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Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno jako víra v existenci 

světa, který existuje mimo tento svět a který člověka přesahuje, a také v to, že člověk 

je na tomto světě nějakým způsobem závislý. Pohledy na tento fenomén se během 

vývoje lidstva podstatným způsobem proměňovaly, jeho chápání může být vymezeno 

různě. V následujícím exkurzu se soustředím především na ty aspekty náboženství, 

které mohou být zohledněny ve výzkumu veřejného mínění na toto téma. 

 Zájem o to, co vlastně náboženství je a jaká je jeho role, máme doložen už 

z antiky, ale vědecký pohled o tuto problematiku je možné datovat až od osvícenství. 

G.F.W.Hegel členil náboženství na kvalitativní stupně, jejichž vrcholem byla ovšem 

filozofie. Pro I.Kanta bylo náboženství ve své podstatě mravností, zdůrazněn byl tedy 

především jeho etický aspekt. Tolik jen namátkou filozofické přístupy k tomuto 

problému. 

 V pokusech o vysvětlení náboženství sociologie klade důraz především na 

jeho společenskou funkci. Pomineme-li různé ideje o tom, jak má vypadat optimální 

náboženství a jakou roli by ve společnosti mělo plnit (např. A. Comte), zajímavý je 

například názor o integrující roli náboženství ve společnosti (É. Durkheim), nebo 

naopak náboženství jako nástroj vykonávání moci a udržování stávajícího pořádku 

(Marxův pojem „opium lidu“). Hovoří se také o náboženství jako citem provázané 

odpovědi na potřeby dané společnosti (B. Malinowski) či o složce konstituující právo 

a morálku a poskytující integrační prvky (A.R.Radcliffe-Brown). W.Wundt se 

domníval, že náboženské vnímání je dáno národními specifiky. Z psychologického 

hlediska je možné hledat kořeny náboženství v pocitech úzkosti či závislosti. 

 Může být užitečné zmínit v tomto kontextu také myšlenky o existenci 

občanského náboženství, která je výrazem přesvědčení, že funkční společnost je 

tvořena nejen na základě logického myšlení, ale také na kolektivně sdílených 

iracionálních pocitech identity. Koncept náboženství neviditelného (P.L.Berger a 

T.Luckmann) předpokládá, že náboženské prvky zůstávají přítomny v životě moderní 

společnosti, i když nejsou jako takové uvědomovány. Projevem tohoto způsobu 

myšlení je i snaha vkládat hlubší smysl do každodenního života.  

 Existuje pochopitelně i celá řada dalších způsobů, jak na náboženství pohlížet, 

jak hodnotit příčiny jeho vzniku. Možná je též klasifikace komparativní religionistiky, 

která hodnotí jednotlivá náboženství; to se ale vymyká cíli tohoto rozboru. 
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Sociologie člení studium náboženství na zkoumání subjektivního aspektu 

náboženství nebo víry, a na předmět nebo výtvor této víry. První z nich zdůrazňuje 

emocionalitu náboženských postojů, a zabývá se také rolí „prostředníků,“ tj. kněží, 

v náboženském životě. Z hlediska předmětu víry je pak možné zkoumat představy o 

tom, jaké povahy jsou transcendentní jevy naší skutečnosti. Tento pohled umožňuje 

náboženství popsat, případně definovat, a tím i typologizovat. 

 Religiozita, tedy náboženskost, je označením pro vlivy náboženství na vědomí 

a chování jednotlivců i společenských skupin a celků, nebo může být chápána jako 

souhrnný výraz pro náboženské cítění, postoje a chování. Právě tato složka 

náboženského života je postižitelná sociologickými výzkumy. 

 Klíčovou složkou religiozity je vztah k bohu a nadpřirozenu vůbec, a dále víra 

a její projevy. Chování, tedy aktivní složka postojů, se projevují vykonáváním obřadů, 

návštěvou bohoslužeb, svěcením svátků, dodržováním rituálů, četbou náboženské 

literatury, náboženskou výchovou. Vnitřní projevy religiozity a náboženské vědomí 

jsou podle názoru některých vědců klíčovou složkou religiozity a právě jim je třeba 

přikládat zásadní význam; podle jiných se ale jedná o nezkoumatelný fenomén a je 

třeba se zaměřit na projevy náboženství v chování. 

 V rámci studia religiozity se sleduje obsah víry, její intenzita a stupeň 

náboženské informovanosti, dále chování a jeho kultovní a mimokultovní složky. 

Úroveň religiozity se hodnotí podle podílu náboženství v každodenním chování a 

jednání lidí (morálce, rodinném životě, mezilidských vztazích, hodnotových 

orientacích). Předmětem studia jsou také motivy náboženské činnosti (potřeba 

náboženské víry a ideje, strach z boha, láska k bohu, naděje na posmrtný život…). 

