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1. Úvod

Česká republika se v mnoha mezinárodních srovnávacích výzkumech stabilně umisťuje
mezi zeměmi s nejnižší mírou religiozity (Lužný, Navrátilová 2001; Greeley 2003; Voas 2009;
Smith 2012). Řada sociologických studií si všímá skutečnosti, že sekulární profil České
republiky se vymyká i v rámci postkomunistické střední a východní Evropy, jejíž náboženský
vývoj byl skoro půlstoletí silně formován explicitně protináboženským režimem (Zrinščak 2004;
Müller 2011). Zvláštní pozornost pak budí výrazné rozdíly v náboženském profilu při srovnání
populací České republiky a Slovenské republiky, tj. dvou zemí, které po významnou část 20.
století tvořily společný stát (Greeley 2003: 130-131; Froese 2005; srov. též Váně, Štípková
2013). V tomto smyslu lze konstatovat, že Česká republika představuje „special
case“ srovnatelný s pozicí východního Německa (bývalé Německé demokratické republiky) či
Estonska, které jsou standardně vnímány jako the most irreligious places in Europe (Pollack
2002; Froese, Pfaff 2005; Wohlrab-Sahr 2011; Remmel 2016).
Nicméně v posledních letech vyšlo několik studií českých autorů (Hamplová, Nešpor
2009; Nešporová, Nešpor 2009; Nešpor 2010; Václavík 2010; Hamplová 2013), které se proti

rozšířené tezi, podle níž je česká společnost nejateističtější společností (přinejmenším)
v současné Evropě, vymezovaly. Argumentují, že tato teze je založena na neporozumění
charakteru české religiozity, jejímiž klíčovými rysy jsou spíše výrazná tendence k privatizaci a
individualizaci a vysoká míra nedůvěry k tradičním náboženským institucím, především velkým
křesťanským církvím, ale také poměrně vysoká míra „náboženské negramotnosti“ (srov. např.
Protero 2010), díky které jsou znalosti týkající se náboženství, včetně „domácího“ křesťanství
velmi slabé. Opírají se přitom o data z empirických výzkumů, která podle nich dokazují
neopodstatněnou záměnu českého „ateismu“ za individualizovanou a privatizovanou
spiritualitu. Hamplová a Nešpor (2009: 594) na základě dat z českého výzkumu
Detradicionalizace a individualizace náboženství (DIN) konstatují, že navzdory nízké míře
členství v náboženských institucích a nízké míře účasti na náboženských aktivitách nejsou Češi
neteční vůči náboženským a duchovním fenoménům.

2. Historický exkurz
Pro adekvátní pochopení komplikovaného, a ne vždy zcela jasného vztahu Čechů
k náboženství je třeba udělat alespoň stručný exkurz týkající se některých klíčových událostí,
které se ve 20. století podílely zásadním způsobem na jeho současné podobě. Jde především o
dramatické politické, sociální a v neposlední řadě demografické změny, kterými české
společnost v posledních sto letech prošla.
Už období tzv. první Československé republiky (1918–1938) naznačilo, jakým směrem
se budou postoje vůči náboženství a náboženským institucím vyvíjet. Za hlavní rysy je možné
označit rostoucí nedůvěru v náboženské instituce, tendenci k privatizaci náboženství a
narůstající náboženský indiferentismus. Vývoj v daném období také ukázal, že rozhodující roli
při proměně vztahu Čechů k náboženství hrálo vymezování se vůči dominantní katolické církvi.
Nejdramatičtěji probíhal tento vztah v prvních letech existence samostatného státu, tj. zhruba
do roku 1925 (srov. Paces 1999). Porovnání údajů ze sčítání lidu z let 1910 a 1921 ukazuje, že
katolická církev v tomto období ztratila více než 1 200 000 členů. Tento pokles byl ale poměrně
diferencovaný, a to s ohledem na regionální a národnostní odlišnosti. Týkal se totiž převážně
Čech, mnohem méně Moravy a Slezska a „odpadlíci“ byli v naprosté většině české národnosti,
českých (sudetských) Němců bylo mezi nimi minimum.
Po 2. světové válce byly popsané trendy posíleny dvěma faktory: odsunem německé
menšiny (cca 2,6 milionů lidí) z českého pohraničí v letech 1945–1947 a nastolením
komunistického režimu v roce 1948. Důsledkem odsunu německého obyvatelstva ztratila
obnovená republika významnou část obyvatelstva, které se z velké části hlásilo ke katolickému
vyznání. Odsun se však výrazně dotkl i dalších denominací (Německé evangelická církve,
Novoapoštolské církve a Starokatolické církve). Závažnější však byly demografické a socioekonomické změny, které s sebou přinesl. Souvislé území českého pohraničí (tzv. Sudety) bylo
v podstatě vylidněno a postupně znovu osidlováno. Významnou skutečností bylo především
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to, že se znovu osídlování pohraničí odehrávalo shora řízeným1 přesunem jedinců a nikoli
celých komunit jako např. při osidlování Slezska v Polsku, kteří se často rekrutovali z nižších
sociálních vrstev, měli nižší vzdělání a politicky inklinovali spíše k levici. Výjimku tvořily některé
skupiny reemigrantů z východní Evropy, zejména komunity volyňských Čechů, kteří se
v pohraničních oblastech usazovali ve větších komunitách. Z hlediska sledované problematiky
je v této souvislosti zajímavé to, že šlo z velké části o pravoslavné věřící kteří se významnou
měrou podíleli na nové podobě pravoslavné církve po 2. sv. v. Nezřídka šlo o lidi „politicky
prověřené“, sympatizující s komunistickou stranou, v důsledku čehož byl mezi nimi vyšší počet
lidí „bez vyznání“.2 Uvedený způsob doosídlování původně etnicky německého pohraničí vedl
ke zpřetrhání historických rodinných a komunitních vazeb a rozpad lokální náboženské paměti.
Po roce 1948, kdy byl v Československu nastolen komunistický režim, sociální,
demografické a kulturní proměny české společnosti pokračovaly, což se projevilo např. ve
výrazném poklesu participace na náboženských aktivitách, k níž skokově dochází v 60. letech a
poté znovu v polovině 70. let. V této souvislosti je ale třeba poznamenat, že komunistický
režim vlastně nepřichází z nějakým zásadně novým konceptem vztahu k náboženství, ale jen
umně využil již nastolené a známé trendy a jejich ideové zakotvení (např. antiklerikalismus
řady intelektuálů). Jinak řečeno; v českém kontextu byla klasická marxistická interpretace
náboženství spojena s prvorepublikovým nacionálně laděným antikatolicismem, což jí v mnoha
ohledech dodalo značné věrohodnosti. Ani ona však sama nevedla k nějaké radikální změně
postoje české společnosti vůči náboženství. Dále jen prohloubila nedůvěru v náboženské
instituce, posílila náboženský indiferentismus značné části populace a úspěšně prohloubila o
rozšířila „náboženský analfabetismus“, ale určitě nevedla k nějaké vědomé ateizaci české
společnosti.3
Prohlubující se lhostejnost vůči náboženství však měla dosti ambivalentní konsekvence.
Na jednu stranu vedla k tomu, že postavení náboženství se marginalizovalo i v osobním životě
průměrného Čecha, na stranu druhou přeci jen bylo náboženství chápáno jako něco
„protirežimního“ a tím v sobě obsahovalo přitažlivost protestu a alternativy, aniž by to ovšem
znamenalo identifikaci se s náboženstvím jakožto životním postojem. Právě tato skutečnost se
naplno ukázala v okamžiku, kdy komunistický režim po roce 1968 ztratil v očích naprosté
většiny obyvatel poslední známky legitimity. Náboženské společnosti, zejména katolická
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Historicky by bylo vhodné rozlišovat mezi tzv. divokým odsunem a s ním spojeným „spontánním“ osidlováním pohraničních
oblastí, které proběhlo v prvních poválečných měsících a pozdějším organizovaným odsunem.
2
KSČ měla svoji strategii poměrně pečlivě „rozfázovanou“. V prvních poválečných letech volila jistou formu spolupráce
s některými náboženskými skupinami, např. Československou církví. KSČ tehdy propagovala spolupráci s církvemi, v pohraničí
se přímo dělaly nábory k CČS (z hlediska církve kvůli majetku DEK, z hlediska strany kvůli deklarovanému ne-antiklerikalismu).
Po roce 1948 přestala být ale tato „spolupráce“ pro KSČ zajímavá.
3

