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CO ČEKAJÍ OBYVATELÉ ČR OD 
KATOLICKÉ CÍRKVE?
pastorační a komunikační příležitosti 

data z výzkumů

připraveno pro setkání kněží Moravských diecézí 
27. 2. 2018, Velehrad

Zkoumání víry v Boha a vztahu k církvi v ČR
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Data o víře a církvi - zdroje

© ČBK 2018 

zjišťuje zdroj data k

SLDB ČSÚ 3/2011

Vztah k víře, ŘKC a CHCR IBRS 1/2016

Vnímání církve a víra v ČR IPSOS/Proximity 5/2014

Vánoční zvyky STEM 12/2016,
12/2017

Religious Belief and National Belonging in CEE Pew Research Center 2017

European value survey EVS 1999, 2008

European social survey ESS 2017

SLDB 2011 - víra (deklaratorně)

© ČBK 2018 

K víře se přihlásilo 
2,2 mil. obyvatel 
(20,8 %)

Téměř polovina osob na 
dobrovolnou otázku o 
víře neodpověděla, 
nemáme o ní informace

K Římskokatolické církvi se 
přihlásilo 1,1 mil. obyvatel, 
tzn. 10,4 % obyvatel

K ateismu se přihlásilo pouze 1,1 tis. osob Zdroj: SLDB 2011
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SLDB 2011 - regionální srovnání

© ČBK 2018 

Valašské 
Klobouky 
57,6 %

Jablunkov
57,6 %

Kravaře
53,1 %

Uherský Brod 
52,9 %

Litvínov 8,3 %
Bílina 8,4 %
Most 8,8 %

S velikostí bydliště podíl katolíků 
na obyvatelstvu klesá. Polovina 
z těch, kteří se přihlásili 
k římskokatolické církvi, žije 
v obcích pod 5000 obyvatel.

SLDB 2011- věřící Čechy / Morava

© ČBK 2018 

Zdroj: SLDB 2011

� Při SLDB v roce 2001 se v ČR přihlásilo k církvi   94 %   věřících!
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� ½ populace chodí do kostela alespoň jednou ročně.
� Vánoce, Velikonoce 52%; svatby, křty, pohřby 37%
� Víc než 50% populace se někdy modlilo vlastními slovy.
� „Některé aktivity církve jsou potřebné (44%).“
� Mezi „důležité“ činnosti patří zejména charita, péče o staré, 

nemocné a chudé.
� Církevní školství zná jen 19% respondentů.
� Význam náboženství klesá, ale proti náboženství téměř nikdo není, 

jen „je“ nezajímavé. Vztah je spíš neutrální (46%).
� Pozitivní vliv na vnímání církve mají zprávy o papeži Františkovi.
� Negativní vliv na vnímání církve mají soudní spory kolem restitucí.

© ČBK 2018 

STEM (1995-2017) - Vánoce a víra

� STEM se již více než 20 let ptá v prosincovém výzkumu na otázky víry.

� Podíl občanů, kteří věří v Boha se až do roku 2012 snižoval, v posledních 5 letech 
je podíl věřících v rozmezí 33 až 35 %.

� Podíl lidí, kteří věří v Boha, je stabilně vyšší mezi ženami (38 %) než muži (28 %), 
vyšší mezi lidmi staršími 60 let (41 %) a také na Moravě (41 %, české kraje: 28 %).

© ČBK 2018 

V prosinci roku 2017 
přesně třetina lidí (33 %) 
uvedla, že v Boha věří 
(nějakým způsobem).

