme brát v potaz, že sám 

Sienkiewicz byl silně věřící křesťan, a proto je jeho pohled na historii Říma 

poněkud zkreslený. Zatímco křesťané jsou v knize bezvýhradně popsáni jako 

morální, hodní a spravedliví jedinci, kteří vyznávají lásku k bližnímu, 

spravedlnost a soucit, Římané jsou podle Sienkiewicze zkažení, rozmařilí, 

znudění a nenávistní lidé, kteří vykořisťují chudé a jen si užívají bezstarostný 

život plný nezřízených pitek a sexuálních orgií. Takovýto popis je samozřejmě 

značně zkreslený a zjednodušující, nicméně je pravdou, že křesťané to ve 

starověkém Římě neměli jednoduché.  

Vše se začalo měnit ve 4. st. n. l. – nejprve vydal v roce 313 císař 

Konstantin toleranční edikt, který zrovnoprávnil křesťanství s jinými 

náboženstvími vyskytujícími se v říši (Demjančuková, 2003) a v roce 391 se již 

velmi rozšířené křesťanství dokonce stalo státním náboženstvím, které mělo 
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sjednotit v té době už hodně rozpolcenou římskou říši. (Harenberg, 1992) 

Definitivní konec antických ideálů pak nastává v roce 529, kdy císař Justinián 

zavřel platonskou Akademii. Křesťanství je od této chvíle hlavním zdrojem 

evropského myšlení a morálních hodnot. (Jírová, 2012)

Nejdůležitějším textem křesťanství je Bible – ta se skládá ze dvou částí. 

První a starší částí je Starý zákon, který je posvátným i pro judaismus. Podle 

křesťanské tradice se dělí na 4 části – 5 knih Mojžíšových, Historické spisy, 

mudroslovné knihy a prorocké knihy. V 1. a 2. st. n. l. pak vzniká druhá část 

Bible, Nový zákon. Ten je také složen z několika částí. První a největší částí jsou 

Čtyři evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo), ve kterých je popsán 

život Ježíše Krista a jeho skutky. Druhou částí Nového zákona je 21 dopisů 

(epištol) a třetí součástí Bible je Janovo zjevení (Apokalypsa). Poslední část 

Nového zákona se nazývá Skutky apoštolů. V nich je zaznamenán život první 

křesťanské obce. 

Rozpad římské říše v roce 395 na východ a západ však započal i 

rozdělování rané církve – jednotlivé oblasti se začaly odlišovat v základních 

přístupech a uctívaných hodnotách, což vyústilo v roce 1054 v tzv. Velké 

schizma, neboli rozdělení církve na východní pravoslavnou církev a na západní 

katolickou církev. Společná oběma církvím je víra v Trojjediného Boha. Bůh je 

pouze jeden, ale spojuje v sobě tři osoby – Otce (tvůrce viditelného i 

neviditelného světa), Syna (Ježíše Krista, který je vykupitelem světa a lidí) a 

Ducha svatého. Bůh jakožto stvořitel světa a člověka je vševědoucí, absolutně 

dobrý, spravedlivý a milosrdný. Společný je také základ morálních hodnot, jímž je 

Desatero božích přikázání (stejně jako v judaismu). Podle těchto přikázání má žít 

každý správný křesťan, aby mohl být po své smrti odměněn příchodem do Božího 

království. V dalších bodech se však pravoslavní a katolíci liší. (Demjančuková, 

2003)

Pravoslavná církev nemá žádné centralizované řízení, každá církev 

vystupuje jako samostatná a samosprávná jednotka. Těchto pravoslavných církví 

je celkem 15 a v čele každé z nich je patriarcha. Pravoslavní duchovní jsou 

považováni za prostředníky mezi lidmi a Bohem. Katolická církev je naopak 

centralizovaná – v čele stojí papež, který je považován za zástupce Boha na zemi. 

Je biskupem nejen římské diecéze, ale i celé církve. Jeho centrem je Vatikán. 

Katolické duchovenstvo se nadále dělí na kardinály (jsou rádci papeže, který je 
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jmenuje do funkce, zároveň volí nového papeže), biskupy (jsou hlavami místních 

církví) a kněží (zajišťují každodenní kontakt s lidmi). Všichni církevní hodnostáři 

mají povinnost žít v celibátu. (Demjančuková, 2003)

Etickým principem, který v platnosti vydržel dodnes je seznam sedmi 

smrtelných hříchů a ctností (za hřích se přitom považuje vědomé a svobodné 

porušení Božího zákona). Tento seznam není přímo zmíněn nikde v Bibli, 

vypracoval ho papež Řehoř I. kolem roku 600, aby poukázal na nesprávný život, 

který vedla tehdejší katolická společnost. Zároveň chtěl poučit běžného člověka, 

který neměl přístup ke knihám a nemohl tak sám studovat Bibli, o Božím slově. 

Mezi sedm smrtelných hříchů patří: nenávist, hněv, pýcha, závist, smilstvo, 

obžerství, a lenost. Mezi sedm ctností patří: láska, víra, naděje, spravedlnost, 

mírnost, moudrost a statečnost. (Tomlin, 2009) Dalším specifickým dogmatem 

katolické církve je učení o očistci, které vzniklo ve středověku. V očistci se mají 

očistit hříšné duše, aby mohly očištěné vstoupit do nebe. Právě toto dogma vedlo 

k prodávání nepopulárních odpustků, které se staly zdrojem církevních příjmů. 

Zároveň se ale staly terčem velké kritiky ze strany některých duchovních i 

prostých křesťanů. (Demjančuková, 2003)

3.4.3. Islám – následovníci Muhammeda 

Islám je nejmladším ze všech velkých náboženství, vznikl totiž až o 

několik století později než judaismus a křesťanství. Tato náboženství byla v době 

vzniku islámu již rozšířena po celé Evropě a významně ovlivnila i vznik islámu.  

Prvním arabským náboženstvím však nebyl islám. Ještě někdy v 6. století 

př. n. l. bylo arabské náboženství polyteistické, nejdůležitější byli mágové, kteří 

prováděli všemožné obětní obřady, aby si příznivě naklonili své bohy. 

(Harenberg, 1992)

Islám vznikl v 7. století na Arabském poloostrově. Tehdy žili v této oblasti 

putovní kmeny (beduíni), kteří uznávali především odvahu, loajalitu a 

velkorysost. Příroda zde byla poměrně nehostinná – pouště, málo vody, proto zde 

existovalo jen málo vyspělých měst. Jedním z nich byla Mekka. Právě v Mekce se 

narodil zakladatel Islámu Muhammad. Muhammad se narodil roku 570 a pocházel 

z kmene Kurajšovců, kteří byly nejmocnějším rodem ve městě. Rodiče mu ale 

zemřeli, když byl malý, musel si proto brzy začít vydělávat na živobytí. V této 
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době vyznávala většina obyvatel Mekky modly. Když Muhammad vyrostl, byl to 

právě on, kdo často urovnával spory mezi ostatními občany města, byl známý 

svou moudrostí. Roku 610 pobýval Muhammad v jeskyni poblíž Mekky, kde se 

mu měl zjevit archanděl Gabriel, který mu sdělil, že je poslem božím. I když se 

Muhammad nejprve zdráhal uvěřit, nakonec přijal svoji úlohu a postupně začal 

šířit své poselství – tedy, že jediným Bohem je Alláh. Některým obyvatelům 

Mekky se ale nelíbilo, že Muhammad kritizuje jejich víru a začali ho 

pronásledovat. Nakonec i se svými stoupenci odešel z Mekky a vydal se do 

Habeše. Pronásledování však pokračovalo dále, až nakonec odešel Mohammed do 

Mediny, kde našel klid. Toto přesídlení do Mediny se nazývá hidžra a tato událost 

je považována za začátek islámské éry, proto je počátkem muslimského 

kalendáře. (Sardar a Malik, 2004)

Muhammad usiloval o sociální a politické změny, např. se snažil zlepšit 

postavení žen. Ve svých výrocích se zaměřoval i na židy a křesťany, které se 

snažil přesvědčit o pravosti svého kázání. I když se mu toto nepovedlo, získal 

mnoho přívrženců, kteří po prorokově smrti svými dobyvačnými válkami 

vybudovali obrovskou islámskou říši. Jeden z nejvýznamnějších chalífů, byl Abú 

Bakr, který rozšířil islám až do Egypta, Persie a dalších států a stal se tak jedním 

z nejvýznamnějších panovníků té doby. (Harenberg, 1992)

Islámské náboženství stojí na několika knihách. Významným dokumentem 

je Sunna, která sestává ze dvou částí – první je Hádith. V této části jsou 

zaznamenány prorokovy výroky a proslovy. Druhou částí je Síra, v té jsou 

obsaženy historicky doložené informace o prorokově životě. Sunna je základním 

zdrojem islámského práva, protože popisuje rituály, obřady a zároveň popisuje 

ideální chování každého muslima. (Sardar a Malik, 2004)

Nejposvátnější knihou islámu je Korán. Text Koránu měl být 

Mohammedovi zjeven prostřednictvím archanděla Gabriela. Je psán zvláštní 

formou – není to lineární text, nemá jasně daný začátek a konec, je spíše jakousi 

básní s jasně daným rytmem – žádné slovo nesmí být v textu přehozeno nebo 

vynecháno, jinak by byl rytmus celého textu zásadně narušen. Neobsahuje žádné 

mýty o dávných lidech, jak je tomu např. v Bibli. Korán je rozdělen do 114 

kapitol (súr), ve kterých je popsána podstata Boha, přírody i společnosti. Bůh je 

podle islámu jedinečný, neuchopitelný, milosrdný tvůrce světa a člověka. Člověk 

jako vyslanec Boha na zemi je zodpovědný za to, aby svět správně fungoval. 
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Správný muslim musí být spravedlivý, milosrdný a skromný. Musí žít podle tzv. 

tawhídu, což je víra v to, že všechny lidi na světě stvořil Bůh, proto jsou si rovni. 

Islám a život každého muslima je postaven na pěti pilířích. Prvním je šaháda, víra, 

že není Boha kromě Alláha a Mohammed je boží prorok. Druhým je salát –

modlitba, která musí být pronášena pětkrát denně. Třetí je Sawm, což je půst 

v měsíci ramadánu, čtvrtý pilíř je Zakát, což je povinná každoroční almužna 

chudým. Poslední je Hadždž neboli cesta do poutního města Mekky, kterou musí 

podstoupit každý muslim minimálně jednou za život. (Sardar a Malik, 2004)

3.5. Šíření vzdělanosti ve středověku - kláštery

3.5.1. Středověká společnost

Středověkem se označuje období po rozpadu Západořímské říše v roce 476 

(vyplenění Říma germánským vojevůdcem Odoakerem) až do objevení Ameriky 

Kryštofem Kolumbem v roce 1492. Pro toto období je charakteristické výsadní 

postavení a moc římskokatolické církve v Evropě, která ovládala každodenní chod 

států i všechny činnosti obyčejných lidí. Společenské hodnoty na počátku 

středověku vznikaly kombinací křesťanské morálky a antických a germánských 

myšlenek. Třeba římské právo se stalo základem právních řádů středověkých 

států, převzata byla i latinka, od Germánů byla pro změnu přijata lenní věrnost.  

Základem středověkých států byl feudální systém, který nahradil antické 

otrokářské společnosti. Feudální hierarchický systém fungoval následovně – na 

vrcholu pomyslné společenské pyramidy stál panovník, král. Ten uděloval vysoce 

postaveným šlechticům rozsáhlé pozemky a to na základě jejich loajality, která se 

projevovala především vojenskou a finanční službou v těžkých časech. Čím 

spolehlivější a lepší rytíř, tím větší pozemky mohl od krále očekávat. Feudálové 

dále pronajímali svou půdu získanou od krále menším zemědělcům a 

hospodářům, kteří museli z vypěstované úrody odvádět daně svým feudálním 

pánům. Často ale byli na svých pánech závislí ještě daleko víc – když se např. u 

svého lenního pána zadlužili, nemohli se bez jeho souhlasu stěhovat či se ženit 

apod. „Středověký stát se tak jevil především jako stát osobních závazků. Neznal 

žádnou moderní byrokratickou správu.“ (Harenberg, 1992, str. 302) Postupem 

času se lenní pánové stávali mocnější než samotný král, začali si přisvojovat různá 

práva – soudní právo, horní právo, právo razit mince a další. Z hradů takovýchto 
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pánů se stávala velká sídla, z některých sídel pak dokonce města s právem na 

samosprávu, k opevnění a trhovým právem. Právě opevnění bylo velmi důležité. 

Skýtalo totiž alespoň nějaký pocit bezpečí, silnice spojující vesnice a města byly 

poměrně nebezpečným územím, kde řádili všelijací zloději a vrazi. Proto se 

vesnice začaly budovat co nejblíže k městským hradbám. Lidé ve městech 

začínají více spolupracovat, utvářejí spolky zvané cechy, které sjednocovaly 

příslušníky daného řemeslnického odvětví a tím měly chránit a propagovat dané 

řemeslné odvětví, výrobky a obchod s nimi. (Harenberg, 1992)

Život ve středověku byl těžký – málo jídla, špína a zápach na ulicích, 

různé choroby, na které umíraly tisíce lidí, smrt číhala doslova na každém kroku. 

Chudí lidé často neměli kde spát, nosili otrhané oblečení, byli špinaví a málokdy 

se pořádně najedli. Bohatí měšťané a příslušníci šlechty si žili podstatně lépe –

díky svým loveckým revírům měli vždy dostatek masa, žili v dobře vybavených 

domech či zámcích a často měli početné služebnictvo. I přes tyto velké rozdíly 

v jejich životním stylu však byla jedna věc, která spojovala chudé i bohaté 

Evropany a tím bylo křesťanství. (Bridge, 1995)

Víra v Boha byla základem a středobodem života každého evropského 

člověka ve středověku. Církev, která vlastnila obrovské pozemky, a tudíž 

disponovala velkým bohatstvím, nechala stavět velkolepé chrámy, které svou 

velikostí a okázalostí nadchly všechny, kteří vstoupili. Zde hledali lidé klid a 

odpočinek od utrpení, které prožívali ve svých životech. Rozjímali zde, 

rozmlouvali zde s Bohem a modlili se za lepší časy. Právě římskokatolická církev 

rozhodovala o tom, co je dobré a co zlé, co se smí a co se nesmí. Určovala 

základní hodnoty, které v evropské společnosti dominovaly, ovlivňovala chod 

měst, celých oblastí i států. Ve jménu Boha pak církev organizovala velké 

výpravy do muslimských zemí známé jako Křížové výpravy, aby napravila 

muslimy a přivedla je zpět „na správnou cestu“. Zároveň chtěla církev získat a 

ovládat území poblíž domnělého Ježíšova hrobu v Jeruzalémě. 

Základem a zdrojem středověkých hodnot měla být Bible jakožto nejvyšší 

zákon, který byl dán lidem přímo od Boha. V Bibli byly popsány všechny důležité 

morální zásady, které měl člověk znát. Málokdo ve středověku však uměl číst. 

Gramotných bylo velmi málo a to jen mezi šlechtici a bohatými měšťany. Ale i 

když už se našel někdo, kdo číst uměl, knihy byly velmi vzácné. Papír byl totiž 

drahý, jelikož ho bylo málo, ruční přepisy navíc byly hodně pracné a zdlouhavé. 
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Prakticky jediným způsobem jak se dostat k vědomostem ukrytým v Bibli bylo 

v chrámech a kostelech, kde kněží předčítali z Bible a jiných náboženských 

dokumentů a nabízeli svou interpretaci předčítaných textů.

3.5.2. Klášterní knihovny centrem vzdělanosti

Ve středověku hrály kláštery a chrámy velkou úlohu. Byly nejenom 

útočištěm trpících lidí hledajících pomoc u Boha, ale zároveň byly i 

hospodářskými a kulturními centry. Kláštery byly komplexy budov, kde nechyběl 

kostel, hospodářské budovy, pole, knihovna někdy též škola. Byly většinou 

ekonomicky soběstačné a soustředily se především na šíření křesťanství a 

vzdělanosti. V klášterních školách se kromě náboženství vyučovalo i tzv. sedm 

svobodných umění – gramatika, dialektika, rétorika, aritmetika, geometrie, 

astronomie a musika. Toto třídění vědění se neměnilo až do 15. století, kdy už 

nebylo dostatečné. 

V 11. a 12. století byla populární vyučovací metodou scholastika. 

Scholastika byla vyučovací metoda, která měla rozumově podepřít a potvrdit 

církevní dogmata. V klášterech a na univerzitách, které od 12. století hojně 

vznikaly, protože stále se rozrůstající byrokratický aparát potřebný pro chod státu 

vyžadoval více vzdělaných lidí, byla základem výuky přednáška, na které učitel 

četl z knihy. Následně se o všem diskutovalo. Jiný způsob výuky v podstatě ani 

nebyl možný, knihy byly vzácné, každý si jí nemohl dovolit. (Cejpek, Hlaváček a 

Kneidl, 1996)

V té době byly i v Arabských zemích nejdůležitějšími vzdělávacími 

institucemi školy zřízené při mešitách. Vyučovalo se v tzv. madrasech (kolej), kde 

se studenti shlukovali do kruhu kolem vyučujícího, který přednášel či předčítal 

z textů. Z kolejí se později vyvinuly univerzity – nejstarší univerzitou na světě 

byla al-Azhár v Káhiře založená již roku 970. Kromě knih s náboženskou 

tématikou obsahovala místní univerzitní knihovna také mnoho svazků o logice, 

matematice, filosofii, lékařství či astronomii. Zajímavé je, že se v Arabském světě 

již od 8. století používal papír, což znamenalo, že byly knihy mnohem levnější a 

tudíž dostupnější než v Evropě, kde se stále používal spíše papyrus (papír byl 

v Evropě nedostatkovým zbožím). Cenu knih snižovali i tzv. warakíni, kteří byli 

v podstatě lidskými kopírovacími stroji. Za několik dní či dokonce za pár hodin 
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dokázali kvalitně přepisovat knihy a tím je dokázali velmi rychle a úspěšně šířit 

mezi lidi. V 9. století tak nebyly stánky s knihami či knihkupectví v muslimském 

světě nic neobvyklého. Navíc zatímco v Evropě bylo přepisování knih výsadou 

mnichů v klášterech, v muslimských zemích probíhalo v mešitách velmi často 

veřejné diktování a každý kdo chtěl, mohl si knihu sám přepsat. (Sardar a Malik, 

2004)

V Evropě byly knihy psány pochopitelně také rukou, především v latině (v 

pozdější době i jiných světových jazycích), ukládány byly především v klášterních 

knihovnách. „Osamocenost klášterního života a dostatek volného času umožnil 

mnichům, aby rukopisy krasopisně opisovali a zdobili je. Dosti brzy se tu 

přirozeně objevila i dělba práce: v klášterech byli opisovači, verifikátoři 

(ověřovali pravost rukopisů), iluminátoři (zdobili knihy ornamenty), rubrikátoři 

(malíři červených iniciál a znamének – rubrik) a miniátoři (malíři miniatur, knižní 

ilustrátoři), knihvazači a jiní odborníci, kteří společně vyráběli tyto často velmi 

drahocenné rukopisy. Psaní knih v klášterech se považovalo za bohulibou 

činnost.“ (Cejpek, Hlaváček a Kneidl, 1996, str. 35)

Knihy se nejčastěji přepisovaly ve skriptoriích, které byly součástí 

klášterních knihoven. Jedno takové skriptorium výborně popsal ve své knize 

Jméno růže Umberto Eco (2014) když píše (str. 79): „Vyšli jsme po schodech 

nahoru a severní věží vstoupili do skriptoria. Nedokázal jsem zadržet výkřik 

obdivu. Horní patro nebylo rozdělené na dvě místnosti jako dolejší, a otvíralo se 

tudíž mým očím v celé své nezměrné prostornosti. Kruhovitá a nepříliš vysoká 

klenba (nižší než v kostele, zato však vyšší než v jakékoliv kapitulní síni, kterou 

jsem kdy viděl) podpíraná silnými pilíři vymezovala prostor zaplavený nádherným 

světlem, protože na každé delší straně byla tři obrovská okna, zatímco na každé 

z pěti vnějších stran každé věže bylo pět oken menších a nakonec sem světlo 

vnikalo i úzkými a vysokými okny z osmistěnného vnitřního světlíku… Skla 

spojená olovem tu nebyla barevná jako v oknech chrámových, aby dovnitř 

vcházelo světlo co nejčistší, nepozměněné lidskou dovedností, a osvětlovalo stoly 

pro čtení a pro psaní…“ Dále popisuje pracovní místa jednotlivých mnichů:  

„Místa, kde bylo nejvíc světla, byla vyhrazena restaurátorům, nejzkušenějším 

iluminátorům, malířům iniciál a kopistům. Každý stůl byl vybaven vším, čeho je 

k iluminování a opisování třeba: kalamáři na inkoust, jemnými pery, která tu 

několik mnichů přiřezávalo tenkými nožíky, pemzou na uhlazování pergamenu, 
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pravítky, podle kterých se dělají linky, na něž se pak klade písmo. Každý písař měl 

buď vedle sebe, nebo nad šikmou plochou stolu čtecí pultík a na něm rozevřený 

kodex, který měl právě v práci. Stránku zakrývala pohyblivá maska, takže byl 

vidět jenom opisovaný řádek. Někteří u sebe měli i zlaté a jiné barevné inkousty. 

Jiní zase jenom četli a dělali si poznámky do svých pergamenů nebo na tabulky.“ 

(Eco, 2014, str. 80) Každá knihovna měla svého knihovníka, který musel hlídat 

klášterní bohatství, kterým knihy dozajisté byly. Nejvýznamnější církevní 

knihovnou je celkem pochopitelně ta ve Vatikánu, obrovskou knihovnou 

disponovala i univerzita Sorbonna v Paříži. 

Stále větší potřeba vzdělaných lidí ve společnosti pak vyústila v to, že 

přepisování knih od konce 13. století postupně již není privilegiem klášterů, ale 

začíná se ve velkém rozmáhat na městských univerzitách. Vzniká stále více knih, 

jak odborných tak náboženských. Lidé mají stále více dostupné i Písmo svaté, již 

nejsou závislí na ničí interpretaci Bible, sami si v ní mohou číst. Díky 

univerzitním opisům se dostává mezi lid stále více knih, které se církvi 

nezamlouvají, církev proto ve 13. století vydává dokument obsahující seznam 

zakázaných knih. Napětí mezi církví a učenci stále roste a vygraduje v období 

renesance (14. a 15. století), kdy vzdělanci nabádají společnost k tomu, aby 

přestali slepě důvěřovat církvi a začali spoléhat na svůj rozum. Do popředí zájmu 

se dostává člověk, antické hodnoty a pozemský život. Tyto ideály byly ještě více 

šířeny díky vynálezu knihtisku a způsobily změnu náboženského smýšlení 

evropské společnosti.  (Cejpek, Hlaváček a Kneidl, 1996)

4. Období Gutenbergovy galaxie 

Renesance, období od 14. do 16. století, je dobou, kdy nastávají velké 

společenské změny. Svým královstvím sice nadále vládnou panovnické rody, stále 

vlivnějšími se však stávají i měšťané. Ti rychle bohatnou především z obchodu a 

stále více se domáhají svých práv. Města se rozvíjejí a velkou rychlostí populačně 

rostou. Je proto nezbytně nutné začít hledat nová naleziště surovin a také 

obchodní odbytiště. Z tohoto důvodu začínají panovníci a obchodníci financovat 

nákladné námořní výpravy. Velké mořeplavecké úspěchy na sebe nenechají 

dlouho čekat – v roce 1492 objevuje Kryštof Kolumbus nový kontinent –
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Ameriku, v letech 1519 až 1521 pak Fernao de Magalhaes poprvé obepluje 

zeměkouli. (Harenberg, 1992)

Toto období ale není známé pouze mořeplaveckými objevy ale také 

změnou v myšlení lidí. Vznikaly univerzity, ze kterých vycházelo stále více 

humanistických učenců a myslitelů. Tito myslitelé v podstatě nevymýšleli nic 

nového, pouze se vraceli zpět k antickým ideálům a hodnotám, které považovali 

za zdroj celé evropské kultury. Velkým rozvojem prochází vědy – fyzika, 

astrologie, matematika či filosofie. Do popředí zájmů humanistů se dostává 

pozemský život člověka, naopak je kritizována církev a přehnaná zbožnost. Víra 

v Boha má podle mnohých učenců být spíše svobodným životním postojem, než 

něčím přikázaným a vymezovaným církevními doktrínami. Nejvíce vadila 

humanistům scholastická teologie, která byla podle nich moc obecná a abstraktní. 