Z jiného pohledu je možné religiozitu zkoumat v aspektech charakteru, stupně, typů a 

stavu. 

 V Čechách je předmětem studia religiozity především obsah a intenzita víry, 

intenzivnost náboženského chování a jeho místo mezi činnostmi člověka, úloha 

individua v náboženské skupině, aktivnost v šíření náboženských názorů a místo 

náboženských motivů mezi ostatními motivy chování. 

 Příkladem toho, jak se v Česku provádějí výzkumy religiozity, může být 

výzkum, provedený v šedesátých letech v severomoravském kraji. Ten se zabýval 

počtem věřících jednotlivých církví, hodnotil intenzitu jejich víry, a následně se 

zabýval vztahem těchto charakteristik k dalším jevům, např. sociodemografickým 

charakteristikám, vztahu k práci, oblibě některých společenských aktivit, 
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náboženským aktivitám či některým předmětům víry. K tomuto výzkumu je třeba 

podotknout, že konstrukce dotazování a především interpretace výsledků může být 

silně ideologicky zabarvená. 

 Tento výzkum se rovněž vyznačuje rysem, který mají i dnešní výzkumy 

religiozity – v průřezovém výzkumu je totiž možné zachytit pouze věřící církve 

římskokatolické, českobratrské evangelické a československé husitské, přičemž při 

interpretaci výsledků je smysluplné hovořit pouze o skupinách věřících/římských 

katolíků, ostatních věřících a nevěřících. Počet různých církví, náboženských směrů 

a hnutí je ale velmi vysoký. Kromě tří již zmíněných základních existuje velké 

množství církví, které se hlásí ke křesťanské tradici, dále známe hnutí, navazující na 

některé východní filozofie či náboženství, hnutí, pro něž je určujícím rysem jejich 

tvůrce a charismatický vůdce, a také mnohé další organizace různého charakteru. 

Současné výzkumy religiozity již nemají ideologický přídech, a také jejich 

zájem se poněkud proměnil. Výzkumy z let 1991 a 1999 se zabývaly kromě 

nezbytných deskriptivních charakteristik také návštěvností bohoslužeb (mezi 

náboženskými aktivitami), důvěrou v církev, akceptováním jejích názorů, a také 

hodnocením ostatních církví (jako rysy vnímání církví), vztahem náboženství a církve 

k politice a ochotou lidí provoz církve financovat. 

Ve výzkumu religiozity, který bych navrhla já, by byly pochopitelně ze všech 

zmiňovaných charakteristik zastoupeny jen některé. V rámci tradice českých 

výzkumů religiozity by se výzkum zaměřoval na aktivní projevy náboženského 

chování a na vliv náboženství na trávení volného času dotazovaného a jeho postoje 

k zaměstnání (byť ve zcela jiných podmínkách, mohl by tento ukazatel být použit 

k limitovanému srovnání s výzkumem ze šedesátých let), méně už na víru jako 

motivační faktor širokého spektra dalších aktivit. Důraz by byl kladen i na vztah 

člověka k náboženským společenstvím. Tento rys by měl zachytit názory společnosti 

na některé náboženské skupiny, ve svém druhém aspektu pak míru potřeby 

individualizace ve vztahu k náboženstvím. Dalšími zkoumanými charakteristikami by 

byly některé další rysy, například politická preference či  spotřební chování, které 

mohou být další charakteristikou, vyznačující různé skupiny věřících či nevěřících. 

Celková koncepce dotazníku by kladla klást důraz na církve u nás nejčastější, 

ale musí poskytovat prostor pro vyjádření i příslušníkům jiných vyznání. 
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RELIGIOZITA - náčrt schématu operacionalizace 
  
1) víra 

a) subjektivní hodnocení 
i) zařazení sebe sama jako věřícího/nevěřícího 
ii) příslušnost k církvi či skupině 
iii) důvody tohoto zařazení 
iv) srovnání s rodiči a prarodiči 
v) motivy 

b) objektivní hodnocení 
i) víra podle názoru okolí 
ii) optimální projevy 

c) víra ve společnosti 
i) celkové hodnocení 
ii) vhodnost 
iii) doporučení  

2) náboženská aktivita 
a) kult 

i) návštěva bohoslužeb 
ii) dodržování rituálů a zákazů 
iii) svátky 

b) mimokultovní aktivity 
i) četba literatury 
ii) zájem o aktuální dění v církvi jako celku 
iii) diskuse s nevěřícími/jinověrci 
iv) zájmová činnost 
v) výchova ve víře 