Zdroj: STEM 1995- 2017
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Pew research 2017

národní a náboženské identity v regionu, kde vládly komunistické režimy
� země s převládající ortodoxní vírou, katolickou vírou a země nábožensky 

smíšené
� v ČR dominují osoby bez vyznání (v ČR 72 % respondentů)

� v ČR 29 % respondentů uvádí, že byli katolicky vychovaní
„Ač jsme zdaleka nejvíce sekularizovaná země, která je ve všech otázkách víry, 
zbožnosti a praktik daleko za ostatními, tak v otázkách na roli církví se tolik 
nevymykáme.“

Náboženské instituce přivádějí lidi k sobě blíže a posilují sociální pouta 
(ČR 46 %, medián 55 %), posilují morálku ve společnosti (ČR 40 %, 
medián 53 %), hrají důležitou roli v pomoci chudým a potřebným 
(ČR 51%, medián 50 %).
� cca pětina respondentů zastává názor, že vlády mají podporovat šíření 

náboženství

© ČBK 2018 

IBRS&CBK 2016 - víra a církev

© ČBK 2018 

Cílem výzkumu bylo získat a vyhodnotit informace 
týkající se vztahu české populace k víře i k instituci 
Římskokatolické církve v ČR.

Výsledky výzkumu poskytují podporu pro 
komunikaci katolické církve v ČR.

Výzkum realizovala ČBK díky podpoře nadace Renovabis.

© ČBK 2018 
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Summary počet věřících

� cca 1/3 populace je nějakým způsobem věřící, ale pouze cca 11% obyvatel je 
ochotno deklarovat svou příslušnost k církvi, navštěvuje pravidelně mše svaté apod.

� přibývá věřících, kteří se nehlásí k žádné církvi

Počet 
věřících?

SLDB 2011
21 %

Pew research 2017
72 % bez vyznání

STEM 2017
33 %

IBRS 2016
28 %

IPSOS 2014
21 %

© ČBK 2018 

IBRS 2016
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IBRS 2016 - východiska a specifika
� nestandardně velký vzorek dat (3 400 respondentů)
� poprvé reprezentativní data i pro jednotlivé diecéze
� klíčový výstup - nová segmentace - dělení populace nejen podle víry, ale i 

podle vztahu k církvi jako k instituci

� Jaký je pastorační potenciál v populaci ČR? Jak oslovit zdánlivě nevěřící 
populaci?
� focus group na klíčové segmenty
� očekávání a hodnocení služeb

� Vybrala jsem hlavně údaje týkající se tzv. interakční vazby (osobních 
kontaktů):
� na co Češi „slyší“;
� co (ať už věřící nebo nevěřící) od církve a od „pánů farářů“ chtějí a očekávají;
� co je citlivé, co naopak nechtějí slyšet;
� co lidi při návštěvách kostela trápí a co jim naopak pohladí duši, případně kde 

mohou vznikat nedorozumění.

© ČBK 2018 

� Dělíme populaci nejen podle víry, ale i podle vztahu k církvi jako k instituci.
Zjišťujeme:

� vztah k víře
� vztah k církvi jako instituci
� znalost církevních služeb a organizací
� očekávání stran služeb a aktivit (vč. vzdělávání)
� hodnocení poskytovaných služeb a aktivit (vč. vzdělávání)
� odkud se o nás a našich aktivitách dozvídají

V důsledku:
� S kým se potkáváme a jak s ním můžeme komunikovat? 
� Jak můžeme svou prací zlepšit obraz církve?
� Jaký je pastorační potenciál v populaci ČR? 
� Jak oslovit zdánlivě nevěřící populaci?

© ČBK a IBRS 2016 

Charakteristika výzkumu
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15

Vzorek celkem 3400 
respondentů, z toho 2992 ve 

věku 15 – 65 CAWI a 408 ve 
věku 66 – 80 CAPI  

Reprezentativní populace 
15 – 80 let (podle pohlaví, 
věku, vzdělání a velikosti 

místa bydliště) Doba 
vyplnění cca 25 minut.