Požadovali návrat ke studiu Bible. Tito myslitelé hledali svá uplatnění jak 

v uměleckých kruzích jako spisovatelé (Dante Alighieri, Francesco Petrarca) nebo 

malíři (Leonardo da Vinci), stávali se také filosofy a duchovními vůdci, kteří 

kritizovali společnost a poměry panující v katolické církvi. Prvním takovým 

významnějším kritikem byl Angličan John Wycliffe (1329 – 1384), který 

vystupoval především proti korupčním aférám v církvi. Žádal také, aby byla Bible 

překládána do lidových jazyků, aby v ní mohl studovat každý sám a nebyl 

odkázán pouze na výklad kněze. (Armstrongová, 2010) U nás byl významným 

kritikem církevních poměrů Jan Hus (1370 – 1415), který na Wycliffa v podstatě 

navazoval. Ten kritizoval především kupčení s odpustky, bohatství katolické 

církve a dosazovaní vlivných šlechticů bez příslušných znalostí do vysokých 

církevních hodností. (Harenberg, 1992)

Tito kritici a myslitelé byli pronásledováni katolickou církví, často byli 

prohlašováni za kacíře8a měli přísný zákaz kázat. V ojedinělých případech je však 

stihla i mučednická smrt jako tomu bylo třeba v případě Jana Husa, který byl roku 

1415 upálen v Kostnici. Církev chtěla takovýmto radikálním krokem zamezit 

šíření jejich myšlenek. Pálení knih s kacířským obsahem bylo poměrně běžné a 

církvi se většinou dařilo dusit proticírkevní nálady hned v zárodku (výjimkou bylo 

např. husitské hnutí v Čechách, valdenští a albigenští ve Francii či lollardi v 

Anglii). Vynález knihtisku v polovině 15. století však vše změnil – rychlé šíření 

                                               
8

Hereze či kacířství označuje teologický názor, který se významně odlišuje od daného oficiálního 
náboženského učení. Často je naprosto neslučitelný s vírou v dané církvi, protože se snaží popírat 
či dokonce měnit základní církevní dogmata daného náboženství.
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informací již katolická církev nedokázala zastavit a musela se potýkat se svými 

dalšími odpůrci.  

4.1. Vynález knihtisku – Johannes Gutenberg

Vynález knihtisku významně ovlivnil společnost v mnoha směrech –

vzdělávání, obchodu či náboženství. „Vyučovací i tržní proces byly změněny 

knihtiskem. Kniha se stala prvním vyučovacím strojem a zároveň prvním masově

vyráběným zbožím…Rukopisná kultura udržela ve vzdělání orální postupy, které 

byly na vyšší úrovni nazvány „scholastikou“. Knihtisk předložil tentýž text 

libovolně velkému počtu studentů a čtenářů a to vedlo k brzkému zániku 

scholastické orální disputace. Prostřednictvím knihtisku byla vytvořena obrovská 

paměť spisů minulosti, vedle níž se lidská paměť jevila zcela nedostatečnou.“

(McLuhan, 2011, str. 186 a 187) Knihtisk umožnil rychlé šíření nejrůznějších 

informací a myšlenek, které se staly dostupné všem lidem.

Knihtisk se objevil v Evropě v polovině 15. století. Tisk knih má však 

mnohem delší historii. Již od 8. století se v Číně a Japonsku tisklo metodou 

deskotisku, kdy se do dřeva vyřezal celý daný text či obrázky, na vyvýšená místa 

na rytině se následně nanesla barva a ta byla obtištěna na navlhčený papír. 

Pravděpodobně stejnou metodou byla v Evropě v dílně Laurense Costera 

z Haarlemu vytištěna na počátku 15. století kniha Speculum humanae salvationis. 

Vyřezávání, mnohdy složitých ornamentů, však stále vyžadovalo dlouhou a 

namáhavou práci. S rychlejším způsobem tisku přišel v roce 1445 Johannes 

Gutenberg. (Hořec, 2003) 

Johannes Gutenberg (vlastním jménem Gensfleisch) se narodil někdy mezi 

lety 1397 a 1400 pravděpodobně v Mohuči. Gutenberg pracoval jako brusič 

diamantů a zlatník. Právě díky své práci se seznámil s puncovními razidly, které 

mu vnukly myšlenku na odlévání písmem z kovu. Ve 30. letech 15. století tak 

Gutenberg začíná s odléváním jednotlivých písmen ze slitiny olova, cínu, 

antimonu a vizmutu, která se stala základem knihtisku. Tato samostatná písmena 

se pak skládala do podoby požadovaného textu a to na mřížku, která určovala 

rozestupy písmen na řádku i řádků mezi sebou. Takto vznikaly tzv. sazby. Na 

sazbu se následně nanesla tiskařská čerň, kterou Gutenberg vyráběl na bázi 

fermeže. Sazba se pak stlačila na papír a tím vznikla strana tištěného textu. Díky 
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upravenému lisu na víno šlo navíc tisknout více stránek najednou. Gutenbergova 

technika tisku, jejíž největší výhodou byla samostatná písmena, která se dala 

v případě potřeby přehazovat a při poškození vyměňovat, vydržela v užívání bez 

výrazných změn až do konce 18. století. (Voit, 2006) Prvním dokumentem, který 

Gutenberg vytiskl, byl Astronomický kalendář pro rok 1448, dále tiskl školní 

gramatiky a část Posledního soudu. (Hořec, 2003)

Během několika let se Gutenberg ve svém knihtiskařském umění stále 

zlepšoval a začal si budovat lépe vybavenou tiskařskou dílnu. Aby však mohl 

koupit lepší stroje, potřeboval peníze, které ale neměl a tak si je půjčil od 

bohatého měšťana Johanna Fusta. Ten se hned v zápětí začal stále více angažovat 

do knihtiskařského podniku, což se Gutenbergovi nelíbilo. Přesto nakonec našli 

společnou řeč a v roce 1450 Gutenberg začal pracovat na svém největším 

projektu, začal tisknout Bibli, která měla 1282 stran a psána byla latinsky. Aby 

mohla být Bible bohatě zdobená, odlil Gutenberg jen pro tuto příležitost dalších 

299 různých ornamentů a znaků. Tisk Bible trval několik let. Hned po prvním 

vydání se stala rychle populární a i přes její poměrně vysokou cenu se prodávala. 

Byla to první Bible, která byla tištěna a šířena ve větším množství. Výtěžek 

z prodeje však Gutenberg nedával na splátku dluhu Fustovi, nýbrž je znovu 

investoval do podniku. Fust proto Gutenberga zažaloval za nesplácení dluhu a 

když spor vyhrál, zabral Gutenbergovi dílnu, kterou následně předal pod vedení 

Gutenbergova tovaryše Petra Schöffera. Zbylí učni z dílny postupně odcházeli do 

jiných měst, kde zakládali své vlastní knihtiskařské dílny. Knihtisk se tak 

postupně rozšiřoval po celé Evropě. Gutenberg dožil svůj život v Mohuči, 

knihtisku se již nevěnoval. V únoru 1468 Johannes Gutenberg zemřel, jeho hrob 

je dodnes neznámý. (Voit, 2006) 

V českém království se kvůli politickým problémům knihtisk objevuje až 

někdy kolem roku 1471 za vlády krále Vladislava II. Jagellonského. I když se ale 

u nás knihtisk objevil s tímto zpožděním, rychle zdomácněl a do konce 15. století 

u nás vyšlo 39 prvotisků, převážně náboženské a filosofické knihy a kalendáře. 

Většina knih byla u nás vydávána česky (34 knih česky, 5 latinsky), včetně 

Kroniky Trojánské, která je považována za vůbec první český prvotisk. Centry 

knihtisku u nás byla především Plzeň, dále pak Praha či Brno. (Hořec, 2003)

V průběhu let se zvyšuje počet tiskařů zaměřených na vydávání světské 

literatury, která byla mezi měšťanstvem velmi oblíbená. Populární byly především 
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překlady antických filosofických knih, poezie a beletrie. Celá společnost se začala 

více zaměřovat na pozemský život, církev se stávala stále častěji terčem kritiky.

4.2. Reformace a protireformace

Na počátku 16. století nebyla nálada ve společnosti příliš optimistická. 

Mezi lidmi panovaly obavy ze změn v ekonomice a také z vojenských výpadů 

osmanských Turků do Evropy. Stále více se také objevovala hlasitá kritika církve, 

která se podle mnohých úplně odklonila od Písma svatého a začala se řídit pouze 

papežskými dokumenty a lidskými nařízeními. Reformátoři proto také žádali, aby 

se Ježíš stal jedinou hlavou církve. Hlavním terčem kritiky se však stalo

především církevní učení o odpuštění a milosti. Církev nově prohlašovala, že Boží 

milost si musí člověk zasloužit tím, že bude konat dobré skutky, přičemž co je 

dobré a co ne, určila právě církev. Reformátoři však ukazovali na to, že spasení 

existuje pouze skrze Boží milost, ne skrze církev. Spása je pro člověka možná 

pouze tehdy, když se řídí Božím slovem a přijme Boží milost. (Demjančuková, 

2003)

Reformátoři většinou vzešli přímo z církve a asi nejvýznamnějším z nich 

byl německý kazatel, teolog a reformátor Martin Luther., který se narodil 10. 

listopadu 1483 v Eislebenu do rodiny chudého zemědělce Hanse Ludera a 

měšťanky Margarety. (Macek, 2008) Přibližně od roku 1511 začal Luther 

kritizovat církev. Nejvíce ho popouzelo prodávání odpustků. Podle Luthera totiž 

neexistovala žádná pozemská instituce, která by mohla zprostředkovat Boží 

milost. Odpustky tak pro Luthera byly jen něčím, čím se církev nespravedlivě 

obohacovala. Vše vyvrcholilo 31. 10. 1517, kdy Luther rozeslal biskupům a 

arcibiskupům svých proslulých 95 tezí, ve kterých otevřeně kritizuje katolickou 

církev. Díky knihtisku se tyto teze velmi rychle šířily po celé Říši a Luther díky 

nim získával velké množství obdivovatelů a následovníků. (Demjančuková, 2003) 

Prvním významným bodem jeho učení je, že jediným zdrojem autority je 

Bible, kterou si každý člověk čte a vykládá sám, nespoléhá na žádnou cizí 

interpretaci, která může význam Písma svatého zcela pozměnit. „To budiž řečeno 

jako předmluva k Pavlovu kázání, abychom se povzbudili a ještě pilněji 

naslouchali Božímu slovu: ačkoliv to by bylo třeba připomínat denně a u každého 

kázání. A hodí se to také k našemu textu od svatého Pavla, který jsme si dnes 
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vybrali. Neboť se v něm dotýká právě oněch nestydatých duchů, kteří skrze svou 

chytrost se chopili Božího slova a velmi brzy nabyli dojmu, že se v něm velmi 

dobře vyznají, takže mu nepotřebují dál naslouchat ani se od někoho nechat 

vyučovat, a tak se obracejí k planému žvanění, které se zdá nové a zvláštní a 

nevědomí lidé tomu rádi naslouchají…Pak se nutně objevují falešní duchové, kteří 

se tváří, jako by přinášeli něco nového, aby k sobě přitáhli nevědomé lidi: a 

chlubí se, že jsou učiteli Písma, ale přitom jsou to lidé, kteří ani nevědí, ani nikdy 

nezažijí, co vlastně učí. A tak to právě je všude kolem nás a právě to na nás 

přivolává Boží hněv a trest v podobě znuděnosti a nevděčnosti.“ (Luther, 2010)

Luther dále prohlásil, že věřící nepotřebují církev ani svátosti. Podle něho 

totiž Ježíš nevytvořil žádnou instituci, která by měla být prostředníkem mezi ním 

a lidmi. Naopak vyhlásil všeobecné kněžství. Tímto bodem svého učení si ale 

velmi znepřátelil církevní hodnostáře, což v roce 1518 vedlo k zahájení procesu 

proti Lutherovi, který byl prohlášen za kacíře. Luther ale odmítl své názory 

odvolat a naopak v roce 1520 vydal své základní reformační spisy: O svobodě 

křesťanově, Zvěst o babylonském zajetí církve a Křesťanské šlechtě německého 

národa o zlepšení stavu křesťanstva. Tyto spisy nakonec vedly k tomu, že 

začátkem roku 1521 byla na Luthera uvalena kletba a následně bylo nařízeno 

pálení jeho spisů. Luther se ukryl poblíž Eisenachu, kde přeložil Nový zákon do 

němčiny, aby umožnil četbu a studium Bible i méně vzdělaným lidem, kteří 

neovládali latinu. V roce 1530 pak ve Svaté říší římské (dnešní Německo) pod 

vedením samotného Luthera vzniká Protestantská luterská církev augsburského 

vyznání, která však byla schválena a uznána až v roce 1555 v rámci vyhlášení 

augsburského náboženského míru. (Demjančuková, 2003)

Luterská církev zjednodušila církevní obřady, byly odstraněny skoro 

všechny svátosti, zůstal jen křest a večeře Páně. Při bohoslužbách je základem 

kázání Božího slova, protože právě Písmo je jediným zdrojem věrouky. Změnil se 

i názor na pozemský život. Ten již není považován za ten méně důležitý, naopak. 

Lidský život je Božím darem, proto si ho musíme vážit a užít si ho. 

(Demjančuková, 2003)

Dalším protestantským náboženstvím vedle luteránství byl kalvinismus. 

Svůj název získal podle svého hlavního myšlenkového vůdce Jana Kalvína. Ten 

přinesl do protestantství zcela novou myšlenku – učení o predestinaci 

(předurčení). Tato myšlenka přináší víru v to, že každý člověk má svůj osud již 
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daný. Bůh totiž už před naším narozením rozhodl, zda jsme předurčeni ke spasení 

nebo ke zkáze. Dalším rozdílem mezi Lutherem a Kalvínem je jejich pohled na 

pozemský život. Zatímco Luther pozemský život bere jako dar, který si máme 

užít, Kalvín se domníval, že hlavním cílem pozemského života je askeze a práce, 

která nemá sloužit k osobnímu obohacení, ale má být prospěšná celé společnosti.  

Rozdílný názor mají tito dva myslitelé i na řízení církve. Zatímco luterská církev 

přenechává vedení své církve na světské moci, Kalvín je odpůrcem zásahů do 

církve z vnějšku. Společné však mají to, že Písmo považují za jediný zdroj 

věrouky. (Demjančuková, 2003)

Významného reformátora mělo i Švýcarsko, kde působil Huldrych 

Zwingli. Ten byl významně ovlivněn jiným myslitelem, Erasmem 

Rotterdamským9. Zwingli začal svou reformní činnost v roce 1520 v Curychu. 

Jeho nejznámější reformní myšlenkou je učení o slavení večeře Páně. Zatímco 

např. Luther považoval víno a chléb za reálné zpřítomnění Kristova těla a krve při 

poslední večeři, Zwingli chápal víno a chléb pouze jako připomínku Kristovy 

oběti. Zwingli také často mluvil o úzkém propojení mezi církví a státem. Stejně 

jako Luther a Kalvín i Zwingli považuje Písmo za nejvyšší autoritativní zdroj –

Písmo stojí i nad církví. (Harenberg, 1992)

Je jasné, že pod vlivem působení těchto významných reformních osobností 

byla katolická církev pod výrazným tlakem. Ztrácela svou výsadní moc takřka ve 

všech evropských státech. Když došlo v Anglii v roce 1534 k založení 

anglikánské církve (hlavou této církve se stal anglický král) a tím pádem k 

odtržení od Říma, byla to pro katolickou církev poslední kapka. Musela přijít 

s odpovědí. Tou byla protireformace, která měla obnovit vliv katolické církve 

v Evropě. (Harenberg, 1992)

Prvním neoficiálním krokem katolické církve bylo založení Tovaryšstva 

Ježíšova neboli řádu jezuitů v roce 1534. Jejím zakladatelem byl kněz Ignác 

z Loyoly, a i když řád původně nebyl založen pod vlivem reformace, brzy se stal 

tím, kdo určoval charakter protireformace. Členové tohoto řádu se zaměřovali 

                                               
9

Erasmus Rotterdamský byl holandský myslitel, filosof a augustiniánský řeholník, který ironicky 
komentoval tehdejší společnost. Byl jedním z hlavních představitelů humanismu. Kritizoval 
především církev a vládnoucí vrstvy. Správný panovník má podle něho vládnout spravedlivě a 
shovívavě, nikdy nemá být zdrojem útisku. Odsuzoval války, naopak prosazoval všeobecnou 
toleranci. Hojně se inspiroval v antické kultuře. (Harenberg, 1992)
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především na výuku správné katolické víry na univerzitách a královských 

dvorech.  

Dalším a jedním z nejvýznamnějších kroků v boji proti reformaci bylo 

založení Svaté kongregace (Congregatio Romanae et universalis inquisitionis) 

papežem Pavlem III. v roce 1542. Tato šestičlenná komise sestávající z kardinálů 

měla na starost vynášení soudů týkajících se víry. Současně s touto komisí 

oficiálně vzniká i inkvizice, která měla za svůj cíl stanoven boj proti kacířům. 

Když byl někdo podezřelý z heretického učení (kacířství) snažila se inkvizice jeho 

myšlenky napravit a přivést zpět na správnou cestu – obviněný mohl učinit pokání 

a tím by se vyhnul trestu. Pokud však pokání nebylo učiněno, následoval soud (v 

některých případech doprovázen krutým mučením obžalovaného – tzv. právo 

útrpné) a nakonec vyhlášení rozsudku. Výše trestu se odvíjela od závažnosti činů, 

které měl obžalovaný vykonat. Za malé prohřešky následovaly tresty jako 

zkonfiskování majetku, vyhoštění ze země, pouť na některé ze svatých míst či 

vězení. V některých případech však byl vynesen i trest smrti upálením. Kolik lidí 

bylo takto zabito katolickou církví, je však neznámé. Historici se ve svých 

názorech značně odlišují. Nutno ovšem dodat, že krutost církevní spravedlnosti si 

v ničem nezadala se spravedlností světskou, která byla mnohdy ještě dokonce 

daleko krutější. (Harenberg, 1992)

I přes tyto kroky se však reformace i nadále šířila napříč Evropou. Proto se 

papež Pavel III. roku 1545 rozhodl svolat velký koncil do Tridentu, kde se mělo 

vyřešit několik základních církevních problémů. Právě na Tridentském koncilu 

mělo dojít ke shodě na tom, jak správně a účinně reformovat církev. První fáze 

zasedání trvala čtyři roky, byli na něj pozváni i zástupci protestantů, ti však na 

koncil nedorazili. V první části koncilu se tak nakonec řešily jen otázky 

katolických dogmat, a tudíž nedošlo k žádným významným posunům ve vztazích 

mezi katolíky a protestanty. V dalších fázích koncilu (1549 – 1563) se jednalo jak 

o církevních dogmatech (církevní tradice byly postaveny na stejnou úroveň jako 

Písmo svaté) tak o ukončení sporů mezi katolíky a protestanty. K žádným 

očekávaným posunům však nedošlo. I když ve Svaté říši římské došlo k jistému 

uvolnění napětí po roce 1555, kdy byl vyhlášen augsburský náboženský mír, který 

znamenal oficiální uznání luterské víry, Tridentský koncil žádné zlepšení 

nepřinesl. Naopak znamenal další vyostření protireformace, což potvrzuje i rok 

1572, kdy ve Francii došlo k tzv. bartolomějské noci, při níž bylo katolíky během 



53

jediné noci povražděno 3 000 hugenotů (francouzští kalvinisté). (Harenberg, 

1992) Tato doba byla plná krvavých střetů a obětí přibývalo na straně katolíků i 

protestantů. Celý spor pak vygradoval v období mezi roky 1618 až 1648, kdy 

proběhla Třicetiletá válka. 

4.3. Index Librorum Prohibitorum

I když krvavých střetů mezi katolíky a protestanty bylo mnoho, církev 

primárně volila jiné způsoby, jak potlačit šíření protestantismu. A to především 

tím, že papež vydal několik seznamů „nevhodné“ literatury, které obsahovaly 

zakázané texty (libri prohibiti).

Katolická církev nebyla první, kdo přišel s vydáváním seznamů

zakázaných knih. Tento trend převzala církev už ze starověku. Někteří římští 

císaři dali spálit mnoho desítek knih od nejrůznějších autorů. V roce 325 byl 

vydán první církevní dekret o zákazu šíření knihy Aria z Thalia, který vydal císař 

Konstantin. V roce 496 papež Gelasius vydává první poměrně obsáhlý seznam 

zakázaných autorů. Na tomto listu se objevili např. Berengar, filosofové Piere 

Abélard a Jan Scotus Eriugena či kazatelé John Wycliffe a Jan Hus. 

Nejrozsáhlejší katalog zakázaných knih však katolická církev vydává až v době, 

kdy se hojně začal rozšiřovat knihtisk – roku 1564 vydává papež Pius IV. index, 

který ve své platnosti, i když s pozdějšími úpravami, v podstatě přetrval až do 

roku 1900. (Loskot, 1911) V tomto indexu bylo stanoveno, že zakázány jsou 

všechny knihy kacířské, nemravné a kouzelnické. Někteří uvedení autoři byli 

zakázáni úplně, u jiných byla považována za nevhodná pouze některá konkrétní 

díla. O tom, která díla budou označena za nevhodná, rozhodovala komise nazvaná 

Congregatio pro Indice librorum prohibitorum, která se skládala z 18 biskupů a 

v jejímž čele stál pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice. Tento původní 

index obsahoval něco kolem 600 titulů. Cenzura však měla často opačný efekt. 

Věřící byli někdy tak zvědaví na zakázané knihy, že se často nebránili 

podstupovat nemalé riziko při jejich získávání. (Burke, 2007)

V roce 1900 vychází nový index zakázaných knih oficiálně nazvaný 

„Index zakázaných knih, nově zpracovaný a vydaný k rozkazu a ve jménu 

Nejsvětějšího Pána Našeho Lva XIII“. Kromě seznamu zakázaných knih a autorů 

je v úvodu tohoto indexu uvedeno, jak se má správně určovat, které knihy nesmí 
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být vydávány, případně jak mají být ničeny. Zakázány jsou knihy, jejichž autoři 

jsou kacíři či jiní lidé rozvracející katolickou církev a knihy všech nekatolíků. 

Jako nevhodné a tudíž zakázané jsou také všechny knihy, které špatně a zkresleně 

vykládají církevní dogmata a necudné knihy, které by mohly ohrozit morálku. 

Povolené knihy nesmí nikterak popisovat erotiku, schvalovat sebevraždu či 

rozvody. Zakázané knihy se nesmí dostat mezi lid, k jejich četbě musí být udělena 

speciální výjimka od biskupů, kteří k přidělování těchto výjimek dostali 

pravomoci přímo od papeže. Tento index popisuje také okolnosti, za kterých 

může být překládána a vydávána Bible. Bibli ani jiné svaté texty nesmí překládat 

nekatolík. Výjimky byly udělovány jen studentům teologie, kteří pro svoje účely 

Bibli překládat mohli. Za všemi těmito mnohými pravidly je uveden seznam 

zakázaných knih, který je velmi rozsáhlý. Zabírá celkem 317 stran a obsahuje 

jména mnoha filosofů (Bernard Bolzano, Auguste Comte, René Descartes, Denis 

Diderot, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, David Hume, John Locke, Jean 

Jacques Rousseau, Benedikt Spinoza, Voltaire), přírodovědců (Giordano Bruno,

Galileo Galilei, Blaise Pascal), ale také romanopisců (Honoré Balzac, Alexandre 

Dumas mladší i starší, Heinrich Heine, Victor Hugo, Stendhal, či Emile Zola). 