Podle dostupných údajů je míra tzv. analytického ateismu (tj. vědomého odmítání existence jakéhokoli nadpřirozena opřené
o poměrně jasně formulované důvody) v české společnosti podobné jeho rozšíření v mnoha zemích západní a severní Evropy.
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církev, ale v jistém ohledu i náboženství jako takové, se pro nezanedbatelnou část společnosti
postupně, nejpozději však od přelomu 70. a 80. let, staly vyjádřením alternativy, jinakosti a v
jistém smyslu i naděje. Šlo ale o naději „politickou“ a nikoli spojenou se snahou po nalezení
nového způsobu života. Ten byl naopak stále více ovlivňován konzumerizmem a
individualizovaným materializmem.

3.Náboženská situace v české společnosti po roce 1989 z pohledu Sčítání lidu
První použitelnou informací týkající se postojů české veřejnosti k náboženství po
změnách spojených s listopadovými událostmi bylo sčítání lidu z roku 1991. S jeho výsledky je
nicméně třeba pracovat se značnou obezřetností. Odráží totiž specifickou situaci začátku 90.
let 20. století, v níž silně rezonovaly nedávné události. Podle údajů z tohoto sčítání se v roce
1991 nejméně 44 % obyvatel hlásilo k nějakému náboženskému vyznání. Naproti tomu těch,
kteří se označili jako „bez vyznání“, bylo necelých 40 %. Zbylých 16% tvořili ti, kteří na otázku
odmítli odpovědět. Pracovníci Českého statistického úřadu toto poměrně vysoké číslo
vysvětlují tím, že v předchozích letech nebyla tato informace zjišťována a v roce 1991 bylo
vyplnění odpovědí dobrovolné.4 Náboženská pluralita typická pro druhou polovinu 90.let byla
v roce 1991 teprve v zárodcích. Z jednotlivých náboženských skupin byla jednoznačně
nejsilnější katolická církev, k níž se přihlásilo 39 % z celé populace, což někteří církevní
představitelé interpretovali jako doklad katolického „charakteru“ českého národa a především
jako příslib pro budoucnost. Že šlo důsledek špatné interpretace dat, resp. důsledek
neadekvátního očekávání vyplývající z euforie „porevoluční společnosti“, jasně ukázaly další
výzkumy. Nicméně již první porevoluční census ukázal některé charakteristiky role a podoby
„české religiozity“. Mezi ně patří zejména výrazné regionální rozdíly, které sledují dva základní
osy – a) „tradiční“ osu západ – východ (Čechy – Morava), která byla znatelná již před rokem
1948 a b) osu pohraničí – vnitrozemí, která je jednoznačně důsledkem zásadních
sociodemografických změn po roce 1945. Regionální rozdíly se přitom, jak dokazují další
mnohé další výzkumy, netýkají jen míry církevní religiozity, která je výrazně nižší v českém
pohraničí, ale také pozice tradičních náboženských institucí, zejména katolické církve a vice
versa netradičních a alternativních náboženských skupin (srov. např. Václavík 2010:135n).
Údaje z následující sčítání lidu z roku 2001 ale ukazovaly jiný obraz, který již přesněji
korespondoval s reálnou situací. Je třeba ale upozornit, že v podstatě každé z proběhlých
sčítání poněkud upravuje způsob měření náboženského vyznání, a i proto je třeba k souborům
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Respondenti mohli z různých důvodů danou otázku prostě přeskočit. Dalším možným důvodem je fakt, že před sčítáním lidu
se vedly i na veřejnosti určité spory o zahrnutí otázky na náboženské vyznání do sčítacího archu. Zrušení zákona zakazujícího
požadování této informace vyvolalo odpor některých občanů. Ti pak následně nemuseli být ochotni na tuto otázku
odpovědět. V potaz je ale třeba brát také tu možnost, že někteří respondenti odmítli své náboženské přesvědčení spojit s
nějakou konkrétní tradiční církví či náboženskou společností, a proto zvolili toto řešení.
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dat tohoto typu přistupovat s velkou obezřetností a vždy je korigovat pomocí dat ze speciálně
zaměřených výzkumů. Podle údajů získaných v rámci tohoto censu poklesl počet lidí hlásících
se k nějaké konkrétní náboženské skupině o více než 10 % a naopak o téměř 20 % vzrostl počet
těch, kteří sami sebe označili jako „bez vyznání“.
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Graf č. 1.: Náboženské vyznání podle sčítání lidu z roku 2001 (v %)

Zajímavým zjištěním bylo rovněž to, že oproti roku 1991 klesl téměř o polovinu počet
těch, kteří na otázku po náboženské příslušnosti odmítli odpovědět, což může být
interpretováno jako důsledek skutečnosti, že na přelomu tisíciletí se otázka náboženství a jeho
vnímání se stala relevantní součástí života české společnosti. Je samozřejmě velká otázka, jak
v tomto kontextu chápat skupinu oněch 59 % Čechů a Češek, kteří se prohlásili za „bez
vyznání“.
K jejímu vyřešení nám samozřejmě data z cenzů nestačí a ukazuje se, že nestačí ani
data z dalších výzkumů. V každém případě ale druhý postrevoluční cenzus potvrdil to, co již na
konci 90. let predikovaly některé dílčí výzkumu, totiž ztrátu pozici velkých a tradičních
náboženských denominací. Ty ztratily během 90. let řádově desítky procent svých členů.
Důvodů bylo několik. Kromě demografických změn, to byla pravděpodobně neschopnost
těchto skupin efektivně oslovovat potenciální konvertity, úzká vazba na specifické kulturní,
regionální či historické podmínky spojené s jejich vznikem či samotným působením, případně
svoji roli sehrály vnitřní rozpory, které vedly k rozštěpení. Nejvýrazněji postihl tento trend
Slezskou evangelickou církev augsburského vyznání, která se v roce 2001 oproti roku 1991
dostala na úroveň 42 %, dále pak Církev československou husitskou, která přišla o 44 % svých
členů, Českobratrskou církev evangelickou (pokles o 43 %) a v neposlední řadě i
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Římskokatolickou církev, která zaznamenala úbytek členské základny o 32 %. 5 Pokles počtu
členů se však netýkal všech náboženských skupin. Mnohé zaznamenaly naopak výrazný nárůst
členské základny. Šlo především o menší křesťanské denominace evangelikálního ražení, často
s výrazným vlivem letničního a charismatického hnutí. I v tomto případě jde o trend, který je
známý z mnoha západoevropských zemí (srov. McGrath 2002).
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Graf č. 2: Náboženská vyznání podle sčítání lidu z let 1991, 2001 a 2011