Sběr dat 16. – 29.1. 2016

Focus Groups /skupinové 
diskuse/:
2 FG, 8-10 respondentů na skupinu, 
délka FG cca 90 min

Lokality:
10.2. - Praha segment „oceňovači“
11.2. - Brno segment „hledající“

Kvantitativní část: Kvalitativní část:

© ČBK a IBRS 2016 

Segmentace - snaha skloubit osu víry a otázku 
vztahu k instituci

neví

rozhodně
negativní

Vztah ke katolické církvi:

V
zt

a
h

 k
 v

íř
e:

bez víry a 
otázku víry 

odmítá

bez víry, ale 
otázku víry 
neodmítá

věří a nehlásí se 
k žádné církvi

věří a hlásí se k 
církvi

spíše 
negativní

neutrální
spíše 

pozitivní
rozhodně
pozitivní

neví

jinověrci – 1,2%

kritici – 12,2%

pomlouvači –
13,0%

obhájci – 13,3%

nezařaditelní – 12,3%

oceňovači – 14,8%

hledající  – 33,1%

Nejsilnější zastoupení ve společnosti má segment hledajících. (N=3 400)

© ČBK 2018 

Zdroj: IBRS 2016
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Summary informace a image

� Hlavními neosobními touchpoints s církví je TV (přes 50%) a Internet 
(i když online zpětně zosobňuje kontakt).  

� K přímé interakci dochází především skrze návštěvu kostela (50%).

� Vnímání představitelů katolické církve v ČR je spíše negativní, a to 
stejnou měrou díky hlavním i lokálním zástupcům 

(ve FG jsme se ptali proč a jaké zkušenosti konkrétně).

� Hlavním představitelům je vytýkána formálnost, odměřenost, 
nesrozumitelnost. 

� Lokální představitelé (faráři) jsou kritizováni za přísnost 
nevlídnost a lpění na pravidlech (nesrozumitelnost). 

� Představitelé, kteří jsou  vnímání pozitivně - Proč ? Díky otevřenosti, 
uvolněnému projevu, lidskosti, zájmu o aktuální společenská témata.

© ČBK 2018 

Stereotypní

OdměřenáNudná

Umělá

Mohutná

Komisní Pragmatická

Rozsáhlá

Sympatická

Sebevědomá

Oblíbená

Věrná
Pevná

Čestná
Pravdivá

Zábavná

Důvěryhodná

Odborná

Atraktivní
Logická
Aktivní

Milá
Věcná

Jistá

Stabilní
Nápomocná

Vstřícná
PřátelskáPřirozená

Pohodová

„Církev ideál“

LOVE

TRADE

TRUST

LOVE x TRADE x TRUST TEST: Typické příklady 
vyhraněných značek pro jednotlivé kategorie:

LOVE: Google, Ferrari, Apple

TRUST: ING, Rolls Royce

TRADE: Microsoft, Tesco

Ideální profilace velké firmy je „trust“. Ideální profilace neziskové organizace je „love“.

Pozn.: Image Field je vytvořen metodou korespondenční analýzy
a vystihuje relativní vzdálenost značek od parametrů image.  

Profil katolické církve - TRADE mark

© ČBK 2018 

Zdroj: IBRS 2016
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Katolická církev v ČR je připodobňována k velkým 
značkám konzumního života, s asociacemi rigidity, 
problémy v komunikaci a aktuálnosti.

Hledající

Oceňovači

„Starý Mercedes, 
luxusní, starý , tmavý.
Škoda auto, největší, 
známý.“

„Mattoni. Známá, mají ji všude, 
ale má nevýraznou chuť. 

„Je jako ČEZ, 
který je velký, 
dominantní, 
nerad se mění, 
spotřebovává 
hodně peněz.“

„Mobilní operátor 
O2, velký, 
zkostnatělý, 
problémy s 
komunikací.“

© ČBK 2018 

Kde všude získáváte informace o katolické církvi? (N=3400)

získává zde informace (%) Celkem * Čechy * Morava * Brněnská Olomoucká Ostrav.-Opav.