(Loskot, 1911) Tento index přestal platit až v roce 1966, kdy se na druhém 

Vatikánském koncilu diskutovalo o postavení církve v moderním světě. I na tomto 

setkání se však znovu vyjádřila potřeba nedávat do oběhu knihy, které by mohly 

jakkoliv ohrozit víru a morálku. 

Cenzura však pochopitelně nebyla pouze záležitostí katolické církve. Své 

seznamy zakázané literatury vydávaly i protestantské církve. Protestanti se naopak 

snažili zabránit šíření nejrůznějších katolických polemických spisů, ale také spisů 

radikálních reformistů. Protestantská cenzura však nebyla centralizovaná, a proto 

byla daleko méně účinná než ta katolická. Cenzuru prováděli i panovníci, kteří 

měli z knihtisku stejnou hrůzu jako církev. Běžně nechávali pálit knihy, které 

mohly jakkoliv ohrozit jejich vládu a i v liberálních státech jako byly Anglie, 

Nizozemí a Benátky vycházely indexy zakázaných knih. Postupně se však cenzura 

umírňovala a během 17. a 18. století se omezovala především na kontrolu 

právních a historických knih. Stále však existovaly dohledové orgány, které 

v případě nutnosti zasáhly. (Burke, 2007)

Co se týče českého království, od roku 1526 u nás fungovala dvojí 

cenzura. První byla ze strany katolické církve, přesněji řečeno pražského 
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arcibiskupa. Druhá pak ze strany rady Starého města. Církev tak v otázce cenzury 

úzce spolupracovala se světskou mocí. Od 17. století byli cenzurou pověřeni 

především jezuité. (Voit, 2013)

Hlavní vlna pálení knih započala již na počátku 15. století, kdy byly 

ničeny knihy Johna Wicleffa a Jana Husa. Prvním u nás známým indexem 

zakázaných knih je seznam od papeže Klementa VIII., který dal vytisknout 

Václav Martin z Jenčic v roce 1596. Jinak ale v českém království další listy 

obsahující zakázané knihy nevycházely moc často. Dalším významným spisem 

tohoto typu byl až Index Koniášův10, který vyšel v roce 1729 v Hradci Králové. 

Na tomto seznamu byly knihy od nekatolických, ale i katolických autorů, které 

podle Antonína Koniáše mohly mravně a nábožensky poškodit společnost. 

Obsaženy byly jak knihy psané česky, tak cizojazyčné spisy. Ve svém indexu 

však Koniáš neuvedl pouze knihy, které musí být zničeny, ale i knihy, které lze 

upravit a tím pádem i zachovat. Závadné dokumenty byly páleny, ostatní prošly 

kontrolou a případná nevhodná místa byla buď začerňována, či byly vytrhávány 

celé listy. Koniáš byl ve své práci velmi pečlivý, neboť byl přesvědčen, že bludné 

knihy ohrožují naše duše a jsou příčinou všech válek. (Loskot, 1911)

5. Období Marconiho galaxie

Za posledních dvě stě let ušlo lidstvo obrovský kus cesty – v tomto období 

vzniklo snad nejvíce nových vynálezů v dějinách. Tím největším, který umožnil 

rychlý technologický vývoj, byl objev elektrického proudu na počátku 19. století. 

Elektřina patří mezi fyzikální obory poměrně krátkou dobu. Rozvoj tohoto 

oboru nastal po roce 1800, kdy byl objeven Voltův článek (první zdroj stálého 

elektrického proudu). V následujících padesáti letech pak bylo prozkoumáno 

mnoho oblastí souvisejících s elektřinou – významnými vědci zabývajícími se 

tímto oborem byli třeba Alessandro Volta, André-Marie Ampére, George Simon 

Ohm či Michael Faraday. Postupně byly objeveny takřka všechny vlastnosti 

proudu, což nakonec umožnilo vznik mnoha elektrických přístrojů. Prvním 

                                               
10 Antonín Koniáš (1691 – 1760) byl jezuita, náboženský spisovatel a cenzor, který během svého 
života údajně zabavil a spálil kolem 30 000 knih. 
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významným elektrickým mediálním prostředkem se stala telegrafní linka Samuela 

Morse, která zahájila provoz v roce 1844. (Harenberg, 1992) 

5.1. Nástup elektrických médií – telegraf, rozhlas, film

Doba 18. a 19. století je obdobím velkého technického rozvoje, proto je 

příznačně zvaná jako Průmyslová revoluce. Technické vynálezy postupně měnily 

podobu hospodářství, ekonomiky i běžného lidského života. Mnoho lidí 

odcházelo z vesnic do měst, kde začali tvrdě pracovat v obrovských továrnách. 

Tato sociální změna vyvolala i obrovskou změnu náboženskou. Zatímco na stále 

se zmenšujících vesnicích, které byly většinou konzervativní, málo proměnlivé a

založené na úzkých rodinných vazbách, se stále drželo především tradiční 

náboženství, v rostoucích městech, která byla liberální, anonymní a velmi 

dynamická, se objevilo nové náboženské uvažování. Populárním náboženským 

směrem se stal tzv. deismus.11 Lidé odsouvali víru do ústraní, náboženství již pro 

ně nehrálo roli morální opory a zdroje základních hodnot. Nejdůležitější byly

rozum, věda a pokrok. (Harenberg, 1992)

Města byla velká a stále se rychle rozrůstala. Byla kulturními i 

hospodářskými centry, která byla vzájemně propojená telegrafní sítí. Informace se 

ve velkém množství, na které lidé nebyli dosud zvyklí, rychle šířily. V tomto 

období se objevuje nový typ náboženských kazatelů, kteří se musejí umět 

vyrovnat s přesyceným mediálním trhem. Aby uspěli, zaujali a získali tak své 

stoupence, začali náboženství podávat jako zábavnou záležitost. Tito kazatelé, 

kterým se říká městští revivalisté, se vrací k základům. Doslovně, ale velmi 

jednoduše vykládají Bibli. Vyjadřují se srozumitelně a jednoznačně – vše je 

rozděleno na dobro a zlo, neexistuje nic mezi tím. Zároveň se snaží vše podat 

zábavnou a zajímavou formou. Jedním z nejznámějších takových kazatelů byl 

Charles Finney, který je považován za otce moderního revivalismu. Právě městští 

revivalisté byli nejlépe připraveni na komercionalizaci náboženství, která přišla 

s nástupem elektrických médií – rozhlasu a televize.  

                                               
11

Deismus je náboženství, které vzniklo v 17. století v Anglii, později se z něho vyvinulo 
osvícenství. Je to víra v Boha, který sice na počátku stvořil svět, ale dále do světa nezasahuje a vše 
nechává na lidské logice a na přírodních zákonech.
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5.1.1) Církevní rádia – v zahraničí i u nás

První pokusy s rozhlasem prováděli vědci (Hertz či Marconi) již v druhé 

polovině 19. století, tedy ve stejné době, kdy Graham Bell zkonstruoval první 

použitelný telefon. První rozhlasové vysílání, ale nikoli bezdrátové nýbrž na bázi 

telefonu, bylo umožněno díky vysílači, zkonstruovaném roku 1893 v Budapešti. 

Bezdrátové vysílání mělo svou premiéru v roce 1920 v Pittsburghu, když byly 

vysílány výsledky prezidentských voleb. V roce 1922 pak začíná pravidelné 

rozhlasové vysílání stanice BBC v Londýně.  (Harenberg, 1992)

První náboženské pořady byly na BBC vysílány takřka ihned po 

vynalezení rozhlasu a rozhlasové stanice zaměřené pouze na náboženství vznikaly 

hned v následujících letech (např. Radio Vaticana začalo vysílat roku 1931). 

Možná je to díky charakteru rozhlasového vysílání, jak popsal McLuhan (2011, 

str. 312) „Rozhlas ovlivňuje většinu lidí intimně, v osobním kontaktu, a umožňuje 

nevyslovenou komunikaci mezi autorem-hlasatelem a posluchačem.“ Právě 

intimní a osobní kontakt s věřícími je totiž velmi důležitou součástí kazatelské a 

kněžské práce. 

Pro české posluchače je nejznámějším (snad i díky české sekci) 

zahraničním církevním rozhlasem Radio Vaticana.  O založení Vatikánského 

rozhlasu rozhodl papež Pius XI. v roce 1929, když o sestavení rozhlasového 

aparátu požádal přímo vynálezce bezdrátového vysílání Marconiho. Vedením 

rádia byl pověřen řád jezuitů, ředitelem se stal jezuitský matematik 

Gianfranceschi. Vysílání započalo 12. února 1931 latinským projevem papeže Pia 

XI. Zpočátku se vysílalo pouze v latině, až ve třicátých letech přibyly další 

světové jazyky (angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština). 

(Havlíček, 2007) 

Tato rozhlasová stanice měla být především nástrojem evangelizace, což 

v prvních letech také byla. Vysílaly se například přehledy činností Papežské 

akademie věd, která nese název Scientiarum Nuncius Radiophonicus. Během 2. 

světové války bylo rozhlasové vysílání Rádia Vaticana na příkaz nacistického 

Německa rušeno, přesto se stalo zdrojem mnoha cenných zpravodajských 

informací, které byly tajně šířeny. Právě v této době se z tohoto rádia stala 

zpravodajská stanice přinášející náboženské a politické informace z celého světa. 

Takto funguje Radio Vaticana dodnes, přičemž své vysílání satelitně rozšířilo po 

celém světě. (Kirchnerová, 2007) V současnosti vysílá Radio Vaticana své pořady 
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ve 47 světových jazycích a pracuje v něm více než 400 osob. Ve svém programu 

se Vatikánský rozhlas soustředí pochopitelně především na zpravodajství týkající 

se katolické církve a papeže. Klasické je každodenní latinské ranní vysílání mše 

svaté z Říma. Dále je každý den přenášeno mnoho komentářů odborníků 

k aktuálním událostem. Tradiční je také nedělní rozhlasové zprostředkování 

promluv papeže z okna jeho pracovny nad náměstím sv. Petra ve Vatikánu před 

polední modlitbou. Všechny vysílané pořady jsou k dispozici také k online 

poslechu na stránkách radiovaticana.va12 (nebo české sekci radiovaticana.cz13). Na 

webových stránkách vatikánského rádia nenajdeme pouze online vysílání, ale také 

archív vybraných zpráv a reportáží, informace ze světa katolické církve nebo 

rozhovory s významnými církevními osobnostmi. (Radio Vaticana, © 2003-2015)

Vatikánské rádio samozřejmě není jediným křesťanským rozhlasem na 

světě. Velmi rozsáhlým programovým vysíláním se může pochlubit i jiné 

křesťanské rádio – Radio Maria, které je sesterskou stanicí Rádia Vaticana. První 

myšlenky na vznik tohoto rádia se objevily již v roce 1983 v hlavách několika 

italských kněží. Vysílání v Itálii začalo ale až v roce 1987. V roce 1998 pak 

vzniká obrovský rozhlasový projekt World of Family Radio Maria. Ten

v současnosti poskytuje své vysílání v 55 státech po celém světě. Cílem této 

rozhlasové stanice je šíření evangelia, sociálních práv a katolických hodnot mezi 

všechen lid světa. Dalším cílem pak je popularizace katolictví v rozvojových 

zemích Afriky. Vysílání sestává podobně jako na jiných církevních rádiích 

z přenosů mší, duchovního poradenství, ale také hudby a kulturních informací. 

(World Family Radio Maria)

Je zajímavé, že právě hudba a kulturní informace jsou součástí téměř všech 

církevních rádiových stanic. Většina rozhlasových stanic kombinuje křesťanské 

učení (pořady s rozhovory, poradenstvím, čtení z Bible) s hudbou (vznikají 

dokonce speciální hudební žánry, jako jsou křesťanský rock, křesťanský metal 

nebo křesťanský punk) přičemž není výjimkou, když tyto stanice sestavují své

vlastní hitparádové žebříčky. Prolínání náboženství se zábavou velmi účinně 

uvedl do praxe římskokatolický kněz Greg Sakowicz. Ten ve svém pořadu Cesta 

k nitru, vysílaném v chicagském rádiu WKQX, doplňuje poradenství o vztazích, o 

smyslu a náplni života a křesťanských hodnotách rockovou hudbou a hitparádou 

                                               
15

Dostupné z http://en.radiovaticana.va/
13 Dostupné z http://www.radiovaticana.cz/index.php4
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časopisu Billboard. Je jedním z mnoha duchovních, který v dnešní době zastává 

zajímavou tezi: Být svatý, ještě neznamená být nudný. (Postman, 2010)

Populární křesťanské rozhlasové stanice najdeme takřka po celém světě. 

Jen v USA je několik stovek takto zaměřených rozhlasových stanic. Největšími 

z nich jsou Air 1 (Kalifornie), American Family Radio (Mississippi), Family 

Radio Oakland (Kalifornie), K-Love (Oregon), Relevant Radio Green Bay 

(Wisconsin) a Bible Broadcasting network, jež vysílá v devíti světových jazycích. 

I v Evropě najdeme mnoho křesťanských stanic (více než 60014), mnoho z nich je 

sdruženo v tzv. Konferenci křesťanských rádii (CERC)15, která pravidelně pořádá 

setkávání představitelů jednotlivých evropských křesťanských rádií. Na těchto 

mítincích se diskutuje především o tom, jak zaujmout posluchače, ale zároveň 

zůstat pravým křesťanským médiem. Do CERC patří například Corallo (Itálie), 

Cope (Španělsko), Szent István Rádió (Maďarsko), rádio Lumen (Slovensko), 

Ognjišče (Slovinsko), Stephansdom (Rakousko), Radio Plus (Polsko), Latvijas 

Kristigais Radio (Lotyšsko) nebo Proglas (Česká republika). Dalšími evropskými 

katolickými rozhlasy jsou ERF Plus (německá mediální skupina, která mimo jiné 

provozuje i online rádio CrossChannel.de), kontroverzní Radio Maryja (Polsko), 

Cross Rhythms City Radio, Premier Christian Radio (Velká Británie) a mnoho 

dalších. (CERC, © 2015)

Samozřejmě existují i rádia, která šíří myšlenky a hodnoty jiných 

náboženství – především islámská nebo židovská (buddhistická a hinduistická 

najdeme v daleko menším množství). Muslimská vysílání si zakládají na 

různorodém programovém složení – vysílají se programy speciálně určené pro 

ženy, pořady pro děti (často s důrazem na vzdělávání v oblasti islámského práva a 

tradic), soutěžní pořady a několikrát denně i modlitby. Jen málokdy existují 

muslimská rádia samostatně, většinou jsou součástí velkých mediálních koncernů, 

které sdružují televizní, rozhlasové stanice a internetové vysílání. Většina stanic 

zprostředkovává objektivní zpravodajství a informace, nalezneme však i velmi 

kontroverzní stanice jako je především Radio Islam, které proslulo hlavně šířením 

antisemitských názorů.

                                               
14

Zdroj Wikipedie.org
15 Dostupné z http://www.cerc-eu.eu
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Rádia zaměřená na judaismus najdeme také na mnoha místech ve světě a 

to i díky největší síti judaistických radiových stanic zvané Shalom16. Tato rádia 

vysílají 24 hodin denně v angličtině, francouzštině a hebrejštině a zaměřují se na 

obecné zpravodajství, sport, kulturu, židovské tradice, izraelskou hudbu a gospely. 

Jejich vysílací studia nalezneme v Montrealu (Kanada), Paříži, Dijonu (Francie), 

Kodani (Dánsko), Stokholmu (Švédsko), Amsterdamu (Nizozemí), dále také na 

Ukrajině, v Číně nebo na Haiti. (Radio Shalom) Několik judaistických 

rozhlasových stanic samozřejmě najdeme i v Izraeli, jsou to především Kol 

Yisrael, na kterém je vysíláno ve 14 světových jazycích a Arutz Sheva17, které je 

známo svými velmi podrobnými analýzami a komentáři k nejrůznějším světovým 

událostem.  

Mnohé z uvedených rozhlasových stanic se navíc snaží svůj dosah rozšířit 

ještě dál, proto má většina rádií i své webové stránky, na kterých se dá mnoho 

pořadů poslouchat online. 

V České republice započalo rozhlasové vysílání 18. května 1923 –

Československý rozhlas je tak jedním z nejstarších na světě (dříve se vysílalo jen 

ve Velké Británii, Francii a Rusku). Zpočátku se rozhlas věnoval především 

kultuře a vzdělávání obyvatel. První bohoslužba byla v přímém přenosu přenášena 

v roce 1925. Od roku 1939 to však šlo s objektivitou rozhlasu z kopce – nejprve 

se musel podřídit nacistickým okupantům (z rádia museli odejít všichni 

zaměstnanci židovského původu) a vysílalo se pouze „nezávadné zpravodajství“, 

později převzala moc nad rozhlasem komunistická strana. Oficiální náboženské 

vysílání se tak u nás zcela přerušilo až do roku 1989. Přesto do Čech proudilo 

zahraniční vysílání – především česká sekce Vatikánského rádia, Hlas Ameriky a 

rádio Svobodná Evropa. Právě Svobodná Evropa se křesťanskému tématu 

věnovala poměrně hodně, hned první neděli po započetí vysílání byl 

zprostředkován přímý přenos ze mše z kostela sv. Štěpána v Mnichově. Součástí 

vysílání Svobodné Evropy byly náboženské diskusní pořady a programy s 

informacemi o událostech ze světa křesťanství. (Kirchnerová, 2007)

Na území Československa bylo katolické vysílání obnoveno v roce 1989. 

Ihned byla založena Redakce náboženského života, která se v Českém rozhlasu 

starala o vytváření a vysílání katolických pořadů. Zpočátku se vysílalo hned 
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Dostupné z http://radio-shalom.ca
17 Dostupné z http://www.israelnationalnews.com/News/Section.aspx/4
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několik pořadů – každou sobotu ráno se na Radiožurnálu vysílalo 5-10 minutové 

aktuální zpravodajství z křesťanského světa. Na Praze šel v sobotu večer pořad 

Slovo před nedělí, v neděli dopoledne pak běžely přímé přenosy bohoslužeb. 

Vltava vysílala jednou do měsíce ve středu odpoledne pořad Hovory o Bibli. Od 

roku 1990 navíc ještě přibyl pořad Bůh a člověk, který se vysílal jednou týdně a 

publicistický pořad Dnešek očima křesťana. (Kirchnerová, 2007)

V současnosti se katolickému vysílání v Česku věnuje hned několik 

rozhlasových stanic. Existují u nás dvě internetová rádia. Prvním z nich je česká 

pobočka rozhlasového impéria HCJB Global – Trans World Radio, které bylo 

roku 1931 založeno v Ekvádoru. Česká pobočka nese název TWR Rádio 718. Tato 

česká sekce fungovala již od roku 1968, tehdy vysílala z Monte Carla, od roku 

1989 pak české vysílání zajišťovalo studio ve Vídni. Z České republiky se začalo 

vysílat od roku 1990, dnes pracuje v rádiu 12 lidí, kteří vytvářejí každodenní 

program rádia, některé pořady tvoří i pro největší české křesťanské rádio Proglas. 

V současnosti vysílá TWR Rádio 7 každý den v týdnu, většinou 12 hodin denně 

(buď dopoledne od 0:00 do 11:55, nebo odpoledne 12:00 do 23:55). Součástí 

vysílání jsou programy, ve kterých jsou rozebírány zajímavé životní osudy, 

zamyšlení nad všemožnými životními situacemi. Mají lidem pomoci v hledání 

správné cesty a řešení všech životních strastí – Kudy kam (středa 20-21 hodin), 

Fortepiano (středy od 13 hodin), Houpací křeslo (čtvrtek od 8 ráno), Noční můry 

(každé pondělí od 22 hodin) Nejen chlebem, Rozmarýna (pořad zaměřený 

především na rodinu vysílaný každý čtvrtek v 10 dopoledne), Řeka života 

(pondělky v 19 hodin), Život víry (každou středu v 18:30) a mnoho dalších. 

Součástí vysílání jsou samozřejmě také pořady vztahující se ke studiu a rozboru 

Biblických textů – tajemstvím biblických vztahů se zabývají v pořadu Překročit 

hranice (každé pondělí 14.45 – 15.00), úvahy nad jednotlivými částmi Bible 

obsahuje program Studna slova vysílaný každý pátek ve 21.45. Ke kořenům je 

seriál vysílaný každý pátek v 19 hodin (hlavní náplní tohoto pořadu je hluboký 

rozbor jednotlivých pasáží z Bible). Podobnými pořady jsou i Doteky (neděle 

21.15), Krok za krokem (neděle 18.30), Modlitby podle Bible (neděle 22 hodin). 

Každý den je navíc vysíláno Čtení z Bible a v neděli jsou přenášeny záznamy 

bohoslužeb. 

                                               
18 Dostupné z http://www.twr.cz/
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Rádio 7 se však snaží být dostupné i dětskému publiku, proto vysílá 

několik pořadů, které jsou určeny nejmenším posluchačům. Kanafásek je název 

krátkých pohádkových vyprávění určených pro děti každého věku (pondělí, 

středa, pátek od 18.15). Pořadem pro nejmenší děti je pak nedělní relace 

Kormidlo, která přináší pásmo pohádek, písniček, hádanek a říkanek o tom, jak 

krásný je svět, který stvořil Bůh. Rádio 7 se věnuje v několika pořadech i kultuře, 

především pak hudbě. Pořad Interval má přinášet informace o hudebních 

festivalech, koncertech a nových nosičích (pátky od 20 hodin). (Rádio 7, © 2015)

Druhým českým internetovým rádiem je AWrádio19. To vzniklo v roce 

2004 a již od počátku se zaměřuje především na mladé křesťanské posluchače. 

V současnosti vysílá tato stanice 24 hodin a to především pořady, které mají 

motivovat mladé, dále pak kulturní zpravodajství, rozhovory se slavnými 

osobnostmi a další. Hlavní náplní tohoto rádia je však moderní křesťanská česká i 

zahraniční hudba. Každý den toto rádio poslouchá až 800 posluchačů. (AWrádio)

Největším českým křesťanským rozhlasem je rádio Proglas20. Toto rádio 

vzniklo v roce 1995 a v současnosti vysílá z 16 vysílačů. Programové složení 

vysílání je velmi podobné ostatním křesťanským rádiím. Hlavní náplní Proglasu 

jsou zpravodajské a publicistické relace. Každý den přináší Proglas aktuální 

informace ze světa křesťanství, politické zprávy a kulturní novinky. Typické jsou 

pochopitelně pořady s duchovní náplní. Takovými jsou Křesťan a svět (o 

nejrůznějších životních osudech, neděle 17 hodin), Dotýkání světla (pořad, ve 

kterém jsou představovány životy světců, ideje a myšlenky nejrozličnějších

náboženských hnutí, v pátek od 22.00), Modlitba růžence (modlení různých 

společenství v přímém přenosu, každý den kromě čtvrtka a neděle), Myšlenka na 

den (krátký pořad, který má vést k chvilkovému zamyšlení, vysílán třikrát denně). 

Každou neděli je navíc v přímém přenosu přenášena mše svatá z nejrůznějších 

míst po celé České republice.  

Hudební pořady jsou však v programu rádia Proglas zastoupeny také velmi 

hojně. Proglas se zaměřuje především na menšinové hudební žánry, jako jsou 

jazz, folk, blues. Proglas přináší mnoho informací ze světa muziky. Vysílány jsou 

rozhovory s významnými osobnostmi z oblasti hudby (Jak se vám líbí, každý 

všední den od 19.15), hudební novinky (Slyšte, lidé!, sobota 19.15 a Hudební 
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Dostupné z http://www.awr.cz/
20 Dostupné z http://www.proglas.cz/
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listování), novinky ze světa jazzu (Jazzový podvečer), pořad o folku (Folklorní 

okénko). Hodně hraná je i vážná hudba, které se věnují reportéři z Proglasu 

v pořadech Hudební siesta (každý den od 12.05), Oktáva (pátek 16.55) nebo 

Koncert vážné a duchovní hudby (každou neděli ve 20.30). Rádio Proglas má i 

svoji vlastní hudební hitparádu (Hitparáda Kolem se toč), která se vysílá každou 

neděli v 19 hodin. Součástí vysílání jsou i programy pro děti – Barvínek je pořad 

o cestování, sportování i o nejrůznějších profesích, Zíváčky jsou krátké pohádky, 

které příjemně startují (Ranní Zíváčky) i zakončují (Večerní Zíváčky) každý den. 