Census z roku 2001 znovu také potvrdil výrazné regionální rozdíly, které se oproti
předchozímu sčítání ještě prohloubily. Nicméně poklesy věřících tradičních křesťanských
denominací, zejména katolíků, byly geograficky proporcionální a zasáhly nikoli jednotlivé
regiony, ale celé území. Relativně nejvyšší počet katolíků zůstal stále na jižní Moravě, a naopak
nejméně jich, stejně jako na počátku 90. let bylo v severních a severozápadních Čechách.6
Uvedená regionální diferenciace ale neznamená, že všechny regiony (např. oblasti bývalých
Sudet), které z pohledu tradičních náboženských skupin vypadají jako „duchovní poušť“, jí
skutečně jsou. Pro malé a alternativní skupiny, křesťanské i nekřesťanské, jsou naopak jako
poměrně perspektivní oblast. Na rozdíl od tradičních náboženských skupin, které zde
zaznamenaly citelný odliv členů, se naopak tyto v daných oblastech docela úspěšně uchytily a
rozvíjí.7
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V absolutních číslech však nejvíce ztratila katolická církev (1 280 605 členů) a Českobratrská církev evangelická (86 784
členů).
6
Zajímavé přitom je, že zatímco v roce 1991 tvořili katolíci většinu z celkového počtu obyvatel ve 22 okresech, v roce 2001 to
bylo již jen ve třech (Uherské Hradiště, Opava a Hodonín).
7
O této narůstající náboženské pluralitě svědčí rovněž to, že podle výsledků censu z roku 2001 žilo v libereckém okrese z 27
7

800 věřících 4 650 (16 %) příznivců malých a v našem prostředí netradičních náboženských skupin, z nichž značnou část
můžeme řadit mezi tzv. nová náboženská hnutí. Podobná byla situace i v dalších severočeských okresech – v okrese Jablonec
nad Nisou šlo o16,6 %, v okrese Ústí nad Labem o 16 % a v okrese Most o 15,2 %. Oproti tomu v okresech se silným
postavením tradičních náboženských skupin, jakými jsou zejména moravské okresy, se podíl netradičních náboženských
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Poslední uskutečněné sčítání lidu z roku 2011 přineslo údaje o dalším výrazném posunu
směrem od tradičních náboženských skupin a nárůstu náboženského indiferentismu či
dokonce apateismu, a to i přesto, že podobně jako v předchozích případech je třeba brát
získaná data se značnou rezervou. Oproti předchozím sčítáním byl také údaj o náboženském
vyznání poprvé označen za dobrovolný. Podle získaných údajů se pouze 14 % Čechů a Češek
přihlásilo k nějaké konkrétní náboženské skupině či denominaci, 7 % prohlásilo, že se považuje
za věřící, ale odmítlo se k některé denominací či skupin přihlásit, 34 % se považovalo za
nevěřící a celých 45 % odmítlo na tuto otázku odpovědět. Oproti roku 2001 tak poklesl nejen
počet těch, kteří se explicitně přihlásili k nějaké náboženské tradici a s ní spojené skupině (z
32% na necelých 21 %, ale i počet těch, kteří se prohlásili za “nevěřící” (z 59 % na 35 %), ale
oproti tomu dramaticky narostl počet těch, kteří na otázku odmítli odpovědět (z 9 % na 45 %).
Jak tyto změny interpretovat a co z nich plyne není samozřejmě z dat samotného cenzu
možné. Bylo by třeba provést detalnější šetření, které by potvrdilo některé z možných hypotéz
(např. zda jde o pokračující posilování indiferentního postoje k náboženství či zda se v cenzu
projevila ztráta významu otázka po náboženské/nenáboženské identitě).8 Svoji roli ale mohlo
sehrát rovněž to, že někteří odmítli na otázku odpovědět z náboženských důvodů, což se
týkalo např. členů některých evangelikálních církví a v případě Církve Ježíše Krsiat Svatých
posledních dní to bylo dokonce doporučeno církevním vedením. Podobné důvody se dají
předpokládat i u některých členů etablovaných církví.
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Graf č. 3: Nárůst v kategorii “neodpověděl” mezi lety 1950 a 2011

skupin pohyboval výrazně pod 10 % - v okrese Zlín činil jejich podíl 6 %, v okrese Hodonín 4,2 % a v okrese Žďár nad Sázavou
4,5 %.
8

V roce 2011 nebyly do základní struktury obyvatel zahrnuty osoby, které svůj vztah k víře neuvedly (neoznačily ani že jsou
věřící ani že jsou bez víry), ale uvedly slovním zápisem, že se hlásí k ateismu. Takových osob bylo 1 058, v tom 698 mužů a 360
žen. Jde však jen o ty, kteří si na to sami vzpomněli a vypsali to, tato možnost nebyla v manuálu nabízena.
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Další údaje týkající se regionálních rozdílů či sociodemografických ukazatelů de facto potvrdil
již známé trendy a charakteristiky. Stejně tak poslední census potvrdil další oslabení pozice
tradičních náboženských skupin a naopak další posilování “malých”, evangelikálně zaměřených
křesťanských skupin (např. Církev bratrská, Apoštolská církev, Křesťanské sbory) či
alternativních nebo v našem prostředí netradičních skupin (např. k buddismu hlásící se
skupiny9 a jednotlivci). Zajímavé údaje plynoucí z tohoto sčítání (předchozích tato možnost
nebyla) se týkají skupiny těch, kteří se prohlásili za věřící, ale odmítají konkrétní afiliaci (včetně
jimi potenciálně zvolené), případně se prohlašují za katolíky či křesťany, ale odmítají být
považovány za členy některé z katolických církví či křesťasnkých denominací. Velikost této
skupiny není zdaleka zanedbatelná, protože se v absolutních číslech blíží 800 tisícům.
1991

2001

Catholic Church

4 021 385

2 740 780

1 083 899

Czech Brethren Evangelic Church

203 996

117 212

51 936

Czechoslovak Hussite Church

178 036

99 103

39 276

Jehovah’s Witnesses

14 575

23 162

13 097

Orthodox Church in Czech Lands

19 354

22 968

20 628

Silesian Evangelic Church of Augsburg Confession

33 130

14 020

8 162

Brethren Church

2 759

9 931

10 872

Seventh Day Adventists

7 674

9 757

7 394

Greek Catholic Church

7 030

7 675

9 927

Christian bodies

3 017

6 927

3 458

Apostolic Church

1 485

4 565

4 934

9

2011

Nejsilnější byla skupina Buddhismus diamantové cesty. Linie Karma Kagjü, k níž se podle údajů ze sčítání hlásilo 3484 lidí.
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Brethren Unity of Baptists

2 544

3 622

3 208

Methodist Evangelic Church

2 855

2 694

1 952

Old-Catholic Church

2 725

1 515

1 736

Federation of the Jewish Communities in the Czech Rep.