Veřejnoprávní a komerční televize 53 54 51 51 49 54

Veřejnoprávní a komerční rozhlas 28 30 26 28 25 26

Noviny 36 37 34 37 35 32

Časopisy 24 25 23 24 23 24

Tématicky zaměřená televize 20 18 23 23 24 22

Tématicky zaměřené rádio 14 12 17 18 20 14

Tématicky zaměřený tisk 15 14 17 19 19 14

Internet - obecně 47 47 46 46 45 48

Internet - tématicky zaměřené weby 18 18 19 19 20 16

Facebook 15 15 15 17 13 15

Ostatní sociální sítě 9 9 9 12 8 8

Osobní kontakty s představiteli církve 21 18 25 31 24 21

Rodina, přátelé, kolegové 37 33 43 43 47 38

Jinde než je uvedeno 10 9 11 12 13 10

Zdroje informací o církvi.

© ČBK 2018 Zdroj: IBRS 2016
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Obecné informace: Osobní zkušenost:

53%

47%

46%

37%

31%

věřící v mém okolí

kněz (farář)

Osobní zkušenost s církví je zejména přes návštěvu 
kostela

Kde všude získáváte informace o katolické církvi? Přišel(a) jste Vy osobně v posledním roce do 
osobního kontaktu s představiteli nebo členy církve? Kde všude jste v posledním roce přišel(la) do 
kontaktu s katolickou církví? (N=3400)

Informace od a o nás přijímají stejně tak z osobního kontaktu jako z médií.

?

© ČBK 2018 

Zdroj: IBRS 2016

Morava - silnější zastoupení obhájců, 
vysoký počet hledajících
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Olomoucká (N=400)

Královehradecká (N=400)

Českobudějovická (N=400)

Litoměřická (N=400)

Pražská (N=400)

Brněnská (N=500)

Plzeňská (N=500)

Celkem*

%

Obhájci Hledající Oceňovači Jinověrci Kritici Pomlouvači Nezařaditelní

© ČBK 2018 
Zdroj: IBRS 2016
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Ostravsko-opavská diecéze

� mírně nadprůměrná znalost biskupa

� podprůměrná znalost služeb sociální péče a skutečnosti, že 
církev je provozovatelem památek (2016)

© ČBK 2018 

Charakteristika diecéze ve vztahu ke katolické 
církvi:
� nadprůměrný podíl „obhájců“
� percepční i interakční zkušenosti odpovídají 

průměru celé ČR
� kvalita služeb průměrná hodnota
� bariéry pro užší kontakt s církví odpovídají 

zbytku ČR
� vnímání image a role církve také odpovídá 

celé ČR

Zdroj: IBRS 2016

Brněnská diecéze

� nadprůměrná znalost a hodnocení služeb
� více zde rezonuje názor, že by se církev                                     

měla více věnovat duchovní podpoře
� znalost biskupa je nad průměrem ČR, jeho hodnocení je zde nejlepší
� ze všech diecézí nejvyšší podíl atributů LOVE mark
� nadprůměrné hodnocení Image
� vyšší podíl „jinověrců“
� vysší počet věřících, kteří volí levicové strany (i KSČM)

© ČBK 2018 

Charakteristika diecéze ve vztahu ke katolické 
církvi:
� nadprůměrný podíl „obhájců“
� častěji využívají tematická media a přichází 

do kontaktů s církví
� častější využití služeb církve

Zdroj: IBRS 2016
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Olomoucká arcidiecéze

� společně s Brněnskou diecézí nejvyšší znalost biskupa
� znalost služeb patří k nejvyšší v ČR (vysoký potenciál komunikace 

kvality))
� silnější vnímání církve jako LOVE mark
� silné zastoupení katolických věřících v regionu
� i přes vysokou znalost služeb je jejich hodnocení pouze průměrné

© ČBK 2018 

Charakteristika diecéze ve vztahu ke katolické 
církvi:
� ze všech diecézí nejvyšší podíl „obhájců“
� častěji využívají tematická media a přichází 

do kontaktů s církví
� častěji se účastní akcí pořádaných církví
� pouze průměrné hodnocení služeb

Zdroj: IBRS 2016

Jednotlivé segmenty a jak s nimi komunikovat? 
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Obhájci  - Morava 20 %

� ČR 13 %
� Ostravsko-opavská 19 %
� Brněnská 19 % 
� Olomoucká 22%

� Nepotřebují přesvědčovat, ale potřebují utvrzovat, poskytovat 
informace, vysvětlovat, motivovat a navazovat dobré vztahy.
� Potvrdit svou víru, oživovat svou víru, upřesnit informace o chodu církve, 

vysvětlení situací (restituce, přesuny kněží apod.). Opinion makers. 