Pro starší děti a mladistvé je určen pořad Šmrnc, jenž přináší zajímavé informace 

ze života mladých v církvi i zajímavou muziku. Pro soutěživé děti nabízí Proglas i 

dva kvízové pořady. V Proglaso testují děti své znalosti Bible, v Rozhlasovém 

městečku soutěží náctiletí v několika zajímavých kategoriích. (Proglas, © 2015)

Pořady s křesťanskou tématikou dříve hodně nabízel i Český rozhlas, od 

ledna 2015 však bylo výrazně změněno vysílání náboženské tématiky, což 

zapříčinilo skončení několika dříve tradičních pořadů například Křesťanského 

týdeníku a Doteků víry. S Křesťanským týdeníkem skončilo i sobotní glosování 

kardinála Dominika Duky, který se svými myšlenkami vystupoval v rozhlase čtyři 

roky. Zrušen je také pořad Slovo mezi nebem a zemí nebo Svět víry. Nově Český 

rozhlas vysílá programy zaměřené obecně na etické otázky, vysílá také relace o 

víře, duchovnu a spiritualitě. Většina pořadů o víře a etice nově běží především na 

stanici Vltava. Každé ráno je vysílána Ranní úvaha, každou neděli ráno je uváděn 

cyklus Liturgický rok (prostřednictvím hudby mapuje významné křesťanské

svátky a tradice). V neděli ráno dále běží i pořad Duchovní hudba, ve kterém je 

představována česká i světová křesťanská i židovská hudba. Od ledna 2015 se na 

Vltavu přesunula i tradiční nedělní vysílání bohoslužeb. Na regionálních stanicích 

je nově uvedena relace o víře, etice a spiritualitě nazvaná Mezi nebem a zemí. Na 

stanici Plus zůstávají relace Kořeny (v tomto pořadu se zkoumá vliv náboženství 

na kulturu a na společnost, středa ve 20.10), Za hranou (pořad o mravních 

zásadách a etických otázkách, neděle 21.40) a Zaostřeno na církve (vysíláno 

třikrát měsíčně v pátek, pořad o aktuálním dění v církvích). Na Rádiu Wave si 

posluchači mohou i nadále naladit zajímavý pořad Hergot! (neděle, 18 hodin), 

který se duchovní tématikou zabývá netradičním způsobem (porovnání světských 

a duchovních pohledů na danou událost). (Český rozhlas, © 1997-2015)
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Židovská, muslimská nebo jinak nábožensky orientovaná rádia v České 

republice nenajdeme. Na Českém rozhlasu však můžeme poslouchat pořady, které 

posluchače zasvětí do kulturního života náboženských menšin u nás. Pravidelně 

se vysílá na Regině pořad o židovství Šalom (každá sudá neděle v 10 ráno), který 

již několik let přináší mnoho informací ze života Židovské obce v Praze. (Český 

rozhlas, © 1997-2015)

Rozhlas je velmi oblíbeným elektrickým médiem pro šíření náboženství, 

jak dokládá existence tisíců rozhlasových stanic po celém světě. Internet navíc 

umožnil vznik dalších rádií, která svůj program vysílají online. Schopnost 

rozhlasu, kterou popsal McLuhan (2011) na straně 227 „…rozhlas obnovuje cit 

pro kmenovost a výlučnou vtaženost do příbuzenské sítě,“, je pro náboženství 

velmi výhodná a v rozhlasových vysíláních je maximálně využita. 

5.1.2. Nejkontroverznější filmy s náboženskou tématikou

Film je součástí mediálního světa již velmi dlouho. První filmová 

představení proběhla již v roce 1895 v Německu, kdy bratři Skladanowští 

předvedli své tzv. oživlé obrazy. Techniku filmu zdokonalili bratři Lumiérové, 

kteří svůj kinematograf předvedli téhož roku ve Francii. První filmy byly němé, 

černobílé a byly pouze několik minut dlouhé. První trikové prvky byly ve filmu 

použity v roce 1902 ve filmu George Méliese Cesta na Měsíc. Velmi oblíbeným 

se filmový průmysl stával od 20. let, kdy vznikají první velké filmové společnosti 

a to především v Los Angeles. Film se stává dostupný všem, když postupně 

vznikají malé kinosály i obrovské filmové paláce téměř v každém větším městě 

v USA i v Evropě. V roce 1927 je pak uveden první zvukový film Jazzový 

zpěvák, což odstartovalo zcela novou éru filmu. Dnes je film považován společně 

s televizí a internetem za médium s největším vlivem na společnost. (Harenberg, 

1992)

V současnosti jsou každoročně produkovány desítky ne-li stovky filmů 

nejrůznějších žánrů. Snímky s náboženskou tématikou jsou mezi filmaři poměrně 

populární, zároveň někdy velmi víří emoce. Právě proto se snímky s touto
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tématikou pravidelně umísťují v nejrůznějších žebříčcích nejkontroverznějších 

filmů historie.21

Velké emoce vzbudil na počátku osmdesátých let například snímek Život 

Briana (1979), který má na svědomí komediální skupina Monty Python. Tito 

komici tvořili známou skupinu, která stála za televizním seriálem Monty 

Pythonův létající cirkus vysílaným na BBC v letech 1969 – 1974. Tento seriál se 

skládal z vtipných scének, které se časem staly legendární v mnoha zemích. 

Typické bylo, že tato šestičlenná výhradně mužská sestava obstarávala všechny 

role včetně ženských. Podobně tomu bylo i ve filmu Život Briana, kde ztvárnili 

většinu všech postav (přibližně 40 osob včetně Brianovy matky). Tato komedie ve 

své době vyvolala velký skandál (jde totiž v podstatě o parodii Ježíšova života), 

což dokonce vedlo k zákazu promítání tohoto snímku v několika zemích. Film 

vypráví o životě chudého muže Briana, který se narodil ve stejný den jako Ježíš. 

Jelikož jsou si oba muži i podobní, mnoho lidí je často zaměňuje, což vede leckdy 

i k absurdním situacím. Jednoho dne se Brian přidává k Lidové frontě Judeje, 

která má zajistit vysvobození země od nadvlády Římanů. Tento spolek proto 

pořádá nejrůznější protestní akce proti Římanům. Legendární se stala například 

scéna, kdy Brian na zeď píše latinský nápis: Římané, jděte domů! Napíše ho však 

gramaticky špatně a příchozí římský voják ho velmi důrazně opravuje. Nakonec 

mu za trest dokonce přikáže napsat celý vzkaz na zeď stokrát.  

Velkou vlnu nevole však přinesla hlavně závěrečná scéna, kdy je Brian 

ukřižován, což bylo mnohými věřícími po celém světě bráno jako rouhačství a 

zesměšňování utrpení, které Ježíš zažil. Píseň Bright Side of Live, kterou 

ukřižovaní zpívají je pro mnoho lidí skutečně poslední kapkou. (Život Briana, 

1979)

Mnoho věřících rozčílil svým filmem i režisér Martin Scorsese o téměř 

deset let později. Jeho snímek Poslední pokušení Krista (1988) totiž představuje 

Ježíše (Willem Dafoe) jako rozpolceného muže, který velmi výrazně pochybuje o 

svém poslání, o svém životě. Snaží se žít normální lidský život, proto si znovu a 

znovu pokládá otázku, jaké by to bylo, kdyby vyvoleným nebyl. Nakonec se 

rozhodne svůj osud naplnit, začne hlásat nové učení. Ani na kříži si však není jistý 

svým rozhodnutím a znovu pochybuje, o tom, co mělo být jeho údělem. Ve snu 
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Uvedený seznam nejkontroverznějších filmů s náboženskou tématikou je subjektivním názorem 
autorky této diplomové práce.
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(ve kterém ho provádí anděl) pak vidí, jak by vypadal jeho život, kdyby se 

rozhodl žít jako obyčejný člověk (zdá se mu například o svatbě s Máří 

Magdalenou). Až díky tomuto snu pochopí, že učinil dobře, když naplnil svůj 

osud a stal se Mesiášem. Pochopí i to, že aby mělo sebeobětování nějaký smysl, 

musí být učiněno dobrovolně.  (Poslední pokušení Krista, 1988)

Takovéto vykreslení Krista přineslo mnohé nepokoje, několik 

fundamentalistů dokonce zapálilo pařížské kino, aby zabránili promítání tohoto 

filmu. Filmové studio obdrželo i další nenávistné vzkazy, ve kterých pisatelé 

hrozili bombovými útoky na další kina. Dodnes je film v některých zemích 

zakázán. 

Velmi kontroverzním je také snímek Umučení Krista (2004) Mela 

Gibsona. Gibson, jenž je známý jako konzervativní katolík, natočil film, ve 

kterém měly být autenticky ztvárněny poslední hodiny Ježíše Krista (pro větší 

autenticitu mluví hlavní představitelé starodávnými jazyky latinou, hebrejštinou a 

aramejštinou). Hlavním obsahem filmu je, pro mnohé, až příliš naturalistické 

znázornění Ježíšova mučení i následného ukřižování. Tvůrci filmu se hájili tím, že 

chtěli vytvořit snímek, který přiměje širokou veřejnost k uvědomění si velikosti 

Ježíšova utrpení. Faktem však zůstává, že některé scény bití, detailní záběry 

rozdírání masa a kůže jsou ve filmu navíc. Gibson totiž nejenže ve svém filmu 

zdůraznil události notoricky známé z Bible (bičování, nasazení trnové koruny), ale 

přidal i násilné scény věšení, řezání a další, které jen dokazují Gibsonovu zálibu 

v drastických záběrech.  Druhým faktorem tohoto snímku, který vyvolal velkou 

vlnu nevole, byl způsob ztvárnění židů jako nenávistných krvechtivých bestií. 

Gibson, který je z dřívějších excesů známý svým negativním postojem 

k judaismu, tak byl po tomto filmu označen za antisemitu. Celé situaci nepomohl 

ani Gibsonův otec, který několikrát veřejně popíral holocaust. (Umučení Krista, 

2004)

Další z řady poměrně nedávno uvedených kontroverzních filmů je Šifra 

mistra Leonarda natočená podle bestselleru Dana Browna v roce 2006. Tento 

snímek vyvolal obrovskou nevoli u katolických diváků, kvůli konspirační teorii o 

manželství Ježíše a Máří Magdaleny. Toto manželství se ve filmu církev 

z pochopitelných důvodů snažila všemožně utajit. Komplikace však nastala, když 

se objevila mladá žena Sophie, která má být údajným potomkem samotného 

Ježíše. Ve snaze zabránit šíření informací o této skutečnosti mezi lid se církev 
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postupně uchyluje k používání velmi nevybíravých způsobů včetně vražd. (Šifra 

mistra Leonarda, 2006)

Je vcelku logické, že tento příběh vyvolal mezi příslušníky reálné církve i 

mezi věřícími po celém světě velké pozdvižení. Nakonec tento spor vyústil 

v zákaz, který Vatikán udělil filmařům. Při natáčení druhého dílu Andělé a 

démoni tak filmaři nesměli vstoupit do mnoha církevních budov v Římě a ve 

Vatikánu.

Dalším kontroverzním filmem, který si bere na paškál křesťanství, je i 

komedie Dogma z roku 1999. Film vypráví o dvou padlých andělech, kteří se za 

každou cenu snaží dostat zpět do nebe. Hlavní tvůrce Kevin Smith za své 

nevybíravé vtipy sklidil mnoho kritiky ze strany věřících. Dokonce obdržel více 

než třicet tisíc nenávistných vzkazů, ve kterých mu bylo mnohokrát vyhrožováno i 

zabitím. (CSFD, 2001-2015)

Ostrou dokumentární komedií utahující si z věřících a náboženství 

(především z křesťanství, mluví se ale taktéž o judaismu, islámu, mormonech a 

scientologii) je i snímek Proboha! (2008). V tomto filmu se jeho autoři Larry 

Charles a Bill Maher snaží dokázat absurditu náboženství. Náboženství je podle 

nich nesmyslné, v některých případech pak dokonce zdraví škodlivé (kritizuje 

například velmi negativní postoj některých věřících vůči homosexuálům, 

evolucionismu nebo potratům). (Proboha!, 2008)

I když byla většina dosud zmíněných kontroverzních filmů zaměřena na 

křesťanství (nejčastěji pak na osobu Ježíše Krista), v posledních letech se stále 

častěji objevují filmy urážející islám. Jedním z vůbec nejkontroverznějších je film 

Rozvrat, jehož autorem je nizozemský politik Geert Wilders. Ten je celosvětově 

známý svým velmi negativním přístupem k islámu a šířením nenávistných 

myšlenek (v Nizozemsku se dokonce snažil zakázat Korán). Tento krátký snímek, 

který byl zveřejněn na internetu v březnu 2008, kombinuje ukázky projevů 

islámských radikálních vůdců a citace z Koránu doplněné o ukázky 

z teroristických útoků. Citovány jsou především takové části Koránu, které podle 

Wilderse inspirují násilné činy a nenávist. Dokument byl hned po uvedení 

kritizován mnoha politiky jako nenávistný snímek, v některých zemích Asie bylo 

jeho vysílání zcela zakázáno. Některé muslimské firmy a organizace dokonce 

nařídily kvůli filmu bojkot zboží z Nizozemska. (Rozvrat, 2008) 
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Nejnovějším velmi kontroverzním filmem je amatérský snímek s názvem 

Innocence of Muslims (2012). Původně měl tento projekt pod názvem Desert 

Warrior zcela jiný charakter, rozhodně nepatřil mezi antiislámské snímky. Šlo 

v něm o kmenové války probíhající v poušti a zapříčiněné příletem komety. Po 

jeho prvních promítáních ale došlo (bez souhlasu tvůrců původní verze filmu) 

k amatérskému předabování a sestříhání snímku tak, aby cíleně a velmi nevhodně 

útočil na islám. Bohužel právě v této nové podobě se video na internetu velmi 

rychle šířilo, nakonec vyvolalo obrovské vlny nevole muslimů po celém světě, 

kteří začali útočit na americká velvyslanectví takřka po celém světě. Během těchto 

demonstrací byly zraněny stovky lidí, několik desítek lidí dokonce svým zraněním 

i podlehlo. Filmaři se okamžitě bránili a žádali stažení této nové a nenávistné 

verze filmu z internetu. Dnes už je na internetu téměř nedostupný, postupně je 

stahován ze všech webů. (Dailymotion © 2005 – 2015 a CSFD © 2001-2015)

Svět filmu bezesporu patří mezi nejotevřenější umělecká prostředí, takřka 

vše je dovoleno. Svoboda projevu zajišťuje tvoření snímků, které popisují 

historické události různorodě – objektivně, reálně, kriticky, zábavně až satiricky. 

Je však otázkou, kam až smí svoboda slova a projevu zacházet. Co je ještě třeba i 

svérázným uměleckým projevem a co už je šířením nenávistných myšlenek. Dá se 

proto očekávat, že i když je postoj církví ke společnosti a médiím stále liberálnější 

a atmosféra mezi věřícími je stále tolerantnější, že i v budoucnu vzniknou filmy, 

které opět rozvíří emoce napříč všemi kontinenty. 

5.2. Období mezi Marconim a Gatesem (2. pol. 20. století)

Padesátá léta 20. století byla ve znamení politického a společenského 

napětí. Vzniká bipolární svět, kdy proti sobě v konfliktu zvaném Studená válka 

stojí USA a SSSR. Lidé se bojí vypuknutí další války, vždyť uplynulo jen několik 

málo let od skončení nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva – 2. světové 

války. V USA navíc panují další velké společenské nepokoje kvůli neustálému 

porušování lidských práv. 50. a 60. léta byla totiž ve znamení všudypřítomného 

rasismu a rozšiřující se homofobie. Lidé chodí do ulic a hlasitě protestují, proti 

panujícím poměrům v USA.22 Když pak v roce 1964 vstoupila americká armáda 

do války ve Vietnamu, bylo to pro mnoho mladých lidí pomyslnou poslední 

                                               
22

Nejvýraznějším kritikem americké společnosti byl černošský baptistický kazatel Martin Luther 
King, který bojoval za rasovou rovnoprávnost a za dodržování lidských práv.
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kapkou. Vzniká hnutí hippies vyznávající všeobecnou lásku mezi lidmi, svobodu, 

mír a klid ve světě. Chtěli, aby skončil útlak všech menšin a konzumní způsob 

života americké společnosti. Nejvíce však společnost pobuřovali hlásáním volné 

lásky a užíváním drog (marihuana a LSD). (Harenberg, 1992)

Právě v této době vznikají nová náboženská hnutí, která jsou také součástí 

sociálního protestu. Některá náboženská hnutí byla proslavená svým nevázaným 

sexuálním životem (Děti Boží Davida Berga), či vyznáváním velmi netradičních 

morálních hodnot (Církev Satanova – zakladatel Anton Szandor LaVey). 

(Vojtíšek, 2007) Obecně lze o nových náboženských hnutích říct, že většinou 

vycházejí z některého z tradičních náboženství, přičemž však zjednodušují a 

upravují učení mateřského náboženství. Lidé do těchto nových náboženských 

hnutí přichází, protože se snaží najít odpovědi na otázky, které je trápí a žádné 

jiné náboženství jim odpověď neposkytuje. Do nových náboženských hnutí často 

přicházejí citliví jedinci, kteří zažili nějakou životní tragédii, třeba ztratili někoho 

blízkého. Také to jsou lidé, kteří nejsou spokojení se stavem společnosti, nevěří 

lidem, hledají svoje místo, nevědí, jak se rozhodovat. Lidé si v těchto 

náboženských spolcích nacházejí druhou rodinu, mezi jednotlivými členy dochází 

k velmi blízkým kontaktům. (Vojtíšek, 2007)

Vznik těchto nových netradičních náboženských hnutí a prohlubování 

politických a ekonomických problémů však vyústilo i v křesťanskou odezvu. 

Mnoho lidí v USA se totiž již od 50. let 20. století ptalo, co se stalo s americkou 

společností, kam směřuje lidstvo, kam mizejí tradiční hodnoty. Vietnamská válka, 

ekonomická krize a nakonec i aféra Watergate prezidenta Nixona nakonec vedly 

k vzniku organizace Morální většiny (Moral Majority). Založil jí známý kazatel 

Jerry Falwell v roce 1979, jako odpověď na všechny otázky, které mnoho lidí 

trápily. Tato organizace měla působit jako sjednocovatel všech, kdo věří 

v křesťanskou morálku. USA a celý svět upadá do záhuby (podle učení této 

skupiny), proto, že se mnoho lidí odvrátilo od Boha, kvůli tomu že se Spojené 

státy vzdaly svých hodnot. Aby mohlo být USA opět zemí zaslíbenou, musí se 

lidé vrátit k božím hodnotám (odmítnout potraty, homosexuály apod.) (Putna, 

2010)

Hlasateli těchto hodnot byli televangelisté, kteří byli prvními, kdo si plně 

uvědomil neustále se zvyšující popularitu nového prostředku masové komunikace 

– pravidelného televizního vysílání. Tito kazatelé vystupovali v televizních 
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pořadech a skrze obrazovky se snažili lidi opět přivést zpět ke křesťanským 

hodnotám. Televangelisté byli většinou velmi konzervativní – odsuzovali 

homosexuály, potraty, pornografii či výuku evolucionismu na školách. Při svých 

projevech byli velmi emotivní, snažili se zapůsobit na city diváků. (Putna, 2010) 

5.2.1. Církevní televizní stanice (pořady)

Televizní vysílání započalo v Anglii v říjnu 1936 a v USA roku 1939.

(Harenberg, 1992) Ve 40. letech 20. století začíná vysílat televize ve Velké 

Británii a SSSR a od let padesátých je počet pravidelně vysílajících stanic stále 

více. V roce 1947 začíná vysílat například Francie, v roce 1953 startuje vysílání i 

v Československu. Druhá světová válka sice rozvoj televizního vysílání 

zpomalila, hned po skončení tohoto konfliktu však nastal největší rozmach 

televize. Na konci roku 1947 již mělo v USA televizi více než milion lidí. Od 

počátku 50. let se v USA začíná poprvé vysílat barevně, což bylo také prvním 

televizním vysíláním v barvě na světě. Brzy se součástí vysílání stávaly i 

programy s náboženskou tématikou. Zatímco však země ve Východním bloku 

neměly v úmyslu věnovat se televiznímu vysílání s náboženskou tématikou, 

v Británii a Francii byly přenosy nedělních bohoslužeb běžnou součástí programu. 

Od roku 1948 dokonce existuje nejstarší evropský náboženský pořad Le Jour du 

seigneur, který je vysílán každé nedělní ráno i v současnosti. (Kirchnerová, 2007)

Již od počátku je televizní vysílání zaměřeno na city, televize velmi 

výrazně pracuje s emocemi diváků. Snaží se diváka vtáhnout do děje, dát nám 

pocit, že jsme přímo ve středu dění. Zároveň vše, co se v televizi objeví, musí být 

zábava, vše v televizi slouží k pobavení lidí, stejné je to s náboženstvím. 

Náboženství se v televizi stává pouhým zbožím v zábavním průmyslu. Studia, 

odkud jsou vysílány náboženské pořady, jsou obvykle krásně zdobená, součástí 

těchto náboženských pořadů jsou i hudební vystoupení či rozhovory se slavnými 

osobnostmi. Církevní dogmata jsou v podstatě až v druhé linii, nejdůležitější je 

charismatická postava kazatele. Je to morální postava, která se nikdy nenechá 

zviklat nemorálnostmi ve společnosti. Má lidi u televizních obrazovek bavit, 

ohromit, přimět je k zaslání příspěvků či k nakoupení upomínkových předmětů. 

Jelikož je typické, že církve v USA jsou finančně dotovány pouze ze 

sponzorských darů věřících, začíná jít v televizním náboženství pouze o velkou 

sledovanost a finanční úspěch. (Postman, 2010) Kazatel se tak v podstatě stává 
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hercem, který prodává náboženství. „V televizi musí být herec schopen okamžitě 

improvizovat a ozdobit každou frázi a verbální rezonanci detaily gest a držení 

těla, aby si tak udržel intimní vztah k divákovi.“ (McLuhan, 2011, str. 333) 

Prvním úspěšným kazatelem, který si uvědomil sílu médií, byl v 50. a 60. 

letech Billy Graham. Byl to tedy on, kdo v podstatě založil první elektronickou 

církev, kdy se lidé usazují před televizními obrazovkami místo toho, aby šli do 

kostela. (Lyon, 2002) Graham byl přítel prezidenta Trumana i Nixona, přesto se 

však nesnažil nikterak zasahovat do politických záležitostí. Soustředil se na spásu 

lidí, odsuzoval především nevěru a různé druhy závislostí, především 

alkoholismus. (Putna, 2010)

Postupně si sílu televize uvědomily i velmi konzervativní církve a snažily 

se oživit svoje působení vystupováním v rozhlasu či televizi. Ten, kdo chtěl být 

slyšen a vnímán musel do elektrických masových sdělovacích prostředků. 

(McLuhan, 2011) Proto se rozšiřuje seznam televangelistů. V 70. letech byli 

nejpopulárnějšími televizními kazateli Jimmy Swaggart a manželé Bakkerovi. 

Jimmy Swaggart doprovázel svoje ohnivé a velmi emotivní kazatelské výstupy 

hrou na klavír a zpěvem. Svým přívětivým vzhledem si získal miliony diváků, 

čímž velmi zbohatl. Peníze investoval do nákupu dalších médií. V 80. letech jeho 

církev vlastnila 35 televizních stanic, na kterých vysílal svoje náboženské pořady. 