1 292

1 515

1 132

Neo-Apostolic Church

427

449

98

Tabulka č. 1: Změny v počtu členů ve vybraných skupinách mezi lety 1991 a 2011

Mezi důležité údaje, které nejsou sice zjišťované v rámci censů, ale podstatně se
dotýkají reflexe pozice náboženských skupin, patří míra důvěry. Ta je významnou informací i
pro analýzu veřejné role náboženství v moderní české společnosti. Míra důvěry v náboženské
instituce se pravidelně sleduje spolu s s mírou důvěry v ostatní klíčové společenské instituce
(politické instituce, soudy, armáda, školství apod.). Z dostupných dat přitom vyplývá, že po
několika letech na začátku 90. let 20. století, kdy se náboženské instituce těšily poměrně velké
důvěře (ta přesahoval 50 %), došlo nejpozději v jejich polovině k výraznému poklesu a
náboženské instituce patří v současné době v české společnosti k nejméně důvěryhodným
veřejným institucím (míra důvěry osciluje mezi 25 a 30 %).10
Češi přitom negativně vnímají jakoukoli událost, kterou mohou interpretovat jako
snahu církví a náboženských společností ovlivňovat veřejné dění a je v zásadě jedno, zda se to
týká potenciálně politických deklarací či možnosti ovlivňovat ekonomické dění. Jednoznačně
nejvíce však nízkou míru důvěry poznamenaly spory týkající se restitucí církevního majetku.

10

Jako důležitý metodologický problém se nejen v souvislosti s výzkumy důvěry ukazuje samotný pojem „církev“. Naprostá

většina výzkumů totiž nerozlišuje jednotlivé církve a náboženské společnosti. Z jiných kontextů se nicméně ukazuje, že
naprostá většina chápe pojem „církev“ jako ekvivalent katolické církve. Většina výzkumů na téma důvěry také vždy zařazuje
„církve“ mezi další instituce převážně politického charakteru, což může poměrně výrazně předurčovat směr, jak bude důvěra
v „církev“ v této konstelaci posuzována. Je možné si proto položit otázku, zda ji v daném kontextu lidé hodnotí spíše jako
součást politického prostředí – tedy jako církev vyjadřující se o věcech veřejných, které jsou předmětem politických sporů,
případně jako církev usilující o jistý díl politického vlivu na místní politické scéně – nebo jako instituci pečující o duchovní stav
společnosti.
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4. Trendy a transformace „české religiozity“ z pohledu kvantitativních výzkumů
z počátku nového tisíciletí
Jak bylo výše několikrát uvedeno s daty získanými z cenzu je třeba pracovat velmi
opatrně a bylo by vhodné je považovat spíše za „orientační“, v lepším případě za signalizující
nějaké trendy, např. pokles členské základny tradičních náboženských institucí a s tím i jistou
„deinstitucionalizaci“ české religiozity. K adekvátní analýze i takto relativně zřetelného trendu,
stejně jako k jeho relevantnímu potvrzení, je však nutné použít údaje z konkrétnějších šetření.
Naprostá většina z nich, s výjimkou velkých mezinárodních šetření, jakými jsou ISSP či EVS,
proběhla ale již před rokem 2006 a proto nemohou příliš přispět k objasnění např. některých
otázek vyplývajících z výsledků posledního sčítání lidu.
I přesto ale tyto výzkumy přinášejí celou řadu cenných informací, s jejichž pomocí jsme
schopni vysvětlit některé trendy v české religiozitě na přelomu tisíciletí. Jednou z nich
proměna pozice institucionalizované religiozity ukazuje. Téměř všechny relevantní výzkumy
provedené v 90. letech 20. století, stejně jako těch několik uskutečněných po roce 2000
jednoznačně potvrdily, že tento typ religiozity prošel v devadesátých letech poměrně
výrazným poklesem. Otázkou samozřejmě je, jak tento pokles interpretovat. Jednou
z možností je chápat jej jako důsledek renesance pro českou společnost typické nedůvěry vůči
náboženským institucím, která je sledovatelná již na konci 19. století. Zároveň s tím se ukazuje,
že pro naprostou většinu Čechů je téměř úplným ekvivalentem pro církev v obecném smyslu
slova katolická církev a že postoje vůči ní se výrazně odráží v celkových postojích vůči
náboženským institucím. Relativně vysoká důvěra vůči církvím v prvních letech poslední
dekády století, stejně jako poměrně velké procento obyvatel hlásících se ke konkrétní
náboženské skupině, byly jednoznačně důsledky výjimečné konstelace dané liminární situací
transformující se postkomunistické společnosti.
Nejpozději od roku 1993 však začalo docházet ke změně postojů, které se projevovaly
jakousi deinstitucionalizací náboženského života. Ta mohla být v jistém kontextu chápána jako
znovuožívající sekularizace české společnosti, pokud ovšem budeme sekularizaci chápat jako
postupnou marginalizaci tradičních náboženských institucí doprovázenou nárůstem
náboženské plurality. Ještě přesnější by však bylo říci, že v druhé polovině 90. let začala být
česká společnost naplno konfrontována demonopolizací a deinstitucionalizací náboženského
života, jejichž výsledkem je situace duchovního tržiště (srov. Roof 2001), v jehož rámci bude
stále více platit to, co významná britská socioložka náboženství Grace Davie označila jako
believing without belonging (Davie 1990).
V této souvislosti jsou poměrně klíčové informace, které se týkají i praktik spojených
s tradičními formami institucionalizované religiozity. Uskutečněné výzkumy se věnovaly
především účasti na pravidelných náboženských rituálech, a pozici klíčových životních rituálů
(např. křty, sňatky, pohřby). Co se týče návštěvy pravidelných náboženských rituálů (alespoň
jednou za měsíc), pak podle dostupných údajů z provedených výzkumů je tato, pokud ji
srovnáme s většinou zemí patřících do bývalého sovětského bloku velmi nízká a pohybuje se
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někde kolem 7 %. Ve frekvenci alespoň jednou týdně pohybuje kolem 7 % a při porovnání
situace z počátku 90. let a v prvních letech nového tisíciletí jde o jistý, ale nikterak dramatický
pokles. Nicméně z hlediska dlouhodobějších trendů je možné mluvit spíše o stabilizaci situace.
Relativně malý význam byl přikládán i dalším náboženským obřadům jako např. křtům. Podle
relevantních výzkumů, za které je možné považovat výše uvedené výzkumy, považovalo křest
za důležitý jen 1/3 dotázaných. To nicméně neznamená, že pro část populace nemohou být
náboženské úkony, jakými jsou křest či církevní sňatek, zajímavými či dokonce populárními
akty. Jejich „zajímavost“ však spočívá zejména v tom, že nabízejí alternativu k všedním
sekulárním obřadům a případní zájemci od nich očekávají jisté „oživení“. Jiné vysvětlením by
mohl poskytnout koncept britské socioložky Grace Davie, týkající se tzv. vicarious religion a
jeho funkcí.
Vedle informací o transformaci pozice náboženských institucí se jako důležité ukazují i
informace o sebereflexe religiozity jednotlivých respondentů. Podle výzkumu „AUFBR 2007“ se
za nábožensky založené (alespoň částečně) považovalo pouze 23 % dotázaných, kdežto jako
nenábožensky založené se vnímalo 64,8 %, a 11,3 % se nepovažovalo ani za nábožensky, ani za
nenábožensky založeno. Uvedené výsledky by mohly být interpretovány jako jedno z mnoha
dalších potvrzení prohlubující se sekularizace české společnosti. Tato interpretace se však
dostane do poněkud jiného světla, pokud poměříme výše uvedené výsledky se zjištěními
výzkumu „DIN 2006“, který podává poněkud diferencovanější pohled na tuto problematiku,
díky čemuž se ukazuje, že více než 50 % dotazovaných se považuje za duchovně založené a
více než 20 % nebylo schopno „rozhodnout“, zda je či není duchovně založeno.11
Vedle uvedených otázek spojených s oslabováním tradiční institucionalizované
religiozity, případně sebereflexe vlastní religiozity, se jako relevantní ukazují rovněž role a
proměna představ týkajících se náboženských představ a dále míra akceptace některých
duchovních a náboženských praktik.
Dva klíčové výzkumy uskutečněné v prvním desítiletí nového tisíciletí, výzkum DIN
2006 a mezinárodní výzkum AUFBRUCH (2007) zaměřený na religiozitu středo a
východoevropských zemí, stejně jako velké srovnávací výzkumy ISSP a EVS ukázaly, že velká
část české populace (údaje oscilují mezi 40 a 50 %) věří v nějakou formu transcendentna.
Zároveň ale ukázaly, že se konkrétní představy uvnitř této skupiny velmi výrazně
diferencovaly. Pouze relativně malá část respondentů (zhruba okolo 10 %) se identifikovala
s tradiční křesťanskou představou osobního Boha. Podstatně více se naopak dotázaní klonili
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Dotazovaní se v něm vyjadřovali ke čtyřem specifičtějším charakteristikám vlastní religiozity – (1.) Jsem duchovně založený a