3) volný čas, zaměstnání 
a) trávení volného času 

i) aktivní koníčky v domácnosti 
ii) zájmové aktivity mimo domácnost 
iii) četba knih a periodik 
iv) zájem o TV a rozhlas 

b) postoje k zaměstnání 
i) spokojenost 
ii) aktivita 

4) motivace 
a) náboženství jako vlastní morálka 

i) partnerské vztahy 
ii) rodina 
iii) mezilidské vztahy 

b) náboženství v každodennosti 
i) stravování 
ii) nakupování 
iii) volnočasové aktivity 

5) postoj k církvím 
a) vnímání církví 

i) užitečnost 
ii) sympatie 

b) míra začlenění se do církve 
i) současná 
ii) optimální 
iii) přijatelná 
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6) postoje ke společenským jevům 

a) politická preference 
i) volby 
ii) členství ve straně 

b) postoje k některým událostem 
i) mezinárodní  
ii) vnitrostátní 

c) postoje k morálce společnosti 
i) hodnocení 
ii) řešení 

7) spotřební chování 
a) každodenní spotřeba 

i) objem 
ii) způsoby nákupu (kde, jak) 
iii) důvody výběru (proč) 

b) déledobá spotřeba 
i) frekvence 
ii) způsoby nákupu 
iii) důvody výběru 

8) sociodemografické charakteristiky 
a) základní  

i) pohlaví 
ii) věk 
iii) vzdělání 
iv) region 
v) velikost obce  

b) další 
i) počet sourozenců 
ii) výše příjmu 
iii) vybavenost některými technickými prostředky (mobilní telefon, počítač) a jejich aktivní 

používání 
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Považujete se za člověka politicky spíše na levici nebo na pravici? 

1 pravice 
2 pravý střed 
3 levý střed 
4 levice 

 
Kterou politickou stranu byste nejradši volil v blížících se volbách? 

1 ODS 
2 Koalici 
3 ČSSD 
4 KSČM 
5 SPR-RSČ 
6 jinou – uveďte jakou …………… 

 
Jste členem nějaké politické strany? 

1 ne 
2 ano – jaké …………… 

 
Co si myslíte o následujících problémech? 
  
 souhlasím spíše 

souhlasím 
spíše 
nesouhlasím 

nesouhlasím nic o 
věci 
nevím 

operace USA v Afghánistánu 1 2 3 4 5 
nálety NATO na Kosovo 1 2 3 4 5 
vojenské akce Ruska v Čečensku 1 2 3 4 5 
schválení euthanasie v Nizozemí 1 2 3 4 5 
schválení registrovaného partnerství 1 2 3 4 5 
omluva papeže za zločiny církve 1 2 3 4 5 
postup americké katolické církve po 
zveřejnění pedofilních skandálů  

1 2 3 4 5 

tažení irské církve proti potratům 1 2 3 4 5 
existenci mnohoženství u mormonů 
(nelegálním, leč praktikovaném) 

1 2 3 4 5 

 
Jaký je váš názor na tyto problémy a události, které se objevily v České republice? 
 
 považuji za 

přínosné 
považuji za 
nebezpečné 

nic o věci 
nevím 

zákon o církvích 1 2 3 
reformy na Katolické teologické fakultě UK 1 2 3 
aktivity Svědků Jehovových na ulicích a 
v domácnostech 

1 2 3 

zpěv stoupenců Hare Kršna na ulicích 1 2 3 
dopis katolické církve věřícím při debatě o 
registrovaném partnerství 

1 2 3 

restituce majetku církvím po roce 1989 1 2 3 
aktivity katolické církve při debatě o 
interrupcích 

1 2 3 

 
Myslíte si, že se v České republice lidé chovají morálně? 
 
 ano spíše ano spíše ne ne 
celkově 1 2 3 4 
v osobním životě 1 2 3 4 
v zaměstnání 1 2 3 4 
v politice 1 2 3 4 
mládež 1 2 3 4 
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Je podle vás možné tuto situaci změnit? 

1 ano, lidé si sami najdou správnou cestu 
2 ano, ale je potřeba cíleně na lidi působit 
3 ne 

 



 9 

 
POUŽITÁ LITERATURA 

Hanuš, J.: Náboženství v době politických změn. Masarykova univerzita, Brno 1999 

Hora, L.: Problematika tzv. alternativní religiozity a jejího podílu na formování životní 

 orientace mládeže. Karolinum, Praha 1995 

Kadlecová, E.: Sociologický výzkum religiosity dospělého obyvatelstva 

 v Severomoravském kraji a jeho význam pro ateistickou výchovu. 

 Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Praha 

 1966 

Kadlecová, E.: Sociologický výzkum religiozity severomoravského kraje. Academia, 

 Praha 1967 

Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986 a 1987 

Velký sociologický slovník. Karolinum, Praha 1996 