(Postman, 2010)

I manželé Bakkerovi byli velmi úspěšnými televizními kazateli. Z velkých 

sponzorských darů dokázali vybudovat obrovskou náboženskou síť, kterou 

nazvali Inspirační síť (Inspirational Network). Pro své věřící vymysleli zajímavý 

způsob motivace pro zvyšování sponzorských darů – ten, kdo v daném roce 

nejvíce přispěl na církev, ten mohl strávit tři dny v roce v jejich obrovském sídle 

v Jižní Karolíně zvaném Heritage. Toto sídlo spojovalo církevní prostory 

s restauracemi, obchody a dalšími zábavními prvky. Toto obrovské náboženské 

impérium zaniklo poté, co se provalil Jimův poměr a podezřelé finanční 

transakce. (Lyon, 2002)

Známou osobou vystupující na televizi EWTN byla po dobu více než 

třiceti let řádová sestra známá pod jménem Matka Angelica. Ve své show 

domlouvala všem špatným duchovním i málo věřícím lidem, následně prodávala 

v teleshoppingu devocionálie. (Putna, 2010)
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I v současnosti je televangelismus velmi populární. Navíc se díky 

internetovým televizním přenosům a stránkám typu youtube může jejich učení 

ještě intenzivněji a rychleji šířit mezi lidi po celém světě. Jejich charisma 

umožňuje televangelistům získávat obrovské peníze, díky kterým mohou budovat 

gigantická nábožensko-zábavní impéria, která ještě více utužují jejich popularitu. 

Jedním z takto populárních televangelistů je Pat Robertson. Ten se stal 

populárním v 80. letech, kdy založil organizaci Christian Coalition (Křesťanská 

koalice). Již předtím ale působil na televizních obrazovkách. Jeho nejznámější 

pořad Klub 700 (poprvé vysílán v roce 1966) je dodnes ve Spojených státech 

velmi sledovaný. Pat Robertson v něm vystupuje coby velmi skromný a 

inteligentní moderátor, který se svými hosty debatuje o nejrůznějších 

náboženských tématech. Oblíbení jsou především hosté z hudební branže, kteří 

v tomto pořadu kromě křesťanských komentářů poskytují i hudební vystoupení. 

Dále zde vystupují lidé, kteří se díky učení Robertsona dostali zpět na správnou 

cestu a zbavili se například závislostí. Během celkem třiceti let působení v televizi 

a rozhlase se Robertsonovi podařilo vybudovat velké náboženské sdružení, jehož 

členem se může stát každý, kdo pravidelně přispívá 15 dolarů. (Postman, 2010)

Dalším populárním televangelistou je Joel Osteen. Tento kazatel, který 

videa ze svých kázání dává i na youtube23, kde ho může zhlédnout každý, proslul 

svou uhlazenou image a sofistikovaným projevem. Se svou rodinou vybudoval 

v americkém Texasu pravděpodobně největší velekostel v USA. V Lakewood 

Church návštěvníci naleznou dokonale propracované spojení náboženství a 

zábavy, tak, jak je dnes velmi populární. Týdně toto místo navštíví přes 40 tisíc 

lidí, kteří zde najdou jak obchody, knihkupectví, restaurace a dětské koutky, tak i 

obrovskou modlitebnu, kde probíhají bohoslužby až pro 17 tisíc lidí najednou. 

Osteenovi se daří jeho myšlenky o všeobecném štěstí šířit nejen charismatickými 

výstupy, ale také psaním knih, které jsou obvykle velmi úspěšné. (Putna, 2010)

I Osteen umě kombinuje několik médií ke své propagaci – nejen, že 

vystupuje pravidelně v televizi, svá kázání dává na youtube, jeho kostel Lake 

Wood má dokonce svou virtuální podobu24. Na webových stránkách návštěvník

najde nejen veškeré informace o rodině Osteenových a o jejich náboženském 

učení, ale také zde najde kulturní i náboženský program Lake Woodu či návod na 

                                               
23

Dostupné z https://www.youtube.com/user/TheChristianPreacher
24 Dostupné z www.lakewoodchurch.com/
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to, jak správně přispívat na kostel. Tyto stránky jdou však ještě dál. V tom co 

nabízejí, se v podstatě vyrovnají reálné verzi Lake Woodu, na těchto stránkách je 

totiž možné sledovat všechny přenosy kázání online, dokonce je možné i 

nakupovat v internetových verzích všech obchodů z Lake Woodu. (Lakewood 

Church, © 2015)

Svůj vlastní kyberkostel25 stvořil i další z řady dnešních populárních 

televangelistů T. D. Jones. Na stránkách je každou středu a neděli možné sledovat 

online přenosy jeho kázání, či pouštět si vystoupení tohoto černošského kazatele 

ze záznamu.

Takovýchto online kostelů s přímými přenosy bychom ale našli na 

internetu mnoho. Síla internetu je v současnosti opravdu velká a kazatelé, kteří 

dříve zářili na televizních obrazovkách, si to velmi dobře uvědomují. Proto svá 

kázání stále častěji zpřístupňují právě i na internetu. Dalšími současnými 

populárními televizními kazateli jsou Benny Hinn (známý díky léčitelským 

zázrakům, které provádí před zraky tisíců lidí), Robert Schuller (40 let patřil ke 

stálicím na televizních obrazovkách se svým pořadem Hour of Power), Oral 

Roberts, Kenneth Copeland, Reinhard Bonnke nebo „učitelka Bible“ Joyce 

Meyerová.

V současnosti existuje mnoho náboženských televizních stanic, přičemž 

největší náboženské mediální korporace vznikají ve Spojených státech. Jedním 

z těchto obrovských impérií je EWTN (Eternal Word Television Network), která 

sdružuje televizní a rozhlasové vysílání a internetové zpravodajské stránky. Právě 

na obrazovkách této televize se poprvé objevila populární Matka Angelica a i 

v současnosti produkuje mnoho nových a úspěšných televangelistů, když přináší 

moderně dělané pořady s náboženskou tématikou. Další velkou americkou 

televizní křesťansky orientovanou společností je TCT Network (Tri-State 

Christian Television). Tato společnost momentálně vysílá na třech kanálech 

(TCT, TCT Family a TCT Kids) a pyšní se tím, že díky satelitnímu vysílání se 

dostává na televizní obrazovky ve více než 60 milionech domácností. Vůdčími 

osobnostmi TCT jsou manželé Coonceovi, kteří zastávají názor, že je důležité 

umět diváky pobavit pořady, které jsou křesťansky nezávadné. Chtějí být těmi, 

kdo vysílá evangelium do zkaženého světa, který je díky jejich přístupu postupně 

napravován. (TCT)

                                               
25 Dostupné z tdjakes.org/echurch/
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Velkou mezinárodní televizní korporací je i HopeTV, kterou zřídila Církev 

adventistů sedmého dne v USA roku 2003. Od té doby se tato televizní společnost 

rozrostla do celkem 35 stanic, které fungují po celém světě, včetně České 

republiky. (HopeTV, © 2015)

Jednou z nejstarších dosud existujících katolických televizních stanic je i 

Telecare. Vysílat začala v roce 1969 s heslem: The Best in Catholic Television! I 

po několika desítkách let je o program této newyorské televize velký zájem, denně 

jej sledují statisíce lidí. (Telecare, © 2014)

Televize, která funguje napříč několika kontinenty je také Holy God TV. 

Tu mohou na svých satelitech naladit obyvatelé Evropy, Afriky a Asie. Holy God 

TV se snaží šířit Ježíšovo poselství, evangelizovat jak Evropany, tak lidi v Africe 

a Asii. (Holy God TV, © 2015)

Svou vlastní televizní stanici má od roku 1979 i Vatikán. Tato vatikánská 

televize nese název Telepace a její hlavní programovou náplní jsou pořady 

s náboženskou tématikou – nejrůznější zpravodajství z Vatikánu, talk show 

s odborníky, dokumenty o náboženstvích. Denně jsou navíc přenášeny přenosy 

z bohoslužeb a v neděli i kázání papeže. Do vysílání se ale dostávají i mnohé 

filmy ze 40. a 50. let. Vatikánská stanice se dá naladit především v Římě a jeho 

blízkém okolí, pro ostatní potencionální diváky ze vzdálenějších oblastí funguje 

vysílání na internetu. Telepace navíc spolupracuje s italskou státní televizí RAI, se 

kterou připravují Zprávy z Vatikánu, které jsou vysílány v mnoha jazycích včetně 

češtiny. Dceřiné stanice Telepace vysílají v dalších evropských zemích, avšak 

často pod jinými názvy (v České republice vysílá jako TV Noe). (Telepace, © 

1998-2015)

Jednou z největších islámských televizních společností je MTA (Muslim 

Television Ahmadiyya International). Tato společnost má své ústředí v Londýně, 

v současnosti vysílá na čtyřech programech (MTA1, MTA2, MTA3 a MTA 1 + 

3), které se dají na satelitu naladit takřka po celém světě. MTA si zakládá na 

objektivním zpravodajství ze světa náboženství, politiky i kultury, které přenáší 

v osmi světových jazycích. Vysílány jsou pořady pro děti i mladistvé, programy 

s nejrůznější tématikou. Často jsou rozebírány nejrůznější situace z pohledu všech 

největších náboženství. Díky nejnovějším technologiím je pak vysílání nabízeno 

jak na satelitních přijímačích, tak online na oficiálních webových stránkách 

společnosti. (MTA International, 2012)
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Velká Británie nabízí poměrně širokou nabídku islámských televizních 

stanic, kromě MTA jsou to Islam Channel, Noor TV, British Muslim TV a mnohé 

další26. Většina islámských televizí však má svou centrálu v Pákistánu nebo 

Spojených Arabských Emirátech. Pro oblast Blízkého Východu fungují například 

televize Almajd, Al-Resalah, HodHod TV (specializovaná na dětské diváky, od 

roku 2012 se pracuje i na anglické podobě tohoto kanálu), HadiTV nebo televize 

Al-Manar. Na Blízkém Východě má své ústředí i satelitní televize Peace TV, 

která vysílá v angličtině 24 hodin denně a to do celého světa. Tato stanice si 

zakládá na tom, aby svým vysíláním podporovala spojovávání všech lidi bez 

ohledu na jejich náboženství. Snaží se propagovat ideje míru, spravedlnosti, 

mravnosti a moudrosti. (Peace TV, © 2015)

Několik televizních stanic funguje i v Indii, kde patří k největším Husaini 

Channel. Tato televize, která se snaží šířit Muhamedovo učení, vysílá v urdštině, 

hindštině a angličtině. V Indii dále funguje televize Zee Salaam nebo ATN 

Islamic TV. Za islámské televize lze označit i turecké televize Mehtap TV a také 

televize Kanal 7, jenž je úzce spojena se Stranou spravedlnosti a rozvoje, která 

mimo jiné prosadila povinnou výuku sunitského islámu na všech tureckých 

základních školách. 

Za zmínku stojí i islámská televize Bridges, která vysílala z Buffala v USA 

mezi lety 2004 až 2012. Tato stanice byla považována za první v angličtině 

vysílající kabelovou televizi zaměřenou na muslimy žijící v USA. Svými 

programy se snažila bojovat proti negativním stereotypům vykreslujícím muslimy 

jako nenávistná a agresivní individua.27 Nakonec byla ale televize ukončena kvůli 

nízké sledovanosti. Její reputaci nepřidala ani aféra zakladatele této televize 

Muzamila Hasana, který v roce 2009 zavraždil svou manželku. 

Židovské televize bychom asi nejvíce hledali v Izraeli, přesto vznikají 

největší judaistické stanice především ve Spojených státech. V Izraeli jsou 

nejsledovanějšími programy Keshet a Reshet patřící pod Channel 2, které však 

přinášejí spíše seriály, zahraniční filmy, lifestylové show, koncerty a bulvární 

zpravodajství. V Izraeli má svoje ústředí i televizní kanál Live from the Center of 

                                               
26

Seznam převzatý z Wikipedie. org Dostupné z 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Islamic_television_and_radio_stations_in_the_United_King
dom
27

Tyto nenávistné myšlenky vůči muslimskému obyvatelstvu se v USA začaly objevovat především 
po útocích na newyorské Světové obchodní centrum 11. září 2001.
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the Universe, který vysílá nonstop sedm dní v týdnu v angličtině. Tento kanál se 

snaží oslovovat židy, křesťany i muslimy, objektivně popisovat situaci v Izraeli a 

tím přispívat k zachovávání míru v této zemi. Pravidelně jsou vysílány pořady o 

dějinách Izraele, pořady s náboženskou tématikou, vzdělávací programy pro děti i 

sportovní přenosy. (Live From the Center of the Universe, © 2015)  

Televizní stanice, jejichž obsahem je především judaismus, vznikají ve 

velkém ve Spojených státech. Součástí těchto stanic je většinou i internetové 

vysílání, což umožňuje větší vysílací rozsah. Jednou takovou je Jewish 

Broadcasting Service (dříve známá pod názvem Shalom TV). Pořady vysílané 

na této televizi se snaží pokrýt všechny oblasti života osob v židovské komunitě. 

Tento kanál přináší aktuální informace z Izraele, zároveň se věnuje i událostem 

v USA. Typické jsou vzdělávací programy, které mají sloužit k lepšímu 

pochopení židovského učení, vysílají se výukové pořady hebrejštiny. Populární 

jsou rozhovory s předními židovskými osobnostmi, židovské seriály (From Date 

to Mate – pořad určený k seznamování židů všeho věku, The Wisdom of Dr. Ruth 

Westheimer – v tomto pořadu radí ohledně intimního života populární židovská 

sexuoložka Ruth Westheimerová) a americké a židovské filmy.  (JBS © 2015)

Rozsáhlé televizní vysílání poskytuje i mediální korporace Chabad 

Lubowitch Media Center sídlící v New Yorku. Jedním z kanálu je Jewish.tv, která 

přináší dokumentární, hudební pořady či pořady pro děti. Díky svému 

programovému složení i velkému rozšíření (je dostupná více než 40 milionům 

amerických domácností) je velmi oblíbenou i satelitní televize Jewish Life 

Television, která vysílá kromě židovsky zaměřených pořadů také sportovní 

přenosy, zábavní, hudební a soutěžní pořady a filmy.  (Jewish TV, © 1993-2015)

Sílu televizního vysílání objevila i orientální náboženství buddhismus a 

hinduismus. Jednou z buddhistických televizí je Vajra TV založena 2010 v New 

Yorku. Posláním tohoto programu je volné šíření Buddhových myšlenek skrze 

nejrozmanitější dokumentární a naučné pořady, ve kterých často vystupují 

buddhističtí učenci ze všech koutů světa. Nejde však o televizi v pravém slova 

smyslu, spíše jde o online dostupná jednotlivá videa s buddhistickou tématikou. 

Na stejném principu fungují i další buddhistické televize – ze Srí Lanky vysílá 

Buddhist TV, podobná je i DharmaNet International. 

Orientální náboženství především hinduismus je základním tématem 

Aastha TV, která vysílá z Bombaje do celého světa. Tato televize vznikla v 70. 
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letech a rychle se stala nejsledovanější náboženskou televizí v Indii. Součástí 

vysílání jsou pořady o duchovním životě, o kultuře, náboženských obřadech. 

Velmi populární jsou také naučné dokumenty o výuce meditačních technik včetně 

jógy, ale také o astrologii či aromaterapii. Od roku 2006 vysílá Aastha TV ze 160 

zemí po celém světě. V Kanadě nese název Asian Television Network, provozuje 

zde 11 kanálů vysílaných v 9 jazycích zaměřených na meditační hudbu a výuku 

yógy. Součástí jsou taktéž programy o hinduistických tradicích a slavnostech. 

Vysílány jsou však i sportovní přenosy a indické filmy. (Asian Television Net, © 

1973 - 2015 )

Další hinduistické televize jsou Sanskar TV (dokumenty o hinduismu a 

posvátných místech v Indii, výuka meditačních technik), SVBC TV (zaměřuje se 

pouze na boha Višnu) a Prarthana TV (pouze náboženská hudba, diskuze na 

náboženská témata).

V Československu započalo pravidelné zkušební televizní vysílání 1. 

května 1953, až do roku 1989 však náboženství nebylo součástí televizního 

programu. Až po Sametové revoluci se poprvé setkávají představitelé České 

biskupské konference s politickými zastánci, kteří dojednali podobu 

náboženského vysílání v Česku. V červnu 1990 vznikla televizní redakce 

náboženského vysílání, od podzimu 1990 pak poprvé běží pořad Křesťanský 

telefon (do studia mohli volat diváci a diskutovat o náboženských tématech). 

V lednu 1991 se na obrazovkách poprvé objevil pořad Křesťanská neděle (v roce 

1992 přejmenován na Křesťanský magazín), který je v trochu pozměněné podobě 

vysílán na ČT2 dodnes. (Kirchnerová, 2007)

Česká televize se náboženskému vysílání věnuje na programu ČT2 a to 

především každou neděli. Nejrozsáhlejší je již zmiňovaný pořad Křesťanský 

magazín, který je vysílán na druhém programu každou neděli v poledne. Tento 

půlhodinový zpravodajsko-publicistický pořad je produkován třemi studii České 

televize (z Prahy, Brna a Ostravy) a věnuje se rozmanitým tématům ze světa 

křesťanství. 

Dalším pořadem s náboženskou tématikou vysílaným každou neděli po 

obědě je Uchem jehly, v němž se průvodci pořadu (českobratrský evangelický 

farář Pavel Klinecký a katolický kněz Zbigniew Czendlik) setkávají se 

zajímavými osobnostmi ze všech oblastí kultury, sportu i politiky, se kterými 

diskutují o poutavých tématech. Nedělním pořadem jsou také Cesty víry. V tomto 
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zhruba třicetiminutovém pořadu jsou představovány osoby, které víra zavála 

daleko od domova, patří do netradičních náboženských skupin nebo jinak museli 

výrazně změnit kvůli své víře dosavadní život. Tradiční je také pětiminutový 

pořad Sváteční slovo. Nejrůznější duchovní osobnosti se v tomto krátkém čase 

zamýšlejí nad duchovními otázkami a svými postřehy a názory mnohdy nutí 

k zamyšlení všechny diváky. Na obrazovkách běží i zajímavý dokumentární 

cyklus Světci a svědci, který mapuje životní strasti českých i zahraničních světců. 

Dále se vysílají dokumenty Poutní místa (o posvátných místech a starých 

náboženských tradicích), Křížové cesty a seriál Biblické příběhy. Mezi pořady 

s náboženskou tématikou lze taktéž zařadit dříve vysílané cykly Žijeme s vírou, 

Tančící skály (pátrání po původu světa a člověka) či Prolínání světů (pořad, ve 

kterém byla představována nejrůznější světová náboženství).  

Česká televize se náboženskému tématu ve větší míře věnuje ve 

významných svátečních dnech, kdy kromě pravidelně uváděných pořadů přináší i 

přímé přenosy ze mší – především v období adventu (vysílání nedělních mší) a na 

Velikonoce (přenosy z Velkopáteční bohoslužby a především velikonočního 

požehnání papeže Urbi et Orbi pronášené na Boží hod Velikonoční). (Náboženské 

pořady, Česká televize, © 1996–2015)

Jedinou televizní stanicí, která se věnuje výlučně náboženskému tématu, je 

stanice TV Noe, která u nás vysílá od roku 2006. TV Noe funguje jako česká 

pobočka vatikánské televize Telepace, v současnosti vysílá 19 hodin denně (od 

6.00 do 01.00). TV Noe (svůj název zvolila podle biblického praotce Noeho, 

navíc toto jméno v překladu znamená pohodu a klid) vysílá pořady, které mají 

lidem zajistit poučení, příjemný odpočinek, ale i zábavu. Vysílány jsou 

dokumentární (Domorodci a víra, Příběhy odvahy a víry, Ars Vaticana a další), 

zpravodajské (Zprávy z věčného města, Zpravodajské Noeviny, Terra Santa 

News), hudební (Muzikanti hrajte, Cvrlikání, NOEparáda), zábavní (Přejeme si…, 

Outdoor films, Harfa Noemova) a publicistické cykly (Vatican magazíne, 

V souvislostech, Krasohled, Na pořadu rodina, Na koberečku a mnoho dalších), 

které mají diváky nejen vzdělávat a informovat o dění v katolické církvi, ale také 

pobavit. Hlavní náplní jsou však stále pořady s duchovní náplní, které mají 

divákům přiblížit tradiční hodnoty křesťanské víry. Takovými seriály jsou 

například Můj Bůh a Walter, Z pokladů duše, Polední modlitba, Poselství svatých, 

Post Scriptum. Televize Noe se však snaží oslovovat i nejmenší diváky, pro které 
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připravuje animované pořady (Animované biblické příběhy), pohádky (Mašinky), 

v nichž jsou věci víry popisovány pro děti zábavně a srozumitelně. Zajímavým 

projektem je i televizní městečko Noeland, kterým provázejí Kekulín a jeho 

kamarád klaun Roberto, kteří baví dětské diváky. Součástí pořadu jsou taneční a 

hudební vystoupení, soutěže i naučné části. 

Kromě těchto pravidelných pořadů vysílá TV Noe stejně jako Česká 

televize speciální pořady vztahující se k významným křesťanským svátkům –

vysílány jsou adventní bohoslužby i velikonoční požehnání papeže Urbi et Orbi. 

Zajímavý speciál vysílala TV Noe 20. března 2015, kdy došlo k zatmění Slunce. 

Zprostředkován byl přímý přenos úplného zatmění Slunce z Faerských ostrovů, 

které v televizním studiu komentovali fyzikové a astrologové. Televize Noe se tak 

snaží i o popularizaci vědy. Nově je vysílání televize Noe přístupné i na internetu.

(Noe, Televize dobrých zpráv, © 2015)

Výlučně internetovému vysílání náboženských pořadů se v České 

republice věnují i tři internetové televize. První z nich je HopeTV, která patří do 

mezinárodní televizní sítě Hope Channel. Tato křesťanská televize přináší pořady, 

ve kterých se snaží diváky inspirovat, informovat a podporovat ve správném 

životním stylu. Zaměřují se především na šíření křesťanských hodnot, podporují 

tradiční rodiny. Hlavním tématem pořadů je tak především šíření křesťanské víry. 

Vysílanými programy jsou nejrůznější přednášky a výstupy slavných kazatelů, 

diskusní pořady s výraznými duchovními osobnostmi nebo dokumentární pořady 

o lidech, kteří změnili pohled na víru. Dále se vysílají nejrůznější koncerty vážné i 

moderní hudby, seriály inspirované biblickými příběhy, ale také pořady pro děti a 

mladistvé. (HopeTV, © 2015)

Další internetovou televizí je TV-MIS, kterou řídí katoličtí kněží. Tato 

internetová televize funguje v režimu on-demand28, k dispozici jsou zábavní 

pořady (především koncerty duchovní hudby, záznamy divadelních představení), 

vzdělávací programy (především Vatikánský magazín) a dokumenty. (Televize 

TV-MIS) Podobně funguje i poslední křesťanská internetová televize u nás TV7. I 

ta nabízí dokumentární pořady, záznamy kázání a vyučování či filmy 

s náboženskou tématikou. 

                                               
28

Video na vyžádání. Divák si sám skládá program, on sám si vybírá, na co se bude dívat, 
neexistuje dopředu daný televizní program. 
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I když jsou všechny televize v České republice orientovány především na 

křesťanství, na live streamu existuje i islámská televize.

Poměrně populární jsou u nás stále více i programy Hvězdy radí, Vědmy 

radí a další podobné pořady vysílané na několika televizních kanálech (Relax 

pohoda, Tip TV, Kinosvět). V těchto pořadech se v živém vysílání snaží všelijaké 

vědmy poradit divákům v nejrůznějších oblastech života. Předvídají budoucnost 

z karet, hvězd či kreseb, čistí divákům čakry, léčí jim nejrůznější choroby a to jen 

skrze divákův telefonát do studia (který je většinou poměrně drahý).