žiji podle církevního učení. (2.) Jsem svým způsobem duchovně založený. (3.) Nemohu říci, jestli jsem duchovně založený nebo
ne. (4.) Nejsem duchovně založený a o tyto věci se nezajímám.
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k přesvědčení, že Bůh je jakousi nadpřirozenou sílou, formou ducha či životní energie, která
zastává ale i podstatná část těch, kteří se považují za křesťany.12
Belief in God

%

I don’t belief in God

40,3

I don’t know if God exists and I don’t believe if it is possible to find
out

14,8

I don’t believe in personal God, but believe in some Higher Power

16,3

Sometimes I believe, sometimes not

6,9

Although I doubt about His existence, I believe in God

10,5

God really exists and I don’t doubt about it

11,3

Total
Stability of belief in God

100,0
%

I don’t believe in God and I have never believed in God

60,4

I don’t believe in God, but I believed in God earlier

11,4

I believe in God, but I didn’t believe earlier
I believe in God and I have always believed in God
Total

4,9
23,3
100,0

Tabulka č. 2: Víra v Boha a stabilita víry (v %), ISSP 2008

Již tyto uvedené údaje nám velmi dobře ukazují plasticitu a mnohovrstevnatost české
religiozity na počátku třetího tisíciletí. To, co by se dalo označit poněkud zjednodušeně jako
„náboženská víra“, se stále více profiluje směrem, který je typický pro tzv. spiritualitu tak, jak ji
vymezil britský sociolog Paul Heelas (srov. Heelas 2005). Jde o deinstitucionalizovaný typ
religiozity s vysokou tendencí k synkretizaci a tím i detradicionalizaci náboženských představ,
jejichž cílem se stále více stává individuální rozvoj a konzumace, nikoli jako cíl, ale spíše jako
prostředek. Není proto divu, že v daném kontextu transcendentno nabývá stále více podobu

12

Konkrétní výsledky se však poněkud lišily, což bylo dáno rozdílným zněním možností, které si respondenti mohli vybrat.

Zatímco např. výzkum „AUFBR 2007“ nabízel pouze možnost „nevěřím v Boha jako osobu, ale věřím ve vyšší moc“ (16 %),
výzkum „DIN 2006“ pracoval a s dvěma variantami – (1.) „Existuje nějaká forma ducha nebo životní síly“ a (2.) „Existuje nějaká
nadpřirozená síla“. K některé z těchto variant se přiklonilo více než 40 %.
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něčeho, co je více „v souladu“ s ostatními diskurzy a naracemi, které se podílejí na vytváření
pluralitní pozdně moderní identity.
Tento trend potvrzují i další údaje týkající se jednotlivých náboženských představ.
Relativně malý význam mají tradiční náboženské představy spojované s institucionalizovanou
religiozitou jako například víra v nebe, peklo či zmrtvýchvstání. V sledovaných výzkumech (DIN
2006, AUFBRUCH 2007, ISSP 2009) se s nimi ztotožnilo vždy méně než 30 % dotázaných.
Oproti tomu takové představy jako léčivá moc amuletů, schopnost předvídat budoucnost či
funkčnost horoskopů jsou přijatelné pro více než 40 % dotázaných a v některých případech
(možnost předvídat budoucnost) přesáhl počet kladných odpovědí dokonce 50 % dotázaných. I
zde platí, že do popředí se stále výrazněji dostávají představy, které více korespondují se
subjektivní spiritualitou pozdně moderního konzumenta. Je přitom úplně jedno, zda se tento
„věřící“ bude deklarovat jako křesťan, buddhista či neo-pohan. To samozřejmě neznamená, že
jde jedinou „životaschopnou“ podobu religiozity v české společnosti. Vedle ní budou i nadále
existovat další, poměrně vlivné možnosti. Jednou z nich budou představovat evangelikální
tendence v křesťanských církvích a denominacích, které se i v českém ukazují být jako
mnohem úspěšnější a přitažlivější než tradicionalistické křesťanství.
Yes
definitely

No
probably

probably

definitely

Total

Afterlife

11,9

24,2

26,4

37,5

100,0

Heaven

10,2

16,0

49,3

24,5

100,0

Hell

8,3

13,2

24,8

53,7

100,0

Miracles

8,4

18,6

26,1

46,8

100,0

Amulets

5,6

37,0

27,0

30,3

100,0

Stars

9,6

36,5

26,3

27,6

100,0

10,8

42,2

24,0

23,0

100,0

9,3

31,8

25,3

33,6

100,0

Fortunetellers
Healers

Tabulka č 3: Přijímání náboženských představ (v %), DIN 2006

Je zřejmé, že uvedená tendence k prolínání náboženských představ bude mnoha
představiteli tradičních náboženských skupin ale také zastánci „ne-náboženského“ postoje ke
světu interpretována jako doklad ohrožení případně degradace náboženství či některých jeho
částí. Z hlediska funkčnosti a životaschopnosti náboženství v dalších letech však půjde spíše jen
o marginální záležitost. Hlavní roli bude hrát jednoznačně náboženský prožitek a schopnost
jednotlivých náboženských skupin a proudů nabídnout akceptovatelnou a zároveň dostatečně
atraktivní alternativu vůči stále chaotičtější, méně srozumitelné a o to více nebezpečné,
technicky odosobněné, (post)moderní společnosti.
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V tomto kontextu je třeba chápat i fenomén tradičního „českého ateismu“, který by si
zasloužil jednoznačně hlubší analýzu, ale o kterém je možné již na základě dostupných dat říci,
že až na relativně malou skupinu, těch které bychom mohli označit za analytické ateisty, a
který se i v české populaci bude pohybovat kolem průměru západoevropských zemí, se pod
ním často „skrývají“ jiné fenomény, počínaje právě individualizovanou religiozitou, jejíž
zastoupení je v české populaci velmi silné a konče jistou formou náboženského apateismu.