� Média: má smysl Katolický týdeník, Proglas, Noe, cirkev.cz, nástěnka 
u Vás v kostele, Vaše webové stránky, webové stránky diecéze, 
přátelé vašeho FCB profilu, papežův twitter.  

© ČBK 2018 

Věřící, kladný vztah k církvi, nezpochybňují 
svátosti. Vědí, kdo je to papež, zajímá je, 
co dělá. Často jsou ochotni i pomoci 
například při nějaké pastorační akci (ať už 
jde o úklid kostela nebo vánoční besídku).

Zdroj: IBRS 2016

OBHÁJCI 13 %  - marketingový profil

Zdena, 65 let, žiji na malé moravské vesnici, nyní jsem v 
důchodu, ale dříve jsem pracovala jako kadeřnice.

„Církev radí lidem jak kvalitně žít, učí milovat, 
odpouštět, být lepším člověkem.“

Církev se podle mne zabývá hlavně duchovní podporou, kterou také 
často využívám. Často využívám další církevní služby (křtiny, svatby, 
služby souvisejícími s církevními svátky apod.).

Do kontaktu s církví přicházím na mších/bohoslužbách a také 
prostřednictvím věřících v mém okolí.

Aktuální problém církve vidím v restitucích – toto téma podle mne 
zhoršuje vnímání církve v očích veřejnosti.

Naopak vnímání církve by pomohlo, kdyby se rychle a srozumitelně 
vyjadřovala k aktuálním společenským tématům a problémům –
chtějí mluvit o tom, co žijí.

© ČBK 2018 

BRN 19 %, OO 19%, OLO 22 %
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Zdroje informací o církvi podle segmentů. Obhájci.

Kde všude získáváte informace o katolické církvi? (N=3400)

získává zde infromace (%) Celkem * Obhájci* Hledající* Oceňovači* Jinověrci** Kritici* Pomlouvači* Nezařaditelní*

Veřejnoprávní a komerční 
televize

53 61 56 56 64 58 48 31

Veřejnoprávní a komerční rozhlas 28 40 31 31 36 27 18 17

Noviny 36 48 42 36 26 33 25 22

Časopisy 24 37 25 25 29 22 18 16

Tématicky zaměřená televize 20 43 19 18 20 15 9 14

Tématicky zaměřená rádio 14 30 14 14 18 8 7 10

Tématicky zaměřený tisk 15 37 14 17 15 6 7 10

Internet - obecně 47 51 53 48 49 53 36 31

Internet - tématicky zaměřené 
weby

18 36 17 21 22 13 10 12

Facebook 15 23 17 14 19 15 9 8

Ostatní sociální sítě 9 15 9 9 13 8 4 5

Osobní kontakty s představiteli 
církve

21 64 18 20 20 11 6 10

Rodina, přátelé, kolegové 37 72 36 37 47 34 22 16

Jinde než je uvedeno 10 14 8 10 23 12 9 9

© ČBK 2018 

Zdroj: IBRS 2016

Kritici  a  Pomlouvači

� ČR 25 %

� Ostravsko-opavská 23 %

� Brněnská 22 % 

� Olomoucká 26 %

� Pro pastorační i komunikační potenciál představují nejmenší 
pravděpodobnost úspěšnosti.

� Ti šťastnější z vás se s nimi potkávají pouze v místní nádražní 
restauraci, ti méně šťastní jim musí čelit například v obecním 
zastupitelstvu nebo škole.  