5.2.2. Církevní dokumenty o médiích

Katolická církev je velmi starobylou institucí. Zažila již vzestup mnoha 

nových technologií a nových médií, ke kterým však zpočátku vždy chovala spíše 

nedůvěru. Brzy si však i církev uvědomila sílu nastupujících sdělovacích 

prostředků a cítila potřebu se k nim poměrně pravidelně vyjadřovat, případně 

přinášet návody, jak se k mediím chovat a jak je správně využívat. Prvními 

církevními dokumenty vztahujícími se k médiím byly seznamy zakázané 

literatury, které vycházely již od 4. století. Čas od času byly tyto indexy 

aktualizovány a doplňovány o nové nevhodné knihy. Tyto indexy přitom často 

platily až do roku 1966 (tedy do II. vatikánského koncilu). Sílu těchto seznamů 

potvrzuje i encyklika papeže Řehoře XVI. z 15. srpna 1832 Mirari vos, ve které 

zdůraznil, že indexy zakázaných knih mají velmi důležitou roli a proto se musí 

dodržovat. Na 1. vatikánském koncilu probíhajícím v letech 1869 – 1870 byla 

vydána encyklika Pascendi, ve které bylo navíc odmítnuto mnoho objevů a 

technologických vynálezů. Odpor k moderně byl zcela evidentní. (Nešpor a 

Lužný, 2007) Encyklika Etsi nos papeže Lva XIII. z roku 1882 pak znovu 

odsuzuje nemorální knihy, naopak vyzývá k rozšiřování katolického tisku. Se 

vznikem filmu na počátku 20. století se začali papežové ve svých dokumentech 

vyjadřovat právě k této nové technologii, pohled na ni byl však stále velmi 

negativní. V roce 1936 vychází encyklika Vigilanti cura papeže Pia XI., jenž 

vyjadřuje své obavy ohledně morálního nebezpečí, které přináší právě filmový 

průmysl. K filmu se vyjádřil ve svých dokumentech v roce 1955 i papež Pius XII., 

který se více zabýval tím, jak filmy vlastně působí na své diváky. (Mezuláník, 

2007)  
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Když pak v 50. letech začalo globální šíření televizního vysílání, začala 

církev pociťovat potřebu vyjádřit se obecně k nástupu silných elektronických 

médií (rozhlasu, filmu a televizi). Důležité bylo objektivně popsat funkci nových 

médií a nebezpečí, které přinášejí pro společnost, zároveň však nabídnout řešení, 

jak by měla církev média správně využívat. Poprvé se tak objevují dokumenty, 

které se k novým médiím nestaví pouze negativně. Prvním takovýmto 

dokumentem byla encyklika Miranda prorsus z roku 1958, v níž je sice popsáno 

nebezpečí, které tyto nové prostředky přinášejí, na druhou stranu je zde uvedeno, 

že církev musí nová média využívat k hlásání svých zásad a hodnot. Jedním 

z hlavních dokumentů o sdělovacích prostředcích je pak dekret Inter mirifica 

vydaný během II. vatikánského koncilu v roce 1963. (Mezuláník, 2007)  

Dekret Inter mirifica je jasným důkazem toho, že si církev v polovině 20. 

století již plně uvědomovala sílu, kterou přináší nové sdělovací prostředky. Tento 

dokument je rozdělen do předmluvy, dvou kapitol a závěru. V předmluvě jsou 

média představena jako věc, která může přinést jak mnoho dobrého, tak mnoho 

zlého. „Matka církev dobře ví, že tyto prostředky při správném používání 

prokazují lidstvu velké služby, neboť velmi přispívají k osvěžení a vzdělání ducha 

a k šíření i upevňování Božího království. Církev také ví, že jich lidé mohou 

využívat proti záměru božského Stvořitele a k vlastní škodě. Svírá ji mateřská 

bolest nad škodami, které velmi často vzešly lidské společnosti z jejich 

zneužívání.“ (Inter mirifa, 2007, čl. 2)

V první kapitole se popisuje, jak má církev správně využívat média 

k šíření Božího poselství. Za nejdůležitější se při využívání médií považuje 

dodržování morálních pravidel. „Aby se sdělovacích prostředků užívalo správně, 

je zcela nezbytné, aby ti, kdo s nimi pracují, znali pravidla mravního řádu a věrně 

je v této oblasti uplatňovali.“ (Inter mirifa, 2007, čl. 4) Mravní zásady správného 

používání médií jsou důležité i u příjemců, což je v první kapitole také 

zdůrazněno. Apeluje se především na mládež, která musí vždy projevit dost 

sebekázně při užívání sdělovacích prostředků, dobře si v sobě třídit všechny 

získané informace a jejich správnost si případně ověřit u církevních autorit 

osobně. Rodiče jsou zase vyzývání k tomu, aby důsledně dohlíželi na to, aby se 

k dětem nedostal žádný nevhodný materiál. K dodržování mravních zásad jsou 

vyzývání i tvůrci mediálního obsahu, kteří si musí uvědomit odpovědnost, kterou 

mají. 
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Obsah druhé kapitoly je zaměřen na pastorační činnost církve. Zde je 

kladen důraz na to, že všichni věřící mají využívat sdělovacích prostředků k šíření 

Božího slova. „Všichni členové církve mají společně a v dohodě, bez otálení a s 

největší horlivostí usilovat o to, aby se využívalo sdělovacích prostředků při 

nejrůznějších apoštolských akcích, tak jak to vyžaduje doba a místní podmínky; 

také ať brání škodlivým podnikům především v zemích, kde je žádoucí zvýšené 

úsilí o mravní a náboženský pokrok.“ (Inter mirifica, 2007, čl. 13) Má být 

podporován kvalitní tisk, filmy a televizní a rozhlasové vysílání. Všechna 

katolická média pak mají plnit edukační roli, podporovány tak mají být především 

pořady pro mladistvé a celé rodiny. Aby mohly být tyto náležitosti splněny, musí 

být vychovávány odborné osoby z řad kněží, kteří na mediální obsah mají 

dohlížet. Jedním z nejdůležitějších bodů tohoto dekretu je pak stanovení Dne 

sdělovacích prostředků. „K účinnému posílení mnohostranného apoštolátu církve 

v oblasti sdělovacích prostředků ať se koná ve všech diecézích na světě, podle 

rozhodnutí biskupů, každoročně den, v němž budou věřící poučeni o svých 

povinnostech v této věci a vybídnuti k modlitbám na tento úmysl i k peněžité sbírce 

na uvedený účel; výtěžek musí být svědomitě vynaložen na organizování, 

vydržování a rozvoj církevních zařízení a podniků, a to podle potřeb světové 

církve.“ (Inter mirifica, 2007, čl. 18) V neposlední řadě jsou tímto dokumentem 

také založeny Papežský orgán pro sdělovací prostředky, mezinárodní katolická 

sdružení a národní ústředí pro sdělovací prostředky. (Inter mirifica, 2007)

V květnu 1971 pak vychází neméně důležitý dokument – pastorální 

instrukce o sdělovacích prostředcích Communio et progressio, na kterém 

pracovala Papežská komise pro sdělovací prostředky od roku 1964. I tento spis je 

rozdělen na několik částí. 

V prvním díle je popsáno základní učení katolické církve o sdělovacích 

prostředcích. Ty jsou zde popsány jako tvůrci nových úzkých společenství, pročež 

jsou považovány za Boží dary, jelikož toto spojování lidí umožňuje, aby mohli 

lidé lépe spolupracovat v plnění Božího díla spásy. Média nabízejí každému 

člověku obraz dnešního světa včetně všech problémů, které ve společnosti 

existují, čímž umožňují rychlé a efektivní řešení všech těchto problémů. Zároveň 

jsou však mediální obsahy poměrně jednoduše manipulovatelné, čemuž se musí 

bránit v co největší míře. „Každá komunikace musí být podřízena nejvyššímu 
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zákonu upřímnosti, spolehlivosti a pravdy.“ (Communio et progressio, 2007, čl. 

17) 

Druhý díl je rozdělen na dvě kapitoly. V první kapitole je vylíčena funkce 

sdělovacích prostředků ve společnosti. „Takto zprostředkovaný tok informací a 

názorů vskutku způsobuje, že se všichni lidé na celém světě, podílejí na starostech 

a problémech, které se dotýkají jednotlivců a celého lidstva. To jsou nutné 

předpoklady pro dorozumění a vzájemnou ohleduplnost, a konečně i k prospěchu 

všem.“ (Communio et progressio, 2007, čl. 19) Je zde tak v podstatě popsána 

„globální vesnice“, kterou předpověděl Marshall McLuhan. Média jsou zde dále 

popsána jako něco, co přispívá k rovnosti všech lidí (všem bez rozdílu poskytují 

informace, poučení i zábavu), což ovšem opět vyžaduje, aby byly všechny 

zveřejněné informace poskytovány co nejpřesněji. Sdělovací prostředky 

zprostředkovávají lidem všechny druhy vědomostí, bojují tak proti analfabetismu. 

Šíří také základní společenské hodnoty, tradiční kulturní zvyklosti, umělecká díla. 

Je zde také zmíněn mravní úpadek společnosti, který je částečně způsoben šířením 

klamných a nepřesných informací skrze média částečně pak špatným 

rozlišováním dobra a zla v uměleckých dílech. Do jaké míry ale nesou sdělovací 

prostředky vinu na zkaženosti lidí, se zde však neuvádí. Zdůrazněna je zde také 

důležitost svobody slova, jen díky ní je možné utvářet správné veřejné mínění. 

Nezbytné je také dodržování práva na informace neboť jen dobře informovaní lidé 

mohou vytvořit dobře fungující společnost. 

V druhé kapitole druhé části jsou pak popsány předpoklady pro správné 

fungování sdělovacích prostředků, které spočívá především v pedagogice jak 

mediálních pracovníků, tak příjemců. Důležitá je spolupráce mezi širokou 

veřejností, novináři a představiteli státní moci. Každý člověk by pak měl každé 

mediální sdělení podrobit kritickému uvažování a v případě nesouhlasu se 

zveřejněnou informací dát najevo svůj negativní postoj.   

Poslední třetí díl se zaměřuje na úkoly katolíku ve sdělovacích prostředích. 

Nejdříve jsou všichni katolíci vyzývání k přispívání do médií. I z tohoto důvodu je 

zmíněná potřebnost mediálního vzdělávání pro veřejnost i všechny pracovníky 

církve. Právě mediální gramotnost totiž umožňuje správné užívání médií. 

Sdělovací prostředky slouží k utváření dialogu ve společnosti i uvnitř církve. 

Nezbytná je svoboda slova, která musí být prosazována právě i uvnitř církve. 

Svobodou slova se tvoří veřejné mínění uvnitř církve. V dokumentu je dále 
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uvedeno, že církev má povinnost informovat o svojí nauce a o dění uvnitř církve 

veřejnost, která se na osudu církve významně podílí. Církev je navíc povinna 

využívat možnosti, které přinášejí moderní technologie, při hlásání evangelia. 

Vztah církve a médií je shrnut následovně: „Sdělovací prostředky jsou tedy pro 

katolíky významné ze tří důvodů: napomáhají dnešnímu světu církev pochopit; 

podněcují dialog uvnitř samotné církve; a konečně umožňují církvi pochopit 

mentalitu a lidi dnešní doby, jimž má podle Božího příkazu přinášet poselství 

spásy. Přitom bude církev používat jazyk, kterému lidé budou rozumět a bude se 

zabývat otázkami, které bytostně hýbou lidstvem.“ (Communio et progressio, 

2007, čl. 125)

V další části tohoto dílu jsou postupně rozebírány jednotlivé mediální 

prostředky. Nejvíce prostoru je v dokumentu věnováno rozhlasu a televizi. Tato 

dvě média jsou považována za takové technologie, které překračují hranice, 

prostor i čas a dokážou oslovit mnoho lidí najednou. „Náboženské pořady, které 

využívají všech možností rozhlasu a televize, vytvářejí nová spojení mezi věřícími 

a obohacují jejich náboženský život. Mohou vhodně pomoci při formování jejich 

víry a pomáhat jim aktivně plnit jejich úlohu v církvi a ve světě.“ (Communio et 

progressio, 2007, čl. 150) 

Poslední kapitola se zaobírá činností církevních zaměstnanců, 

zodpovědností diecézí za správná mediální sdělení. O všem mají rozhodovat 

biskupové, kteří mají k dispozici radu odborníků. Biskupové mají také podporovat 

dialogy mezi věřícími, které nakonec povedou k pokroku. Podporovat se má 

mediální vzdělávání a zřizování diecézních mediálních center, která mají 

zajišťovat Světové dny sdělovacích prostředků. (Communio et progressio, 2007)

Další významné církevní dokumenty pak začínají vycházet především na 

přelomu 80. a 90. let 20. století. Prvními z nich jsou dokumenty Papežské rady 

pro sociální sdělovací prostředky O pornografii a násilí v médiích (vyšlo v květnu 

1989) a Etika v reklamě (únor 1997). Spisy vyjadřující se k médiím pravidelně 

vydává i papež. V devadesátých letech se papež ve svých poselstvích ke 

Světovým dnům sdělovacích prostředků vyjadřoval o kultuře počítačů. I když je 

jejich dosah velký a pomáhají šířit náboženství, nemohou nikdy zcela nahradit 

osobní předávání víry. Počítače jsou dále označeny za důležitého kulturního 

činitele. Nová počítačová kultura je však zatím nepochopená, všechny důsledky 

nově se rodící společnosti se teprve postupně ukazují. (Mezuláník, 2007)  
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V únoru 1992 vychází další významný církevní spis Aetatis novae. Jde o 

nové pastorální instrukce, které se skládají z pěti kapitol. V úvodu tohoto 

dokumentu je zmíněn neustále rostoucí vliv medií na společnost. Technologie se 

neustále zlepšují a zasahují již do všech oblastí lidského života včetně 

náboženství. První kapitola popisuje kulturní a sociální prostředí komunikace. 

Komunikace se výrazně mění, lidé začínají okolní svět vnímat jinak. Média jsou 

v současnosti schopná informace přenášet velmi rychle a na daleké vzdálenosti, 

což přináší pozitivní i negativní účinky na chod společnosti. Média jsou dnes 

všudypřítomná, často hledáme odpovědi na své otázky v médiích, místo abychom 

je hledali ve světě kolem nás. Média mohou mnoho informací zkreslovat, některé 

zcela vynechat, což může vést k manipulaci lidí. Zásadním problémem je 

přehnaná komercionalizace médií – popularita má přednost před kvalitou. 

Ve druhé části je rozebírána úloha komunikace. Komunikace má vytvářet 

společnost, má sloužit všem lidem. Na tomto místě se připomíná i důležitost 

dialogu mezi církví a veřejností. Je také popsána nutnost kritického přístupu

k médiím, který je naprosto nezbytný pro vytvoření fungující komunikace uvnitř 

společnosti. Jsou zde shrnuty některé negativní účinky médií na společnost. 

„Dnešní situace ukazuje, že sdělovací prostředky zvětšují individuální a 

společenské bariéry, které stojí v cestě komplexnímu vývoji člověka. Patří k nim 

sekularizace, konzumní smýšlení, materialismus, vzájemné odcizování lidí a 

chybějící zájem o postavení chudých a bezprávných.“ (Aetatis novae, 2007, čl. 13) 

Tato situace je vyvolána především politickými a ekonomickými vlivy, přičemž 

církev zcela odsuzuje, aby mediální sdělení závisela na bohatství nebo na 

politické moci, právo na svobodnou komunikaci totiž patří všem. Z tohoto důvodu 

je v poslední části tohoto dokumentu zdůrazněno, že je velmi důležité, aby se do 

světa médií aktivně zapojovali všichni lidé a zabránili tak přílišné monopolizaci. 

Je také připomenuta důležitost vývoje a podpory církevních sdělovacích 

prostředků, ve kterých musí pracovat mediálně vzdělaní pracovníci. V poslední 

kapitole se píše o plánování pastorace v rámci stále se měnící sociální 

komunikace. (Aetatis novae, 2007)

Církev si již od počátku uvědomovala sílu médií, která se postupem času 

neustále zvětšuje. Proto pravidelně vydává dokumenty, které se týkají vztahu 

církve, médií a veřejnosti. Tyto spisy vydává jak Papežská rada pro sdělovací 

prostředky, tak samotný papež i v současné době.
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5.2.3. Církevní periodika v České republice

Náboženství se v České republice nešíří pouze díky elektrickým médiím, 

jako jsou televize, rozhlas a nejnověji internet. Stále se v popředí zájmu drží i 

klasická tištěná periodika. Můžeme je rozdělit na dvě základní skupiny –

tiskoviny vydávány celocírkevně (tedy v celé České republice, určeny jsou pro 

všechny příslušníky dané církve v České republice) a lokálně (vydávány 

jednotlivými farnostmi či diecézemi jen na určitém území v České republice, 

účelem je komunikace uvnitř menší církevní komunity). Církevních tiskovin 

vychází v České republice velké množství (jen farních zpravodajů u nás vychází 

43)29 s různorodou periodicitou (nejčastější jde o měsíčníky). 

Obecně se dá o obsahu církevních periodik říci, že poskytují základní 

informace o dění v církvi. Důležité je zveřejňování informací o vyznávaných 

církevních hodnotách a vysvětlování základních dogmat. Otiskovány jsou i 

rozhovory s významnými osobnostmi z církevního prostředí. Typický je pro tento 

druh tiskovin velmi spisovný jazyk a celkově kultivované vyjadřování. (Vojvodík, 

2007)

Největším a nejdůležitějším celoplošně vydávaným periodikem katolické 

církve je Katolický týdeník. Tento moderní týdeník vychází již od roku 1949 (pod 

názvem Katolické noviny), svůj nynější název nese od roku 1989. Katolický 

týdeník přináší pravidelné rubriky, které obsahují církevní, politické a kulturní 

zprávy z domova i ze zahraničí. Zajímavá je rubrika Bůh v mém životě, v níž se 

představuje jedna farnost v České republice, zároveň se na tomto místě může 

člověk svěřit se svými vlastními duchovními zážitky. Tyto noviny dále obsahují 

rozhlasový (Proglas) a televizní program (TV Noe), dále jsou zde uvedeny

pozvánky na zajímavé církevní události, které se v daný týden konají po celé 

České republice. Pravidelné jsou též přílohy Perspektivy (teologická) a Doma 

(rodinná). Katolický týdeník je moderní církevní časopis (v současnosti jsou 

poskytována dokonce online vydání každého čísla), který se snaží o objektivní 

zpravodajství a jazykově kultivované vyjadřování. (Katolický týdeník, 2015)

Dalším církevním týdeníkem je Český zápas, který vydává 

Československá husitská církev již 95 let. Jeho cena je 8 Kč a na 4 stranách A3 

                                               
29

Seznam u nás vydávaných církevních periodik je dostupný na stránkách Ministerstva kultury. 
Dostupné online z 
http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/search.php?catalogueID=1&lid=1
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přináší poměrně konzervativní informace ze světa české církve. V každém čísle je 

blíže popisována aktuální událost (Téma týdne), dále obsahuje Dopisy čtenářů, 

Z kazatelského plánu (citace z Bible), Zprávy z diecézí a rubriku Pro děti a 

mládež (přesmyčky a hádanky). (Český zápas, 2015)

Celoplošně vydávanými církevními měsíčníky jsou Život víry 

(vydává Křesťanská misijní společnost, každé číslo čte několik tisíc čtenářů napříč 

všemi českými církvemi), Život v Kristu (časopis Apoštolské církve), Advent 

(Církev adventistů sedmého dne), Brána (dříve vydáván pod názvem Bratrská 

rodina, časopis Církve bratrské), Evangelický časopis Český bratr (časopis 

Českobratrské církve evangelické, dříve čtrnáctideník vydávaný pod názvem 

Český bratr, tato církev navíc 10x ročně vydává časopis pro děti a mládež Nota 

nebe), Hlas Pravoslaví (vydává Pravoslavná církev v Českých zemích, vychází 

10x ročně) a Přítel lidu – Przyjaciel ludu (vydavatelem je Slezská církev 

evangelická augsburského vyznání). Měsíčníkem je i Roš Chodeš, věštník, který 

vydává federace židovských náboženských obcí v Českých zemích a na 

Slovensku. V těchto novinách jsou obsaženy aktuální informace ze světa i 

z jednotlivých židovských obcí, životní příběhy a životopisy slavných osobností, 

rozhovory se zajímavými lidmi či inzerce. Zveřejněna jsou také významná jubilea 

ze světa i domova v rubrikách Kalendárium (výročí známých osobností a událostí) 

a Zprávy z obcí (jubilea členů jednotlivých židovských obcí v České republice). 

(Reš Chodeš, 2015)

Pětkrát ročně vychází časopis vydávaný Starokatolickou církví v ČR 

zvaný Communio. Čtvrtletně pak vychází časopisy Evangelicus (vydáván 

Evangelickou církví augsburského vyznání), Slovo – život (dříve měsíčník a 

v současnosti čtvrtletník vydávaný Evangelickou církví metodistickou). Čtvrtletně 

vychází i časopis Stoosmička, jehož obsah tvoří především témata ezoterická a 

spirituální, hlavním námětem jsou též hlavní orientální náboženství buddhismus a 

hinduismus. Podobnými tématy (esoterikou, duchovními záležitostmi, 

spiritualismem, okultismem, léčitelstvím) se zabýval i jiný čtvrtletník Svět grálu, 

který u nás vycházel od roku 2004 do 2014. České vydání vycházelo z německého 

originálu GralsWelt, který existuje již od roku 1995. Časopis měl od roku 2009 

své vlastní internetové stránky, kde mohl zájemce najít články, které se nedostaly 

do tištěné verze časopisu, nalézt se zde daly i obsahy jednotlivých tištěných čísel 
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časopisu, všechna čísla se zde dala i koupit online. Součástí stránek je i kalendář 

všech konaných akcí Hnutí grálu. (Svět grálu, © 2009 – 2015)

Čtvrtletníkem je i časopis muslimských žen Amanah (vychází u nás od 

roku 2010), který je zaměřen především na výchovu muslimských dětí. Vydáván 

je sdružením PROislám, jenž v České republice funguje od roku 2007 a sdružuje 

všechny české a slovenské muslimky. 

Dalším islámským časopisem byl i Hlas (vydavatel Ústředí muslimských 

obcí), který byl vydáván od roku 1991 do jara 2014, kdy bylo jeho vydávání 

přerušeno. Všechna čísla jsou dostupná online ke stažení30. Dvakrát ročně je pak 

vydáván časopis Tajemství islámu.

Církevními tiskovinami jsou i Židovské listy a Zpravodaj společnosti 

křesťanů a židů (od roku 2008 existuje pod názvem Revue křesťanů a Židů), které 

vycházejí nepravidelně, oba obsahují aktuální zpravodajství i články o dějinách, 

náboženství a kultuře. 

Samostatnou kategorií náboženských časopisů jsou u nás neregistrované 

časopisy vydávané Svědky Jehovovými Strážná věž a Probuďte se!. Oba tyto 

časopisy vycházejí jednou měsíčně v mnoha světových jazycích (Strážná věž v 

240 a Probuďte se! ve 103 jazycích) a jsou v nich rozebírána všemožná 

náboženská témata (citace a hlubší rozbory Bible, návody na lepší život, příběhy 

lidí, kteří poznali Boha apod.). Strážná věž je ilustrovaný časopis s dlouhou 

historií (vznikl již v roce 1879), jenž vychází ve dvou verzích. Prvním typem jsou 

studijní vydání, která používají svědkové Jehovovi pro své vlastní hlubší studium 

Bible, při bohoslužbách a při jiných náboženských shromážděních. Druhým 

typem vydání jsou verze pro veřejnost, ani tato vydání však nelze nikde zakoupit, 

jsou volně a zdarma šířena Svědky Jehovovými na ulicích nebo při návštěvách 

domácností. Časopis vychází v neuvěřitelných nákladech, každé číslo má přes 52 

miliónů výtisků. 