5. Závěry
Výzkumy z posledních dvaceti let nám dovolují v souvislosti se vztahem české společnosti
k náboženství formulovat několik následujících závěrů, které považujeme za klíčové při
vymezování fenoménu tzv. české religiozity:
(1) Český ateismus není ateismus. Naprostá většina relevantních dat z uskutečněných výzkumů
ukazuje, že skutečně ateistické postoje zastává jen výrazná menšina obyvatel. Za „český
ateismus“ tak bývají zaměňovány jiné postoje, především projevy deinstitucionalizované
religiozity a lhostejnosti vůči náboženství (náboženský apateismus.
(2) Nízká míra institucionalizace náboženského života. Postoj české veřejnosti vůči
náboženským institucím, zejména pak tradičním církvím, je spíše negativní, v lepším případě
lhostejný. Ale i ti, kteří jsou ochotni se explicitně přihlásit k nějaké konkrétní náboženské
skupině spojují svůj „náboženský život“ s oficiálními aktivitami těchto skupin poměrně málo.
Výraznější je tento trend u Katolické církve a velkých nekatolických denominací (ČBE, ČCH).
(3) Vysoká míra individualizace náboženství. S výše uvedenými trendy v české religiozitě
souvisí její výrazná individualizace, které se projevuje jak ambivalentním postojem
k náboženským institucím, tak poměrně vysokou mírou náboženské synkretizace na úrovni
náboženských představ.
(4) Nízká míra závaznosti. Jedním z nejviditelnějších projevů vysoké míry individualizace
náboženství je jeho poměrně ambivalentní postavení v každodenním životě, které se odráží i
poměrně nízké míře závaznosti náboženské praxe, stejně jako v nižším vlivu náboženských
představ a hodnot na postoje konkrétních jedinců.

14

6. Bílá místa
I když nám uskutečněné výzkumy na téma náboženství dávají poměrně široké soubory dat,
s jejichž pomocí je možné se pokusit relevantně zrekonstruovat podobu a trendy současné
české religiozity, stále nám při vytváření dostatečně reprezentativní „mapy současného
českého náboženství“ zbývá několik bílých míst. Následujících pět clusterů problémů
považujeme za nejdůležitější a domníváme se, že by na ně měla být upřena náležitá pozornost.
(1)
Výzkum náboženských komunit. Dostupné informace nám poskytují jistý obrázek o
makroúrovni náboženského života. Často dochází ale na jejím základě k neopodstatněným
generalizacím. Kromě toho nám informace pouze o této rovině neumožňují adekvátně
zkoumat dynamiku fungování konkrétních náboženských skupin.
(2)
Výzkum kompaktnosti, diferenciace a distribuce moci jednotlivých náboženských
skupin. Představy o kompaktním fungování jednotlivých církví a náboženských hnutí, či
dokonce tradic výrazně zkreslují interpretaci dostupných dat. Ukazuje se, že dílčí výzkumy
zaměřené na konkrétní církve a hnutí budou muset výrazně zkoumat jejich vnitřní dynamiku a
diferenciace.
(3)
Závaznost náboženského jednání. Většina výzkumů konstatuje, že jedním z klíčových
problémů „české religiozity“ je nízká míra její závaznosti. Žádný výzkum se ale tomuto
fenoménu ale nevěnuje dostatečně, a proto i jeho analýzy a interpretace nemají potřebnou
hloubku a relevanci.
(4)
Výzkum klíčových strategií náboženských skupin. Naprostá většina výzkumů ignoruje
fakt, že náboženské skupiny mají vlastní strategie, které podstatně determinují jejich další
jednání. Výzkum těchto strategií by umožnil nejen lépe pochopit motivy jednání konkrétních
skupin, ale také diskrepance mezi očekáváním ze strany jejich členů či v jiném kontextu okolní
společnosti a každodenní realitou.
(5)
Výzkum českého ateismu. I když se klišé o vysoké míře ateismu české společnosti
objevuje téměř ve všech charakteristikách vztahu Čechů k náboženství, jde o jev, který je
vlastně zmapován jen málo. Většina dostupných studií má charakter historických či
teoretických prací a jen málo reflektuje současnou odbornou debatu na téma unbelief a nonreligion, stejně jako minimálně pracuje s empirickými daty.
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7. Apendix: Výzkumy náboženství v České republice (Československu) po roce
1989
Třebaže komunistické vládní nařízení z 27. července 1954 v návaznosti na ústavně
deklarovanou svobodu víry zakazovalo zjišťování náboženského vyznání obyvatelstva státními
orgány a vedení související evidence, neznamenalo to, že by v období komunistické vlády
nebyly prováděny sociologické a další výzkumy religiozity. Jejich design, metodologie a
mnohdy i výsledky však byly ovlivněny vládnoucí protináboženskou ideologií a získaná data ani
jejich interpretace nebyly veřejně přístupné (Nešpor 2008). Ideologicky nezatížené výzkumy
začaly být prováděny teprve po roce 1989, současně přitom došlo k otevření akademické i
veřejné diskuse jejich zjištění; v případě většiny z nich, respektive všech, které byly
financovány z veřejných zdrojů, jsou přitom rovněž dostupná primární data (srov. Váně 2012).
Základní přehled můžeme rozdělit na (a) reprezentativní kvantitativní šetření, (b) výzkumy
kvalitativní povahy a (c) historickosociologické studie.
Vedle toho je třeba zmínit data ze sčítání lidu (1991, 2001 a 2011), která evidují náboženské
vyznání, k němuž se obyvatelé hlásí; tato otázka je ovšem v rámci censu dobrovolná, přičemž
při posledním sčítání lidu ji nezodpovědělo 45 procent osob. Dalším problémem je měnící se
metodika sčítání lidu, různé čtení/odpovídání na tuto jedinou otázku věnovanou religiozitě a
v neposlední řadě nepřístupnost (neúplná přístupnost) primárních dat způsobená zákonem
vyžadovanou ochranou osobních údajů. Přesto je třeba zmínit, že sčítání lidu z roku 2011 nově
umožnilo vedle deklarace církevní příslušnosti nebo jejího explicitního odmítnutí rovněž
možnost označit se za věřícího bez církevní příslušnosti; tuto možnost přitom zvolilo více než
700 tisíc Čechů (7 procent obyvatelstva).