© ČBK 2018 

Na druhé straně populace máme odpůrce 
náboženství, výrazné kritiky církve. 
Zahořklé odpůrce, kteří si vždy na církvi 
najdou něco špatného a nechtějí přijímat 
dobré zprávy, je velmi těžké je oslovovat. 

Zdroj: IBRS 2016
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KRITICI 12 %  - marketingový profil

Rosťa, 36 let, žiji v Plzni a provozuji zde i svojí realitní kancelář.

„Obrovské chrámy, kázání k chudobě, ale život v přepychu 
– káží vodu a pijí víno.“

Někdo tam nahoře v nebi pravděpodobně je, ale nevím zda se mu 
líbí právě to jak funguje katolická církev.

Určitě má obrovský potenciál k tomu aby pomáhala lidem, ale podle 
mne chce pomoci především sobě (viz. třeba restituce) a navíc jsou 
tam skandály se zneužíváním dětí.

Katolická církev je bezpochyby velká a mocná organizace, ale podle 
mne je to hlavně díky tomu, že její chování je účelové a jde ji jen o 
vlastní prospěch.

I její chování vůči veřejnosti je takové odměřené – její obraz by 
třeba zlepšilo i méně formální vystupování.

© ČBK 2018 

BRN 13 %, OO 13%, OLO 13 % Zdroj: IBRS 2016

POMLOUVAČI 13 %  - marketingový profil

Franta, 50 let, žiji na severu Čech a v současné době jsem 
nezaměstnaný. 

„Historické majetkové křivdy na obyvatelstvu, 
rozdmýchávání nenávisti ve jménu víry, upalování lidí.“

Celá církev je podle mne už pouze přežitek, dnešní doba je 
jinde a oni už k současným problémům nemají co říct.

Upalovat už nemůžou, tak aspoň zneužívají děti.

Podle toho, co hlásají by měli pomáhat, ale to jim stejně nikdo 
nevěří. 

Oni jen stále hrabou pod sebe – podívejte se na ty restituce 
to jsou obrovské majetky, které mají.

© ČBK 2018 

BRN 10 %, OO 10 %, OLO 13 % Zdroj: IBRS 2016
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Nejzajímavější skupiny hledající a „oceňovači“

© ČBK 2018 

Hledající a Oceňovači

� ČR 48 %
� Ostravsko-opavská 47 %
� Brněnská 43 % 
� Olomoucká 42 %

� Jedná se o obrovský komunikační i pastorační potenciál. Téměř 
polovina populace…

� Potřebují nás potkávat ve svém každodenním životě (škola, práce, úřad, 
hospoda,…)

� Pokud přijdou, je to často nárazové, nevděčné a náročné - do kostela jdou, 
jen když něco potřebují (svatbu nebo pohřeb) nebo ze zvyku a setrvačnosti.

� Chtějí změnu, ukázat, že víra a kostel nese stopu aktuálnosti - ne jen 
„nezměnu“ a „tradici“. 

� Chybí dojem společenské aktuálnosti, že „církev mi stále má co říct“.

© ČBK 2018 

Jsme ateistická země, přesvědčených je 
málo, ale těch skutečných odpůrců také 
není mnoho. Patří sem i tradičně věřící, 
kteří se již nedeklarují při SLDB, nechodí 
pravidelně do kostela atd.

Zdroj: IBRS 2016
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HLEDAJÍCÍ 33 % 

Martina, 43 let, bydlím v jihočeském Písku, mám maturitu a pracuji na 
městském úřadě. Jsem rozvedená a vychovávám 13 letou dceru.

„Ti lidé v církvi se za ničím nehoní, neodmítají pomoc 
druhým v nouzi.“

Nehlásím se k církvi, ale do kostela se občas zajdu podívat. 

O katolickou církev a víru se sama aktivně příliš nezajímám, 
spíš jen to co se dozvím z médií a od přátel. 

Církev je určitě jedna z největších a nejstabilnějších organizací 
na světě, ale díky tomu je i zároveň nepružná a stereotypní. 