Časopis Probuďte se! je vydáván od roku 1919, i když se jeho název 

několikrát měnil, obsah zůstává stejný. Rozebírají se v něm náboženská i vědecká 

témata, zaměřuje se na rodiny a výchovu dětí. I tento měsíčník je vydáván ve 

velkých nákladech přesahující 50 miliónů výtisků. Ani tento magazín není volně 

k prodeji, je šířen stejně jako Strážná věž tedy na ulicích a při návštěvách 

                                               
30 Dostupné z http://www.al-islam.cz/casopis-hlas/2-2.html
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domácností a to také zcela zdarma. Starší čísla obou časopisů pak nalezneme i na 

webových stránkách Svědků Jehovových.31 (Časopisy Strážná věž a Probuďte se!, 

© 2015)

5.2.4. Šíření náboženské nesnášenlivosti v médiích

Soužití a míšení kultur a náboženství přinášejí konflikty odnepaměti. Již 

ve starověkém Římě vznikaly problémy mezi „pohanskými“ Římany a prvními 

křesťany. Roli utlačovaných převzali od křesťanů ve 4. století židé. 

Antisemitismus32 se poprvé objevil již ve starověkém Egyptě. Nenávistné 

projevy proti příslušníkům judaismu byly poměrně běžné i v pozdějším období 

středověku a novověku. Ovšem největším a zdaleka nejhorším nenávistným činem 

proti židům bylo vyhlášení norimberských zákonů v roce 1935, které legislativně 

podložily holocaust, což bylo státem posvěcené pronásledování a vyvražďování 

židů. (Harenberg, 1992) Mezi lety 1935 – 1945 zemřelo v koncentračních 

táborech několik milionů lidí. V nedávné době bylo hlasitými projevy 

antisemitismu známé především polské křesťanské rádio Maryja, islámské rádio 

Islam však ve svých útocích na judaismus nezůstávalo pozadu. V současnosti se 

však na místě nejvíce pronásledovaného náboženství ocitl právě islám. 

Islám se do pozice obávaného a často nenáviděného náboženství dostal 

především po 11. září 2001, kdy proběhl útok teroristické fundamentalistické 

skupiny Al-Káidy na Světové obchodní centrum v New Yorku a na Pentagon ve 

Washingtonu, při kterém zahynuly téměř tři tisíce lidí. Tento násilný čin nakonec 

vedl k rozpoutání války v Afghánistánu a Iráku a smrti mnoha tisíc nevinných lidí. 

Islámské militantní skupiny jsou pro dnešní svět obecně velkou hrozbou kvůli 

svým konfliktním názorům – nepřipouští žádný jiný náboženský ani politický 

názor. Svoje postoje odvozují od Koránu, přičemž však mnohé fráze ze svaté 

knihy upravují podle toho, jak se jim to hodí. Svoje myšlenky (existuje jediný bůh 

Alláh, a kdo jej nevyznává, ten musí zemřít) se snaží prosadit za každou cenu 

(násilí, vraždy, terorismus), snaží se tak především vzbudit strach a paniku. Proti 

všem, kdo stojí proti nim, vyhlašují džihád (svatou válku), jenž má zajistit 

rozšiřování práva šárí´a. Tyto skupiny si nepřipouští fakt, že tyto dva důležité 

                                               
31

Dostupné z http://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/
32

Nenávist vůči židům, která může mít mnoho projevů. Nejhorším z nich je genocida židů 
v období 2. světové války.
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islámské pojmy doslova obracejí naruby. Šárí´a totiž označuje především takové 

hodnoty, jako jsou spravedlnost a morálka, na základě nichž má být stvořena 

fungující společnost. „Hlavním cílem je vytvořit morálně odpovědnou společnost 

s důrazem na sociální, ekonomickou a politickou spravedlnost.“ (Sardar a Malik, 

2004, str. 63) Šárí´a může být skutečně prosazována pomocí džihádu, džihád však 

v islámu rozhodně neoznačuje útočnou a zákeřnou válku, tak jak si jí vykládají 

fundamentalisté a teroristé, nýbrž válku vnitřní, kterou vede člověk sám v sobě, 

aby potlačil ego a chamtivost. Pokud náhodou v přeneseném smyslu označuje 

skutečně válečný konflikt, pak jde o takovou válku, která je vedena pouze podle 

přísných morálních pravidel. „Znamená to, že nesmí ublížit nevinným jedincům, 

ženám, dětem a neozbrojeným civilistům, nesmí poškodit majetek a životní 

prostředí, nesmí ničit místo bohoslužeb jiných náboženství.“ (Sardar a Malik, 

2004, str. 60)

Je tak zcela zřejmé, že svým násilným a nenávistným postojem poškozují 

tyto militantní skupiny obyčejné muslimy. Islám je totiž v některých médiích 

mylně vykreslován jako nenávistné náboženství (v médiích se moc neobjevují 

informace o islámských svátcích, kultuře apod., ale většinou se o islámu mluví 

pouze v souvislosti s teroristickými činy či jinými násilnými akty – vraždy ze cti 

či zohavování žen). Situaci nepomáhají ani nejrůznější kriminální seriály, kde se 

muslimové velmi hojně objevují v rolích teroristů či občanů nějak s terorismem 

spojených. Všichni muslimové jsou tak nepřímo považováni za potencionální 

hrozbu pro euro-americkou společnost, což vyvolává pouze další nenávistné 

reakce vůči muslimům. (Sedláčková, 2010)

Nejznámějším a nejrozsáhlejším projevem nenávisti vůči muslimům je u 

nás Hnutí Islám v ČR nechceme, které má na svých facebookových stránkách více 

než 118 tisíc následovníků. Na facebooku, stejně jako na svých oficiálních 

stránkách, šíří toto hnutí videa a články s velmi nepřátelským až nenávistným 

postojem k muslimskému světu. Sama sebe tato skupina charakterizuje takto: 

„Islám v České republice nechceme" je neorganizovaná názorově-diskuzní 

platforma na Facebooku, která obhajuje demokratickou ústavu, rovnoprávnost 

žen a mužů a sekulární stát vůči totalitním ideologiím směřujícím k potlačení práv 

a svobod člověka, zejména však vůči islámu… Chceme dívky v minisukních a v 

tílkách na ramínka, ne v burkách, závojích nebo jiných trapných hadrech…islám 

je skutečnou hrozbou pro naši zemi. Hrozbou, která hrozí při svém rozšíření 
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převálcovat život, jaký známe a chceme“ (Islám v České republice nechceme, 

2015)

Své velmi negativní názory sdílí s veřejností na svém blogu i Lukáš 

Lhoťan. Tento nakladatel a publicista byl sám více než 10 let (1998 – 2010) 

významným členem Muslimské obce v Brně, následně však konvertoval ke 

křesťanství a začal s ostrou kampaní proti islámu. Je také autorem několika knih, 

ve kterých se zaměřuje na fungování islámské menšiny v Česku, především pak 

na problematické a kontroverzní případy v rámci komunity. (Blog.iDnes Lukáš 

Lhoťan, © 1999–2015)

V současné době jsou média naplněna mnoha zprávami, které vykreslují 

islámskou kulturu a životní styl velmi negativně. Všichni muslimové jsou podle 

mnohých pouze teroristi, kteří se neštítí ničeho. Je nutné si uvědomit, že extrémně 

násilné projevy některých islámských fanatických skupin nelze považovat za 

běžný rys islámu. Média by pak měla více svým zpravodajstvím nabádat 

k toleranci v dnešní kulturně a nábožensky promíchané společnosti. 

6. Období Gatesovy galaxie 

Počátek 21. století je zcela ve znamení nadvlády počítačové technologie. 

Neustále se prohlubující globalizace a virtualizace je všudypřítomná. Lidé jsou na 

počítačích závislí v mnoha ohledech. Přitom od vzniku počítačů a od masového 

šíření internetu uběhlo jen několik desetiletí respektive jen několik let. 

Předchůdce internetu školní síť Arpanet vznikla na konci 60. let 20. století. 

V podobě v jaké ho známe dnes, se internet začal šířit na konci 80. let a od té 

doby neustále stoupá počet jeho uživatelů i oblastí života, do kterých internet 

zasahuje. „Místo toho, aby svět směřoval k rozsáhlé alexandrijské knihovně, stává 

se počítačem, elektronickým mozkem, přesně jako v dětském vědeckofantastickém 

příběhu.“ (McLuhan, 2000, str. 136)

Počítače vytváří kyberprostor (virtuální realitu), který má svoje vlastní 

specifická pravidla a charakter. Je typický tím, že je bez větších obtíží přístupný 

každému33 a v podstatě jakýkoliv člověk se může podílet i na vytváření 

internetového obsahu. Každý uživatel internetu může diskutovat s jinými uživateli 

                                               
33

Internet je dostupný každému ve vyspělých státech, kde je vytvořena moderní elektrická a 
internetová síť a jsou zde dostupné počítače.  
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v podstatě stejně bezprostředně jako při osobním setkání. Kdokoliv může sdílet a 

komentovat příspěvky jiných, nebo šířit své vlastní názory. Často však dochází 

k tomu, že jsou příspěvky šířeny anonymně (uživatelé se podepisují pouze 

přezdívkami a to tak, že je v podstatě nemožné je identifikovat). Anonymita tak 

sice vede k mnohdy otevřenější a odvážnější debatě, často však bohužel umožňuje 

i snadné šíření lživých, nebezpečných i nenávistných myšlenek, které v podstatě 

nelze nikterak cenzurovat. Proto je velmi důležité umět se v obrovském množství 

informací, které jsou na internetu obsaženy, orientovat a nevěřit všemu, co si 

přečteme. (Opatrný, 2007)

Internet vede ke globalizaci, všechny kultury se mohou vzájemně ještě 

více prolínat. Každá lidská činnost je dnes monitorována či dokonce řízena 

počítači (finanční trhy, mezinárodní obchody, záchranné složky i každodenní 

život jednotlivce a chod států). Dnes není díky počítačům a internetu problém 

diskutovat s někým, kdo je na druhém konci světa, můžeme se také procházet po 

ulicích měst, které jsou nám vzdáleny mnoho kilometrů (např. google mapy) – čas 

a prostor už dnes prostě nehrají roli. Díky „chytrým“ mobilním telefonům navíc u 

sebe internet nosí mnoho lidí a to na každém kroku. Teprve až s nástupem 

internetu vzniká ona globální vesnice, kterou předpověděl ve svém díle McLuhan 

(2011) – svět je nyní skutečně doslova protkán komunikačními sítěmi. „Svět se 

scvrkl. Elektricky smrštěný glóbus je pouhou vesnicí.“ (McLuhan, 2011, str. 17) 

Internet se stal prostorem, kde poznáváme nové lidi či komunikujeme s přáteli34, 

je to prostor, kde se snažíme sami sebe co nejlépe prezentovat. „Uzavřené 

společnosti jsou produktem řeči, bubnu a sluchových technologií, což nás na 

počátku elektronického věku přivádí k uzavření celé lidské rodiny do jediného 

globálního kmene.“ (McLuhan, 2000, str. 113) 

Tato změna ve fungování společnosti způsobená každodenním používáním 

internetu se nevyhnula ani náboženstvím a církvím. Náboženský „trh“ se díky 

internetu velmi rozšířil. Pokud chce mít nějaká náboženská organizace v dnešní 

době úspěch, musí se umět prezentovat právě na internetu. Pro lepší orientaci 

v této velké nabídce církevních učení bylo vymyšleno hned několik různých 

rozdělení náboženství v internetovém věku. Jedno z nich vymyslel i kanadský 

sociolog Christopher Helland . Ten rozdělil náboženství do dvou skupin. První 

                                               
34

Dnes existují za účelem komunikace s přáteli či k navazování nových vztahů desítky sociálních 
sítí. Nejznámějšími jsou Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn nebo Myspace.
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skupinou jsou tzv. religion online. To jsou tradiční náboženství, která využívají 

internet jako způsob sebeprezentace.  Druhou skupinou jsou online religion, což 

jsou náboženské skupiny, které vznikly až na internetu. Tyto dvě skupiny 

náboženství se od sebe liší v mnoha směrech – v organizaci i v uznávaných 

hodnotách. (Václavík, 2009)

6.1. Religion online a online religion

Religion online označuje tradiční náboženství, která využívají internet 

pouze jako jeden ze způsobů sebeprezentace. Na svých stránkách zveřejňují 

ověřené a důvěryhodné informace, které jsou pravidelně aktualizovány. 

Zveřejňovány jsou především oficiální náboženské texty (části posvátných knih, 

popisy věr a náboženských rituálů), které jsou garantovány církevními autoritami. 

Stránky jsou většinou profesionálně udělány, jsou přehledné, často obsahují 

odkazy na další sebeprezentační média jako je televize, rozhlas či noviny. Přesto, 

že web umožňuje velkou interaktivitu, tradiční církve tuto možnost moc 

nevyužívají, stále totiž preferují tradičnější formy komunikace se svými věřícími 

jako je telefon, pošta či e-mail. Typická pro tradiční náboženství je také potřeba 

co nejvíce kontrolovat obsah svých webových stránek. Proto je přítomnost 

diskusních fór nebo chatovacích místností na jejich stránkách spíše výjimkou.

(Helland, 2002)

Online religion jsou v Hellandově klasifikaci taková náboženství, která 

vznikla na internetu (mimo síť často vůbec neexistují) a využívají všech možností, 

které webová síť nabízí. Tato skupina by se dala dělit na dva základní druhy 

internetového náboženství. První skupinou jsou diskusní a chatovací fóra 

náboženských skupin, které se sice hlásí k některému z tradičních náboženství, 

přesto často zaujímají poněkud odlišný pohled na svět, kterým se liší od většiny 

věřících. Druhou skupinou jsou nově vzniklá internetová náboženství. Tyto 

internetové církve jsou typické svou otevřeností. Na stránkách mají diskusní fóra 

a chaty, kde se každý může vyjádřit a popsat své vlastní náboženské prožitky, také 

se může vyjadřovat ke všem záležitostem dané internetové církve. Interaktivita 

mezi jednotlivými členy církve je zde velmi důležitá. Není nic neobvyklého, když 

tyto církve dokonce poskytují online meditace, rituální obřady či modlitby. 

(Helland, 2000)
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Tato nová internetová náboženství jsou vlastně odpovědí na nenaplněné 

touhy mnoha lidí. Přebírají základní myšlenky z více tradičních náboženství, 

spojují je, případně upravují tak, aby vyhovovaly většímu množství lidí. 

Nejčastěji vznikají církve kombinující křesťanství s různými formami východního 

náboženství (buddhismu, hinduismu). Tato náboženství mají obrovský úspěch i 

právě díky tomu, že je v nich velký prostor pro hledání vlastní identity. Každý si 

vybere takové náboženství, které mu nejvíce vyhovuje, a když vyhovovat 

přestane, jednoduše je nahrazeno jiným. I přes velkou volnost v hierarchii je i pro 

některé internetové náboženské skupiny velmi důležitá role silné vůdcovské 

osobnosti, která je ostatními členy daného náboženského spolku respektována a 

poslouchána, což může mít někdy tragické následky. (Lyon, 2002)

Dnes jsou mezi nejpopulárnějšími webovými stránkami tohoto typu 

především takové, které obsahují mystické, ezoterické a spirituální návody, jak 

správně žít, ovládat své emoce a jak nalézt svou vlastní cestu v dnešním světě. 

Dále jsou to weby obsahující různé druhy výkladů budoucnosti, oblíbené jsou také 

horoskopy na míru, učení o andělech a démonech, meditační nauky (včetně jógy), 

učení o čakrách a energii (reiki) a jiné další stránky, které propagují přírodní 

medicínu a alternativní způsoby života. Jednou z nejnavštěvovanějších35 takovou 

stránkou je spiritualistresources.com36. Mnoho webových stránek s ezoterickou 

tématikou se ale zaměřuje především na online prodej předmětů, které na nás mají 

pozitivně mysticky působit (kameny, krystaly, talismany, šperky –

crystal.cure.com37 nebo knihy a výuková CD a DVD – hayhouse.com38). Jinde jde 

zase především o možnost sdílení svých mystických zážitků s ostatními uživateli 

internetu (spiritual-experiences.com39 nebo nejnavštěvovanější fórum 

spiritualforums.com40).

Velmi populárním odvětvím nových online náboženství jsou i hnutí 

věřících v UFO a mimozemské civilizace. Jedním z nejproslulejších bylo hnutí 

tzv. Nebeské brány. Tato skupina vznikla pod vedením charismatických 

zakladatelů Applewhitea a Nettlesové v 70. letech 20. století. Největší slávu, ale 

                                               
35

Údaje o návštěvnosti byly převzaty 10. dubna 2015 ze stránek www.alexa.com, což je sesterský 
projekt Amazonu, ve kterém jsou vyhodnocovány údaje o návštěvnosti stránek od uživatelů po 
celém světě.
36

Dostupné z http://spiritualistresources.com/
37

Dostupné z http://crystal-cure.com/
38

Dostupné z http://www.hayhouse.com/
39

Dostupné z http://www.spiritual-experiences.com/
40 Dostupné z http://www.spiritualforums.com/vb/
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získávali od konce 80. let, kdy na svých zručně udělaných webových stránkách 

psali o své plánované cestě domů, do vesmíru. Oba zakladatelé se totiž považovali 

za mimozemšťany, kteří se vtělili do nic netušících lidí žijících v Houstonu, v 

Texasu. Postupně získávali více a více stoupenců. Nejvíce však vstoupili do 

podvědomí veřejnosti v březnu 1997, kdy 39 členů této sekty spáchalo hromadnou 

sebevraždu. Členové spolku si pronajali ranč kousek od Santa Fe a postupně 

páchali sebevraždu pozřením barbiturátů. V době sebevraždy na sobě měli všichni 

jakousi uniformu – černé košile s dlouhými rukávy, černé dlouhé kalhoty a boty 

Nike. Na rukávech košile měli výšivku – „Nebeská brána, odchozí tým“. Každý 

z nich měl v kapse svůj průkaz totožnosti a 5,75 dolarů. Měli i sbalená zavazadla. 

Nechali dopisy na rozloučenou, ve kterých vysvětlili, proč sebevraždu spáchali. 

Všichni totiž věřili, že se připojí k Hale – Boppově kometě, která v těch dnech 

prolétala kolem Země a na jejím ocase odletí až domů. Aby však mohli nastoupit

do připravené kosmické lodě, museli se nejprve zbavit svých pozemských těl.

(Cowan a Bromley, 2013) Jejich webové stránky41, které jsou stále v tom samém 

stavu, jako byly před sebevraždou v roce 1997, jsou dnes nejnavštěvovanější 

stránkou s touto tématikou. Dodnes vévodí stránkám vzkaz členů sekty, kteří se 

chystali na svůj odchod. 

6.2. Tradiční náboženství na internetu – situace ve světě

Když porovnáme celosvětové internetové vyhledávání jednotlivých 

tradičních náboženství za posledních deset let42 na google, zjistíme zajímavé 

údaje. Nejvyhledávanějším náboženstvím je každoročně islám, přičemž každý rok 

se zájem o toto náboženství ještě zvyšuje (výjimkou byl jen rok 2012, kdy nastal 

ve srovnání s rokem 2011 drobný pokles). Google obsahuje na více než 131 

miliónů odkazů a nejvíce je islám vyhledávaný v oblastech Indonésie a ve státech 

Blízkého Východu. Populární stránkou je např. Islamicity.com43, která obsahuje 

veškeré historické a ideové informace o islámském náboženství, ale také aktuality 

ze světa islámu, kontakty na známé muslimské osobnosti, několik chatovacích 

                                               
41

Dostupné z http://www.heavensgate.com/
42 Toto porovnání bylo vytvořeno k 9. dubnu 2015 v programu Google Trends, který je poskytován 
zdarma na Google. Porovnáváno bylo křesťanství, islám, judaismus, buddhismus a hinduismus 
v období od roku 2005 do dubna 2015. Dostupné z: 
http://www.google.cz/trends/explore#q=%2Fm%2F03j6c%2C%20%2Fm%2F092bf5%2C%20%2F
m%2F03_gx%2C%20%2Fm%2F01lp8%2C%20%2Fm%2F0flw86&date=1%2F2015%2012m&cmpt=
q&tz=
43 Dostupné z http://www.islamicity.com/



96

místností a diskusní fórum. Zároveň je tato stránka i jakousi webovou obdobou 

křesťanských megakostelů44, jelikož obsahuje i specializovaný online obchod 

s islámským zbožím, recepty na oblíbená muslimská jídla, seznamku pro 

nezadané muslimy a muslimky nebo možnost stáhnutí nejpopulárnějších 

muslimských písní. Najdeme zde také odkazy na muslimské rozhlasové stanice a 

na několik televizních stanic. I díky této zábavné části jsou tyto stránky 15. 

nejnavštěvovanějším webem45 s islámskou tématikou na světě. 

Nejnavštěvovanějšími stránkami o islámu jsou islamicfinder.org46, na kterých 

najdeme přehled s odkazy na stránky týkajících se islámských novin a časopisů, 

jiných webových stránek, rozhlasových stanic a televizních stanic. Nejde tak o 

typickou webovou stránku, spíše o jakousi „webovou křižovatku“, na které lze 

nalézt mnoho odkazů na jiné stránky s islámskou tématikou. Druhou 

nejvyhledávanější stránkou je islamqa.info47, která funguje především jako 

poradenské fórum. Třetí nejnavštěvovanější islámskou stránkou je 

islamtoday.net48, která obsahuje stejně jako předešlé weby historické údaje o 

islámu, popis fungování islámského práva či odkazy na články z různých 

světových médií pojednávajících o islámu. Obecně webové stránky s islámskou 

tématikou nejčastěji obsahují naučné sekce (nejdůležitější ideje islámu), pasáže z 

koránu či texty každodenních modliteb určené ke stažení a poradenská fóra. 

Druhým nejvyhledávanějším náboženstvím ve světě je křesťanství. Vývoj 

zájmu o toto náboženství je v posledních deseti letech stagnující. Google obsahuje 

kolem 101 miliónů odkazů s křesťanskou tématikou, nejčastěji si je vyhledávají 

lidé ze států Střední a Jižní Ameriky. Nejnavštěvovanější stránkou je 

biblegateway.com49, kde je hlavním tématem Bible. Zde se dají najít překlady 

Bible do několika světových jazyků či rozbory a analýzy jednotlivých pasáží ze 

Svatého písma. 

S dobou se samozřejmě snaží jít i římskokatolická církev, proto zřídila své 

vlastní stránky50, které jsou momentálně 11. nejvyhledávanějším křesťanským 

                                               
44

Tyto megakostely, které jsou typické především pro Spojené státy americké, jsou známé tím, že 
spojují náboženství se zábavou. V těchto obrovských budovách najdeme pod jednou střechou 
kostel a modlitebny, obchody, restaurace a zábavní koutky.
45 Údaje o návštěvnosti jsou taktéž převzaty ze stránek www.alexa.com.
46

Dostupné z http://islamicfinder.org/
47

Dostupné z http://islamqa.info/en/
48

Dostupné z http://en.islamtoday.net/
49 Dostupné z https://www.biblegateway.com/
50 Dostupné z http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html



97

webem na světě. Na těchto stránkách se mohou návštěvníci dozvědět veškeré 

novinky z Vatikánu – papežský rozvrh, nejnovější projevy papeže či fotogalerie 

z různých křesťanských akcí konaných ve Vatikánu. Tento web ale nabízí daleko 

více informací a materiálů. Jsou zde zveřejněny veškeré dokumenty vydané 

Svatým stolcem, je odsud umožněn i přístup do Vatikánské knihovny, která online 

zpřístupňuje mnoho literárních skvostů. Web obsahuje i rozsáhlé informace o 

vatikánských muzeích – velmi zajímavou možností je virtuální prohlídka 

Sixtinské kaple i jiných částí vatikánských muzeí. Pokud jde o osobu nynějšího 

papeže Františka, jeho profil lze nalézt i na několika sociálních sítích, což je zcela 

evidentní (a úspěšný) pokus, jak se ještě více přiblížit katolickým věřícím a 

vlastně všem lidem na světě. Například na twitteru sleduje oficiální profil papeže 

Františka51 téměř 6 miliónů lidí. Jeho účet obsahuje 538 tweetů52, přičemž 

přibližně každý druhý den přibývá nový „tweet“, jehož obsahem je většinou citát 

z Bible či jiné motivační heslo. Na instagramu sice není oficiální profil papeže, 

ale najdeme zde profil novinek z Vatikánu53, na kterém jsou zveřejňovány 

fotografie papeže při nejrůznějších akcích, jsou zde však i zajímavé fotky 

z Františkovy minulosti. Celkem je zde vystaveno více než 200 fotek, které si 

oblíbilo téměř 22 tisíc uživatelů instagramu. Na facebooku také není žádná 

oficiální stránka papeže, ale profily obsahující informace o něm jsou velmi 

oblíbené (největší neoficiální stránka s profilem papeže má více než 1 a půl 

miliónu „likeů“54). 