7.1. Reprezentativní kvantitativní výzkumy
Otázky týkající se religiozity obyvatelstva, především deklarovaného náboženského
vyznání a míry účasti na bohoslužbách, jsou přítomné ve většině reprezentativních
sociologických šetření i ve výzkumech veřejného mínění realizovaných po roce 1989; hlubších
výzkumů zaměřených na tuto oblast je ovšem mnohem méně. První výzkumy začaly být
prováděny pod hlavičkou církevních organizací, především římskokatolické církve (Aufbruch
ad.), záhy k nim přibyla také česká účast na mezinárodních šetřeních mapujících religiozitu
(ISSP, EVS), a v roce 2006 dosud jediný samostatný český sociologický výzkum náboženství
(DIN).
Vůbec první kvantitativní výzkum náboženství, provedený v Československu a dalších
postkomunistických zemích po roce 1989, sledoval v roce 1991 pod hlavičkou České biblické
společnosti vztah populace ke (křesťanskému) náboženství a bibli. Výzkum proběhl formou
kvótního výběru na dvoutisícovém vzorku a získaná data jsou, podobně jako v případě
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standardních sociologických výzkumů, dostupná prostřednictvím Českého sociálněvědního
datového archivu při Sociologickém ústavu AV ČR. O dalších církevních výzkumech to
naneštěstí neplatí. Jedná se především o velký mezinárodní výzkum Bůh po komunismu
(Aufbruch), vedený římskokatolickým sociologem Paulem Zulehnerem, jehož první vlna byla
realizována v roce 1997 a druhá v roce 2007. Ačkoli došlo k publikaci tabulkových výstupů
z první vlny (Tomka – Zulehner 2008), primární data nejsou veřejně dostupná a nejasná je i
metodika šetření. S výsledky těchto výzkumů proto obvykle pracují jen jejich přímí účastníci
(Prudký 2005, 2009), kteří upozorňují na dlouhodobý pokles tradiční religiozity, růst
hodnotových sebeorientací a fatalismu.
Podobná omezení platí i pro novější výzkumy zadávané římskokatolickou církví,
věnované religiozitě mládeže (2011) nebo společenskému vnímání církve (2014), stejně jako
v případě (selektivní) prezentace statistických informací o náboženském životě jednotlivých
církevních korporací (srov. Tichý 2008). Pokud si podobné statistiky vedou další církve působící
v České republice, jsou tato data rovněž ve většině případů neveřejná, a tudíž nepřístupná
hlubším sociologickým analýzám (srov. Nešpor – Vojtíšek 2015).
Česká republika se v devadesátých letech připojila k mezinárodním sociologickým
výzkumným programům, z nichž některé se hlouběji zabývají oblastí náboženství: jedná se
především o modul Náboženství v rámci International Social Survey Programme (ISSP), který
byl realizován v letech 1998 (sběr českých dat probíhal 1999) a 2008, a European Values Study
(EVS) probíhající v letech 1990 (sběr dat 1991), 1999 a 2008. V obou případech jde o výzkumy
na náhodném vzorku, reprezentativní pro celou dospělou populaci (18+).
Výzkum ISSP v České republice realizuje Sociologický ústav AV ČR (Dana Hamplová),
data sbírala v červnu a červenci 1999 agentura SC&C (N=1224, návratnost 39 %), v září 2008
agentura Factum Invenio (N=1512, návratnost 44 %). Příslušný výzkumný modul zahrnuje
osobní, politické a náboženské postoje respondentů, v posledním případě specializované na
oblast osobních náboženských představ a praktik, religiozitu blízkých, sociální dopady
religiozity a v novějším šetření rovněž náboženský extremismus; součástí dotazníku je rozsáhlá
sociodemografická část. Hlavní zjištění publikovala Hamplová (2000, 2013) a Hamplová a
Řeháková (2009).
Výzkum EVS v České republice (resp. Československu v roce 1991) realizuje Fakulta
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (Ladislav Rabušic). Sběr dat v srpnu až říjnu
1991 provedlo výzkumné oddělení Československého rozhlasu (N=2109), v březnu až květnu
1999 agentura SC&C (N=1908) a v květnu až listopadu 2008 opět agentura SC&C (N=1821).
Tyto výzkumy nejsou orientovány výlučně na oblast náboženství, třebaže ta tvoří podstatnou
část zkoumaných témat, ale rovněž na životní hodnoty, cíle a preference, volný čas, práci a
rodinný život. Souhrnné výsledky za všechny tři vlny publikovali Rabušic a Hamanová (2009).
Dosud jediný samostatný český výzkum religiozity Detradicionalizace a individualizace
náboženství v ČR (DIN) realizoval v září a říjnu 2006 Sociologický ústav AV ČR (Zdeněk R.
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Nešpor), šetření přitom bylo součástí rozsáhlejšího výzkumu, o kterém bude řeč níže. Sběr dat
provedla agentura SC&C (N=1200, návratnost 53 %), také tento výzkum pracoval s náhodným
vzorkem a je reprezentativní pro celou dospělou populaci. Dotazník kvůli komparabilitě dat
reflektoval témata zkoumaná ve výzkumech ISSP – Náboženství, obsahoval však větší množství
otázek věnovaných náboženským představám (včetně nonkonformních) a praxi, vztahům mezi
různými typy ne/víry a pojímání smrti. Hlavní výsledky publikovali Hamplová (2008) a Lužný a
Nešpor (2008). V současnosti probíhá na Palackého univerzitě v Olomouci nový pokus o
navázání na výzkum DIN (Dušan Lužný), jeho výsledky dosud nejsou uzavřené, natož známé.