Podle mého názoru by měla církev především pomáhat potřebným, 
ale co slyším z médií tak spíše řeší restituce a také má problémy 
spojené se zneužíváním dětí.

© ČBK 2018 

BRN 35 %, OO 32 %, OLO 31 % Zdroj: IBRS 2016

Oslovení hledajících

� Tematicky zaměřené kanály sledují minimálně. 
� Jakákoliv pastoračně zajímavá diskuse na NOE má v tomto ohledu velmi malý vliv, působí 

spíše utvrzujícím dojmem pro již přesvědčené. 

� Hledající je možné oslovovat online, nekatolickými médii nebo skrze občasnou 
osobní návštěvu kostela. 

� Slyší na vyjadřování se k aktuálním tématům, propojení s aktuálním děním a 
osobní zkušeností.

� Na rozdíl od kritiků a pomlouvačů, hledající nepřepnou televizi, když se v otázkách 
Václava Moravce objeví biskup nebo když na vánoce na ČT 2 běží přenosy 
bohoslužeb. 

� Mladší z těchto skupin se rádi spřátelí na FCB s někým věřícím, třeba i s místním 
panem farářem apod.

� Chtějí od církve slyšet názory na společenské dění, chtějí se přesvědčit, že církev 
má co říci „k problémům dnešní doby“, potřebují vidět konkrétní příklady, jak 
může církev být aktuální v mém životě.

� Hledají obsah, ne jen návštěvu kostela či křtiny ze zvyku.

© ČBK 2018 
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OCEŇOVAČI 15 % 

Petr, 39 let, žiji v Praze, pracuji jako obchodní zástupce IT firmy.

„Kostely, víra v boha, nejsilnější církev, tradice, hodnoty, bible.“

Nejsem věřící a náboženství není nic pro mne, kostely nebo 
jiné církevní objekty vnímám pouze z kulturně historického 
hlediska.    

Církev není právě ta organizace, se kterou bych se osobně 
ztotožnil – mě osobně nemá moc co nabídnout, ale na druhé 
straně dobře plní svou funkci v pomoci lidem v nouzi.

Myslím, že církev má co říci i k aktuálním problémům dnešní doby, jen 
se musí vyjadřovat tak, aby to bylo srozumitelné i pro širokou 
veřejnost.

Církev v ČR by se měla více zaměřit na charitu a méně řešit restituce.

© ČBK 2018 

BRN 8 %, OO 15 %, OLO 11 % Zdroj: IBRS 2016

Oslovení oceňovačů

� Sledují politická vyjádření církevních představitelů.
� Hledají zprávy o církvi na mainstreamových online kanálech 

(youtube, FCB, google).
� Chtějí od církve slyšet názory na společenské dění, chtějí se 

přesvědčit, že církev má co říci „k problémům dnešní doby“.
� Potřebují vidět konkrétní příklady, jak může církev být aktuální 

v mém životě (stejně jako hledající).
� Zajímá je osud kulturního dědictví naší země, návrat k tradicím, 

lokální hospodaření atd.
� Hledají kvalitní služby (alternativní i církevní) a kvalitní lokální 

aktivity.
� Často rádi a vděčně využívají církevních služeb a mají kladný vztah k 

řadě církevních institucí (např. církevnímu školství).

© ČBK 2018 
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39

Bariéry pro kontakt s církví
Hledající Oceňovači

„Mám rád pana 
Czendlika. Mluví k 
současným věcem, o 
aktuálních tématech, 
přibližuje církev 
lidem. Není 
formální.“

„Byla jsem na pohřbu a 
farář tam mluvil tak 
ošklivě o zesnulé, že 
jsem chtěla odejít. 
Pomlouval starou paní, 
že ji zajímaly jen letáky 
v obchodech, že s nimi 
za ním chodila.“

místní 
Farář

Proč jste v posledním roce nebyl(a) více v kontaktu s katolickou církví? (celá populace)