Buddhismus, který je třetím nejvyhledávanějším náboženstvím, se potýká 

s mírným poklesem zájmu. Na google je více než 40 milionů odkazů. Nejvíce 

vyhledávané jsou v Thajsku, Vietnamu a také (poněkud překvapivě) ve státech 

severní Evropy – především v Norsku a Švédsku.

Nejnavštěvovanější stránkou s buddhistickou tématikou je buddhanet.net55, 

která obsahuje jak základní údaje o tomto náboženství (historie, základní ideje), 

tak výukové programy pro jednotlivce i pro školy, návody na správný způsob 

meditace i texty celých buddhistických knih. Zároveň jsou zde adresy a kontakty 

                                               
51 Dostupné z https://twitter.com/Pontifex
52 Tweet je krátká zpráva na twitteru pomocí nichž spolu uživatelé komunikují. 538 tweetů 
obsahoval účet papeže Františka k 14. dubnu 2015.
53

Dostupné z https://instagram.com/newsva/  - údaje o počtu fotek a počtu sledujících lidí 
tohoto profilu byly převzaty 14. dubna 2015  
54

Like je způsob, jak vyjádřit svou náklonnost jinému uživateli facebooku. 
55 Dostupné z http://buddhanet.net/
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na všechny buddhistické kláštery na světě, nejrůznější fotografie ze světa 

buddhismu a jiné zajímavosti. Podobné, i když méně rozsáhlé, jsou i druhé 

nejnavštěvovanější stránky tricykle.com56, kde jsou také dokumenty, ve kterých 

najdete návod na meditace, dále jsou zde odkazy na filmy a knihy s buddhistickou 

tématikou a naleznete zde i články z buddhistických časopisů. Obecně najdeme na 

všech oblíbených buddhistických stránkách velmi podobný obsah – jsou zde texty 

vztahující se ke správnému provádění meditace, buddhistické knihy a články a 

jiné naučné texty. Zato fóra či jiné diskusní prostory najdeme na tomto typu 

webových stránek spíše výjimečně.  

Zájem o další dvě světová náboženství – hinduismus a judaismus – je 

každoročně srovnatelný. Rozdíl je však v oblastech, kde se projevuje zájem o tato 

dvě náboženství. Zatímco judaismus je mezi internetovými uživateli 

nejoblíbenější v USA, Kanadě a Austrálii, hinduismus je nejvyhledávanějším 

náboženstvím v Indonésii a Indii. Oba náboženské systémy jsou však velmi 

populární v Norsku a Švédsku.  Celkově je ale počet vyhledávání těchto dvou 

náboženství na internetu značně menší, než je vyhledávanost třech 

nejoblíbenějších náboženství.

Obecně se hinduistické stránky liší podle toho, jakým božstvům se věnují. 

Jen málo webů se totiž zabývá obecně hinduismem, spíše se zaměřují na jedno 

dané božstvo (např. stránky věnované bohu Šivovi - shaivam.org57 nebo bohu 

Kršnovi –  krishna.com58). Existují také weby, které mají pomáhat při organizaci 

hromadného očistného koupání v řece Ganze, či pomáhají při svolávání k různým 

meditacím.

Stránky zabývající se judaismem jsou velmi rozdílné – některé jsou 

založeny čistě nábožensky, jiné se věnují spíše kulturnímu životu židů. Velmi 

populární jsou tzv. j-blogy, na kterých diskutují židé o všech možných tématech, 

jako jsou historie, posvátné texty, politika, kultura, gender či vzdělávání. Tyto 

blogy tak fungují v podstatě jako jakési kyberkostely, které na internetu nahrazují 

setkávání v synagogách a umožňují tak diskuzi i napříč kontinenty. Takovýmito 

populárními stránkami jsou např. imamother.com59 (určeny pro diskuzi všech 

                                               
56

Dostupné z http://www.tricycle.com/
57

Dostupné z http://shaivam.org/
58

Dostupné z http://krishna.com/
59 Dostupné z http://www.imamother.com/forum/portal.php
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židovských žen, především matek), jewschool.com60 (pro všechny pokrokové 

židy) či jliconline.org61 (fórum pro všechny studenty židovského původu z celého 

světa).

6.3. Náboženství a internet – situace v České republice

V České společnosti se již poměrně dlouho mluví o tom, že jsme národem 

ateistů a je pravda, že podle statistik62 u nás počet věřících dlouhodobě klesá. Tak 

například v roce 1950 u nás bylo 8 353 282 věřících (tehdejší populace činila 

8 896 133 lidí), což znamenalo, že k víře se hlásilo téměř 94% populace, v roce 

1991 se však k víře hlásilo z více než desetimilionové populace pouhých 4 a půl 

milionů lidí (tj. pouhých 44% populace). Počet obyvatel se v České republice od 

roku 1991 do roku 2011 (kdy proběhlo poslední sčítání obyvatel) takřka nezměnil. 

Počet věřících však stále klesá – v roce 2001 bylo v Česku přibližně 3 300 000 

věřících (32% populace), ale v roce 2011 se k víře hlásilo už jen něco málo přes 2 

miliony občanů, to je pouhých 20 % všech lidí v Česku (tomuto stavu napovídá i

fakt, že mezi 500 nejvyhledávanějšími webovými stránkami nenajdeme jedinou 

s náboženskou tématikou)63. 

Nejvíce lidí se v České republice hlásí ke křesťanství (celkem více než 

1 200 000), největší zastoupení pak mají katolíci, kteří tvoří více než 90% českých 

křesťanů. Tomu odpovídá i seznam nejhledanějších náboženských stránek 

v České republice. Nejnavštěvovanějším webem je bibleserver.com64, což je 

stránka obsahující kompletní text Bible (Starý i Nový zákon) a to v mnoha 

světových jazycích včetně češtiny. Velmi oblíbenou je také stránka katolik.cz65, 

která toho nabízí mnohé. Kromě obecných informací o katolické církvi a 

náboženství zde najdeme také přehled všech farností a pořádaných bohoslužeb 

v České republice, seznam světců, diskusní fórum, kde se lze ptát odborníků na 

různá náboženská témata či gynekologickou poradnu pro budoucí i stávající 

matky a seznamku pro nezadané katolíky. Další oblíbenou stránkou je web 

                                               
60 Dostupný z http://jewschool.com/
61 Dostupný z http://jliconline.org/
62

Dostupný z https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-
lidu-2011-61wegp46fl
63

Převzato z Alexa.com. Dostupné z http://www.alexa.com/topsites/countries/CZ
64

Dostupné z http://bibleserver.com/
65 Dostupné z http://katolik.cz/
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vira.cz66, kde může každý najít odpovědi na své otázky ohledně víry. Odpovědi 

jsou rozděleny do několika kategorií (např. život z víry, láska a vztahy, 

společnost) a jejich relevantnost je vždy podložena odbornými články či úryvky 

z Bible. Kromě toho je zde k nalezení vysvětlení všech základních křesťanských 

pojmů týkající se obecně víry, Bible či svátků. Velmi zajímavou službou je 

možnost objednání si zasílání SMS zpráv nebo e-mailů s krátkými biblickými 

citáty. 

Za zajímavý virtuální náboženský prostor je považován i web 

christnet.cz67, který poskytuje aktuální zpravodajství ze světa křesťanství, 

názorová a diskusní fóra a seznamku pro křesťany všeho věku. Tolik populární se 

tento web stal i díky využití sociálních sítí jako je facebook či twitter, na kterých 

jsou zveřejňovány nejzajímavější články.

Sociální sítě jsou však populární i mezi českými církevními představiteli. 

Například kardinál Dominik Duka využívá jak služeb facebooku68, tak i twitteru69. 

Na obou těchto sítích má dohromady více než 6 tisíc sledujících, kterým 

předkládá především své komentáře k významným aktualitám z náboženského a 

politického světa. Facebooku ale využívají i méně známí kněží a církevní autority. 

Například jáhen z baziliky v Hejnicích Michal Olekšák70 využívá sociální síť ke 

sdílení svých kázání. Internet považuje za něco, co může velmi usnadnit šíření 

křesťanských idejí a díky internetu je podle něho opět o něco větší zájem o 

bohoslužby i o církev obecně. Církev by se proto neměla internetu v žádném 

případě bránit, i když jsou věci, které na internetu vést nelze a nikdy nepůjde –

třeba zpověď je natolik intimní záležitostí, že se musí provádět jen při osobním 

setkání. 

Příslušníci dalších tradičních náboženství (islámu, buddhismu, hinduismu 

a judaismu) jsou u nás v poměrně zanedbatelném počtu (jen několik tisíc 

věřících), daleko populárnějšími se u nás stávají nová náboženství a ezoterické 

směry, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost webových stránek s touto tématikou. 

Tou nejpopulárnější je najdise.cz71 (druhá nejnavštěvovanější stránka v kategorii 

náboženství v České republice). Tato stránka se zaměřuje především na 

                                               
66 Dostupné z http://www.vira.cz/
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Dostupné z http://www.christnet.cz
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Dostupné z https://www.facebook.com/dominik.duka.3?fref=ts
69

Dostupné z https://twitter.com/dominikduka
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Dostupné z https://www.facebook.com/michal.oleksak?fref=ts
71 Dostupné z http://najdise.cz/
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poskytování astrologických a numerologických informací šitých na míru každému 

jednotlivci.  Nechybí zde ani informace o významu jednotlivých křestních jmen. 

Poskytovány jsou však třeba i online výklady karet či astrologická seznamka. 

Podobnou stránkou je i vestirna.com72 (čtvrtá nejoblíbenější česká náboženská 

stránka), která nabízí horoskopy pro jednotlivce i partnerské horoskopy lásky, 

numerologický rozbor jmen či věštění budoucnosti z karet i magických koulí. 

Poslední webovou stránkou s touto tématikou, která se umístila v první desítce 

nejnavštěvovanějších českých náboženských stránek, je jitrnizeme.cz.73 Zde 

můžeme najít články vztahující se jak k astrologii, tak i k józe, šamanismu, 

léčitelství nebo ke zdravé výživě. Najdeme zde také mnoho návodů, jak přetvářet 

negativní energii v pozitivní či jak žít spokojeně a bez stresu v souladu s přírodou.

Závěr

Hlavím cílem této diplomové práce bylo dokázat základní hypotézu 

technického determinismu, kterou zastávají mnozí mediální kritici v čele 

s Marshallem McLuhanem, tedy že typ užívaného média ovlivňuje podobu 

společnosti a kultury. „Každá technologie vytváří nové tlaky a potřeby 

v bytostech, které ji zplodily. Z našeho přijetí již existující technologie se 

v neustálém procesu rodí nové potřeby a nové technologické reakce.“ (McLuhan, 

2011, str. 195) Tento předpoklad jsem ve své diplomové práci aplikovala na 

oblast náboženství. V této práci jsem chtěla dokázat, že typ sdělovacího 

prostředku, kterým je náboženství sdělováno velmi výrazně ovlivňuje charakter 

daného náboženství. Pomocí mediální analýzy českých i světových církevních 

médií a studiem církevních dokumentů o sdělovacích prostředcích a literatury 

k danému tématu se tento základní předpoklad technického determinismu 

potvrdil. Médium skutečně velmi ovlivňuje podobu náboženství. „Všechna média 

existují proto, aby dala našemu životu umělé vnímání a libovolně stanovené 

hodnoty.“ (McLuhan, 2011, str. 211)

Předliterární společnosti byly velmi úzce semknuté, všichni lidé na sobě 

byli zcela závislí, proto zde nebylo místo pro individuality. Se vznikem písma se 

změnilo myšlení lidí, každý kdo uměl číst a psát se mohl osamostatnit. Z orálního 

náboženství, které je obráceno do přírody, a uznávány jsou především přírodní 

jevy se, postupně vyvíjejí polyteistická náboženství. Díky archivační schopnosti 
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Dostupné z http://www.vestirna.com/
73 Dostupné z http://www.jitrnizeme.cz/
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písma totiž mohou vznikat složité mýty a propracované systémy bohů, z nichž 

každý má své jasně dané místo. Lidé však v této době ještě neměli žádný blízký 

vztah ke svým božstvům, spíše se jich báli. Nevýhodou prvních forem písma byla 

jejich složitost. Jen málokdo uměl číst a psát tisíce obrázků a znaků. Ti, kteří však 

psát a číst uměli – byli to obvykle kněží, získali monopol na veškeré vědění, a 

tudíž se stávali mocnými. Vznik fonetického písma společnost opět změnil. 

Jednoduché abecední písmo se mohl naučit prakticky kdokoliv a poměrně za 

krátkou dobu. „Získání tak rozsáhlých znalostí a tak komplexní dovednosti, jakou 

bylo předabecední písmo (navíc užívající tak nešikovný materiál jako cihly a 

kameny), zajišťovalo písařské kastě monopol kněžské moci. Snadnější abeceda a 

lehký, levný a přepravitelný papyrus vedly k tomu, že moc přešla z kněžské třídy 

na vojenskou.“ (McLuhan, 2011, str. 95) Kněží ztratili své výsadní postavení, 

přestali být mágy. Řecko a později i Řím tak začaly fungovat zcela jinak, než státy 

v Mezopotámii. Jednoduché písmo umožnilo vybudovat rozsáhlou byrokracii, 

která udržovala stát v chodu. Stále více lidí se stává gramotných, získávají tak 

pocit větší kontroly nad vlastním životem, jsou sebejistější, proto se poprvé 

objevuje idea rovnosti všech lidí. Monoteistická náboženství, která se postupně 

objevují od 3. tis. př. n. l. v oblasti Palestiny a později se rozšiřují do Evropy, byla 

svou povahou daleko více podobná orientálním náboženstvím než antickému 

polyteismu (více se zaměřují na jednotlivce, na emoce a lidský osud a úděl, který 

není předem dán jako je tomu v antickém náboženství, nýbrž ho svými činy každý 

člověk určuje sám). Povaha jediného Boha je zcela odlišná od charakteru 

antických bohů a vlastně nezáleží, zda jde o Jahve, Hospodina či Alláha. Bůh je 

věčný, dokonalý, vševědoucí, spravedlivý a záleží mu na lidech. Zároveň se ale 

navrací kněžská vrstva, která se opět stává prostředníkem mezi lidmi a Bohem. 

Vzdálenost mezi Bohem a lidmi se ve středověku ještě více zvětšovala, protože 

Bible a všeobecně knihy byly vzácné, prostý člověk neměl šanci se k nim dostat, 

církev se proto stala jediným zdrojem božího slova a celkově i vzdělanosti.

Od 14. století se pak ve společnosti objevují nové vědecké teorie a 

filosofické směry, které začínají nahlodávat křesťanské pravdy a hodnoty. 

Největším šokem pro církev pak byl nejdůležitější produkt renesance, vynález 

z poloviny 15. století – knihtisk, který odstartoval náboženskou reformaci.

„Podobně jako každá jiná extenze člověka vedla i typografie k psychickým a 

sociálním důsledkům, které náhle posunuly dřívější hranice a modely kultury. 
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Spojením starověku a středověku – nebo, jak by to někteří vyjádřili, jejich 

zmatením – vytvořila tištěná kniha třetí, moderní svět, který se dnes setkává 

s novou elektrickou technologií, novou extenzí člověka…knihtisk změnil 

středověkou rukopisnou a scholastickou kulturu.“ (McLuhan, 2011, str. 183)

Knihtisk znamenal rychlé šíření nových humanistických a renesančních myšlenek. 

Právě v této vypjaté situaci se objevili reformátoři, kteří hlasitě žádali nápravu 

katolické církve. Díky nim vzniká další směr křesťanství – protestantismus. 

Protestanti stáli nově přímo před Bohem, nepotřebovali žádné prostředníky. Sami 

si Bibli četli a jen na ní brali zřetel. To by nebylo možné bez knihtisku, který 

umožnil, aby každý věřící měl svou vlastní Bibli.

Od 19. století zažívá lidstvo obrovský technologický růst, nové elektrické 

přístroje si rychle podmanily mnoho oblastí lidského života a staly se základním 

tvůrcem globalizace. Staré pojetí času a prostoru bylo nahrazeno elektrickou 

rychlostí. Na tuto situaci muselo reagovat i náboženství. Nejprve se církve 

moderních technologií obávaly, postupně si však církevní představitelé uvědomili 

sílu nových médií, a proto se náboženství stávalo stále častěji obsahem nejprve 

rozhlasového, posléze i televizního vysílání. Nová elektrická média však nejen, že 

zrychlila přenos informací, změnila celý způsob vnímání nově příchozích 

informací. Rozhlas a především televize chtějí bavit diváky, slouží totiž 

především k zábavě, k odpočinku. „Přijatelná zábava musí lichotit a zároveň 

využívat kulturní a politické předpoklady země svého původu. Tyto nevyslovené 

předpoklady navíc lidem zakrývají i ty nejevidentnější vlastnosti nových médií, 

včetně televize.“ (McLuhan, 2011, str. 323) Televizní vysílání pohlcuje diváky, 

umí s nimi výborně manipulovat. Televize si brzy vydobyla neotřesitelnou pozici, 

kdo se objeví na obrazovce, má pravdu. Kdo chce být vnímán veřejností, musí 

vystupovat v rozhlasu nebo televizi. To si brzy uvědomí i církevní představitelé, 

kteří zakládají nové elektronické církve. V televizi se náboženství mění v zábavu, 

ve zboží prodávané milionům diváků. Záleží však především na umu 

televangelisty, jak bude náboženství úspěšné, prodávané. V posledních letech 

však nastal nevídaný rozmach jiného média, internetu, který mění chod celé 

společnosti. Svět 21. století je velmi rychlý, doslova protkaný elektronickými 

technologiemi a internetem, přes který se dá řídit již v podstatě každá lidská 

činnost. Realita je navíc mnohdy nahrazována virtuálním světem, kde se dá žít 

doslova druhý život. Internet v podstatě zrušil čas a prostor, tak jak jsme ho znali 
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před jeho příchodem. Dnes můžeme komunikovat s kýmkoliv, kdykoliv a ať je 

kdekoliv, jde tak o ještě větší prohloubení kmenovosti, která se do společnosti 

vrátila s nástupem rozhlasu. (Mcluhan, 2011) Denně jsme zahlcováni 

informacemi z celého světa a je jen na nás, kterým z nich budeme věřit a kterým 

nikoliv, které pro nás budou relevantní a důležité a které ne. Právě přehnané 

množství informací přicházející skrze internet ze všech koutů světa způsobuje, že 

jsme vtaženi do celosvětových problémů, žijeme ve velmi zmenšeném světě, to 

může být i problém. „Ve skutečnosti naše starosti s populací nejsou působeny 

růstem počtu lidí. Jde spíše o to, že dnes všichni lidé na celém světě musí žít 

v krajní vzájemné blízkosti, způsobené elektrickou vtažeností do života druhých.“ 

(McLuhan, 2011, str. 49) Tato velká, v podstatě vynucená, vtaženost do světa 

druhých a sdílení jejich problémů však má i zcela opačný účinek. Člověk hledá 

únik, svůj vlastní prostor, místo, kde může vyjadřovat jen své vlastní názory a 

nemusí se podřizovat ostatním. Takovým místem je často právě náboženství. 

Religiozita se na internetu proměnila v individuální, hluboce soukromou 

záležitost, kterou si člověk vybírá a upravuje čistě podle svých potřeb a v případě 

nutnosti jí dále pozměňuje. Člověk tak již nepotřebuje církevní autority ani přísně 

daná dogmata. Internet tedy mění způsoby víry. Tradiční církve se musí 

přizpůsobovat, chtějí-li v dnešní době existovat. Proto jsou vytvářeny krásné 

církevní webové stránky, které mají přibližovat všem věřícím každodenní chod 

církve. Zároveň má být utužen vztah mezi církví a věřícími, internetové stránky 

jim mají dát pocit, že je jejich církev vždy s nimi a pro ně. Ze stejného důvodu si 

vysocí církevní hodnostáři (včetně papeže) zřizují profily na sociálních sítích, kde 

komunikují a diskutují s veřejností, čímž skutečně vytvářejí pocit, že jsou vždy 

k dispozici všem lidem na světě. Některé církevní stránky jdou ještě dál ve snaze 

nalákat více věřících a to tím, že poskytují služby netypické pro náboženství, ale 

populární mezi lidmi, jako jsou seznamky pro nezadané či online obchody. Již 

v dnešní době internet zlehčuje každodenní život lidem na celém světě, jeho 

možnosti se navíc i nadále rozšiřují a rozšiřovat budou. Je tak tedy otázkou, jak 

bude vypadat společnost i náboženství za několik dalších desítek let. 

Internet je jistě vynálezem, který může život člověka velmi zlepšit.

Problém někdy nastává v tom, že si neuvědomujeme důležitost prastarých 

civilizací a náboženských systémů, které daly základ celé civilizace a důležitost 

přikládáme jen počítačům a vědě obecně. „Náš svět, neodmyslitelně ovlivněný 
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internetem, počítači a genovou technikou, je podivuhodně zapomnětlivý, pokud 

jde o kořeny, z nichž kdysi vzešel. Mytické doby pro nás leží v nevýslovně vzdálené 

minulosti. Ve svých prapůvodních a prastarých náboženských a kultovních 

představách však dosud žijí celé národy.“ (McLuhan, 2011, str. 9) Pokud chce 

náboženství zůstat moderní a lákavou záležitostí musí se umět opět přizpůsobit a 

kromě komercionalizace se musí vyrovnat i s virtualizací. 

Summary

Marshall McLuhan was one of many who supported technical determinism 

media theory. This theory says: The type of used media influence the society and 

all human beings. I applied this theory to religion, to connection between media 

type and the nature of religion to be more precisely. I used media analysis of big 

church media, analysis of church documents about media and I studied suitable 

literature to prove the validity of this basic hypothesis technical determinism

which was the main goal of this work.

First society before writing were very united, people couldn´t get 

information and knowledge in other way than in face to face meeting. People 

lived in close relationship with nature, that´s the reason why was nature 

considered a saint. Writing changed the society and religion. People started to be 

more individual, they could get knowledge from documents. Polytheisms and 

monotheisms were rise because of writing. First systems of scripts were very 

difficult which was problem. Only small group of people could read and write, 

they were usually priests. Priests were very powerful because of this reason. 

Phonetic script was so much easier, everybody could read and write. Priests lost 

their magical position. 

Big distance between people and God returned in the middle ages. Books 

were very expensive. Bible was rare, only priests were the only source of God´s 

words. 14th century was time of renaissance – there were new scientific theories 

and inventions. Christian values and morality was sideline. The biggest shock for 

church was the invention of printing – letterpress. The letterpress gave rise to the 

reformation, factory price of books cut down so everybody could own Bible. The 

electricity was discovered in 19th century, this discovery changed whole world. 

The electricity made globalization possible, old perception time and space was 
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replaced with electric speed. All electric media (especially radio and television) 

changed religion into entertainment, because everything in TV and radio serves as 

entertainment and relax. At the end of the 20th century new media appeared which

changed society and world, it was the internet. World is very quick, we can talk to 

everybody, every time and everywhere – space and time aren´t important any 

more. Religion is different on the internet. People don´t need church any more, 

faith is individual and free. People want escape from rush, religion is their answer.
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https://www.youtube.com/watch?v=XiyVo1LV6w0

5) Rozvrat, [Fitna] [film], 2008. Režie Geert WILDERS. Nizozemsko. 
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