7.2. Kvalitativní sociologické a sociálněantropologické výzkumy
Hlubší porozumění různým dimenzím současné české ne/religiozity, konsekventního
sociálního jednání a jejich subjektivně zakoušeným významům poskytují kvalitativní výzkumy,
jejichž výpovědní hodnota je ovšem omezená malými, většinou regionálně, komunitárně nebo
tematicky omezenými výzkumnými vzorky. Řada drobných výzkumů přitom byla a je
prováděna v rámci kvalifikačních vysokoškolských prací, systematicky zadávaných především
na Filosofické fakultě MU v Brně (Dušan Lužný, David Václavík), Husitské teologické fakultě UK
(Zdeněk Vojtíšek) a Fakultě humanitních studií UK (Zdeněk R. Nešpor). Diplomní a disertační
práce studentů trpí ovšem nedostatky spojenými s tímto typem výzkumů a jen malá část z nich
se dočkala publikace. Rozsáhlejších, akademicky fundovaných kvalitativních sociologických a
sociálněantropologických výzkumů je naproti tomu mnohem méně; v posledních dvaceti
letech byla realizována především tři šetření komunitárního charakteru (Filipov, Český Kendal,
Bůh ví proč), dále probíhají výzkumy alternativní religiozity (Zdeněk Vojtíšek) a umírání a smrti
(Olga Nešporová).
První antropologický výzkum, který v rámci komunitárního výzkumu menšího moravského
města rozsáhle tematizoval oblast náboženství, byl v letech 1997-99 realizován Fakultou
sociálních věd Univerzity Karlovy v tzv. Filipově (Jiří Kabele, Dan Ryšavý). Jednalo se o
kombinaci terénního stacionárního výzkumu s rozhovory a analýzou pramenných zdrojů, vedle
religiozity byla zkoumána také oblast (lokální) politiky, rodinný a sociální život, práce,
podnikání a celková porevoluční transformace společnosti. Místním specifikem byla existence
poměrně silné evangelické menšiny, na jejíž sborový život a proměny se výzkum zaměřil. Jeho
hlavní výsledky publikovali Ryšavý (1999) a Kabele (2004).
Komunitární charakter měl rovněž výzkum Český Kendal, realizovaný v rámci již
uvedeného projektu Detradicionalizace a individualizace náboženství v ČR v letech 2006-08
jako jistá protiváha a doplnění reprezentativního kvantitativního šetření. Výzkum probíhal ve
dvou městech střední velikosti, v jihomoravském Mikulově (Dušan Lužný) a severočeské České
Lípě (Zdeněk R. Nešpor), v návaznosti na metodiku výzkumu religiozity britského města Kendal
(srov. Heelas – Woodhead 2005). Jednalo se tedy o výzkum zaměřený výlučně na oblast
náboženství, tematizující náboženskosociální praktiky tradičních i alternativních věřících a
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jejich sociální zastoupení, resp. vnímání. Vzhledem k výběru výzkumných lokalit byly
významnou měrou řešeny sociální procesy v pohraničí, nově osídleném po druhé světové válce
nebo i později. Hlavní výsledky výzkumu včetně komparace náboženského života obou lokalit
publikovali Lužný a Nešpor (2008).
Také poslední rozsáhlejší sociálněantropologický výzkum Bůh ví proč byl realizován
v českém severním pohraničí v letech 2003-08. Jeho autorka Barbora Spalová se přitom
zaměřila na provoz několika konfesně vymezených místních společenství, jejich vnitřní režimy
moci a konstrukce paměti (jednalo se o dvě římskokatolické farnosti, sbor Bratrské jednoty
baptistů a sbor Jednoty bratrské). V tomto výzkumu byly nejrozsáhleji přítomné prvky
reflexivní antropologie, vydal se nejhlouběji směrem k porozumění vnitřním významům
jednotlivých (různých) aktérů, jeho výsledky jsou však proto nejméně zobecnitelné; souborně
je publikovala Spalová (2012).
Mimo tyto výzkumy je třeba zmínit dlouhodobé monitorování tzv. nových
náboženských hnutí a dalších alternativních forem religiozity, včetně necírkevní a
neorganizované, které provádí religionista Zdeněk Vojtíšek. Zatímco starší Vojtíškovy práce
byly ovlivněny ideologickou perspektivou antikultovního přístupu, autor se od tohoto vlivu
postupně distancoval a poskytuje objektivní základní přehled všech náboženských organizací
působících v České republice (Vojtíšek 2004). Jeho perspektiva je ovšem primárně
religionistická, zaměřuje se proto jen na monitorování institucí na „nabídkové
straně“ náboženského trhu. Obdobným směrem, výrazněji zahrnujícím sociální,
sociálněgeografické a historické dimenze působení jednotlivých náboženských organizací, jde
rovněž projekt věnovaný výzkumu a mapování všech evangelických sborů (Nešpor 2009a) a
společenství 27 menších křesťanských církví (Nešpor – Vojtíšek 2009); další segmenty
organizované české religiozity (římskokatolická církev, Církev československá husitská,
mimokřesťanské církve a centra necírkevní spirituality) ovšem dosud nebyly zpracovány.
Dlouhodobý výzkum postojů (různých segmentů) české společnosti k umírání a smrti,
včetně realizace příslušných přechodových rituálů a představ o posmrtném životě, realizuje od
počátku třetího tisíciletí Olga Nešporová. Výzkum přitom kombinuje kvantitativní a kvalitativní
sociologické i sociálněantropologické přístupy, zvláštní pozornost věnuje měnícím se
požadavkům, potřebám a zvyklostem umírajících i pozůstalých. Jeho hlavní výsledky
publikovala Nešporová (2013).

7.3. Historickosociologické výzkumy
Řada autorů soudí, že specifická podoba české ne/religiozity má historické kořeny
přinejmenším ve vývoji postojů české společnosti k náboženství a církvím v průběhu 20.
století, ne-li ještě hlouběji historicky zakotveným. Z tohoto důvodu se v posledních dekádách
výrazně rozšířil historický a historickosociologický výzkum dané oblasti, na tomto místě bude
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ovšem referováno jen o těch studiích, které propojují analýzy historického materiálu
s aktuálním stavem religiozity české společnosti.
Přehledové práce o postupném odklonu značné části společnosti od tradiční církevní
zbožnosti a hledání různých náboženských alternativ, které období vlády komunistického
režimu v prvním případě pouze posílilo a ve druhém skrylo, avšak nelikvidovalo, publikovali
Nešpor (2010 a, b) a Václavík (2010). Významným přínosem se stal rovněž soubor studií
nahlížejících historickou i současnou religiozitu prismatem (proměn) náboženských kultur
(Havelka 2012), nebo obdobná práce zaměřená na starší kořeny českého antiklerikalismu
(Balík et al. 2015). Výzkumy, na nichž byly všechny tyto práce založeny, prokazují výše
uvedenou tezi o kontinuitě (nikoli neměnnosti) dlouhodobých procesů náboženského vývoje
české společnosti a návaznosti současného stavu nejen na období vlády komunistického
režimu, nýbrž i starší instituce a trendy.
Úroveň zpracování institucionálních dějin jednotlivých církevních společenství ve druhé
polovině 20. století a v souvislosti s jejich provozem ve svobodné společnosti po pádu
komunistického režimu je nevyrovnaná. Jsou sice k dispozici promyšlené, sociokulturně pojaté
dějiny české římskokatolické církve (Balík – Hanuš 2007) a některých menších církevních
společenství (Církev adventistů sedmého dne – Piškula 2009), jde však o výraznou menšinu
případů – netýká se to ani dalších sociálně etablovaných a politicky, společensky či kulturně
vlivných českých církví (Církve československé husitské a Českobratrské církve evangelické),
tím méně církví nonkonformistických a/nebo necírkevních či jinak sociálně neorganizovaných
duchovních společenství.

7.4. Cizojazyčné přehledy
Data z veřejně dostupných kvantitativních výzkumů české religiozity jsou mezinárodní
badatelské obci většinou dostupná prostřednictvím datového archivu Leibniz Institute for the
Social Sciences (GESIS), případně prostřednictvím Českého sociálněvědního datového archivu
při Sociologickém ústavu AV ČR. Naproti tomu prakticky všechny výše citované práce
analyzující a interpretující sociologická, příp. i historická data o české religiozitě, byly
publikovány pouze česky, nejsou proto přímo dostupné zahraničním badatelům. Neznamená
to však, že by neexistovaly alespoň přehledové nebo i některé analytické práce publikované
v mezinárodně srozumitelných jazycích.
Nejdostupnější příručku moderních českých církevních dějin, strukturovanou podle
konfesního vývoje, vydali Schulze Wessel a Zückert (2009), přehled dat o náboženském
vyznání ze sčítání lidu a sociologických výzkumů za celé 20. století publikoval Nešpor (2009b).
Sociologické analýzy výzkumů DIN a ISSP – Náboženství publikovali Hamplová a Nešpor (2009)
a Vido, Václavík a Paleček (2016). K dispozici jsou rovněž některé výstupy výzkumů umírání a
smrti (Nešporová 2007) nebo sociálněgeografických výzkumů tradičních i nově vznikajících
posvátných míst v krajině (Havlíček – Hupková 2013; Nešporová 2011).
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