47%

69%

64%

25%

58%

63%

Neměl(a) jsem k tomu  příležitost

Nejsem členem  církve

Nesouhlasím s některými názory  církve

Měl(a) jsem v minulosti špatnou
zkušenost s církví nebo jejími…

Nezajímám se o náboženství

Není mi blízké  formální prostředí církve

© ČBK 2018 
Zdroj: IBRS 2016

Bariéry pro kontakt s církví

� Formálnost - příliš formální, strohý, neuvolněný projev 
představitelů církve, přísnost a lpění na pravidlech  /např. 
návštěvy kostelů s dětmi, svatby/. 

� Uzavřenost - uzavřenost věřících /“vždy jsou prostě jiní, chodí 
jinam“/, uzavřené kostely, vybírání vstupů do kostelů. 

� Neaktuálnost - celibát, odpor proti potratům, antikoncepci, 
registrovaným partnerstvím je pro mnohé příliš dogmatický.

� Pomalost v řešení situací, reakcích na celospolečenská 
témata. Hovoří jazykem vážným, moderní je uvolněný a 
dynamický projev.

� Aféry - velký problém, výrazně snižují důvěryhodnost, jsou 
příčinou odklonu od katolické církve /sex s nezletilými 
apod./. 

Oceňovači

Hledající

© ČBK 2018 

Zdroj: IBRS 2016
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Negativní zkušenosti na lokální úrovni

� Pohřby /zažívaná negativní zkušenost s projevem 
farářů na pohřbech – příliš formální, nevkusné 
pomluvy zemřelých, neochota, nezajímavá poselství 
v projevu, vybírání příspěvků/

� Návštěvy kostelů s dětmi /strach, že dostanou 
vynadáno za hluk, pohyb dětí v nepatřičných 
zónách/

� Vybírání příspěvků při různých událostech, vybírání 
příspěvků na kostel, provoz

� Zpoplatnění vstupu do vybraných objektů

Oceňovači

Hledající

© ČBK 2018 

Pozitivní zkušenosti
� Půlnoční mše – Vánoce

� Tříkrálová sbírka, Charita, sbírka šatstva

� Slavnostní atmosféra v kostelech v období adventu

� Vystavené Betlémy – návštěvy kostelů v období adventu

� Masopustní slavnosti

� Působení řádových sester v nemocnicích, hospicové služby

� Opravy kostelů, ochrana památek

� Pořádání kulturních akcí, např. festivalu barokní hudby
� Morální základ, opora
� Poskytnutí naděje, víry, desatera
� Udržování křesťanských tradic, zvyků a rituálů
� Pilíř, opora pro starší lidi a lidi na venkově, socializační role
� Vstřícnost, obětavost
� Pomoc lidem v sociální a zdravotní nouzi, jídlo 

bezdomovcům, pomoc seniorům
� Vzdělávací instituce /církevní školy a školky/

Hledající

Oceňovači

© ČBK 2018 
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Očekávání a bariéry (celá populace) 

44

Bariéry
není člen církve (má pocit že tam nepatří

nesouhlas s názory církve

příliš formální prostředí

69%

64%

63%

Co zhoršuje názor:
- srozumitelnější vyjadřování
- rychlejší reakce na aktuální témata
- méně formální vystupování

Co by zlepšilo názor:

- uzavřenost
- formální vystupování

54%

Si myslí že církev nedokáže
odpovědět na otázky a 
problémy dnešního světa.

Hlavní bariéry pro kontakt s církví jsou 
stejné napříč všemi diecézemi.

© ČBK a IBRS 2016 
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� očekávání, čemu by se měla církev věnovat (kam a jak směřovat 
informovanost)

� Převažuje názor, že církev se zabývá hlavně restitucemi, ale měla by se 
zabývat především pomocí potřebným (potenciál charitních služeb).

� Vnímání církve zhoršuje dojem uzavřenosti i slabá komunikace služeb.

� S katolickou církví jsou spojovány především církevní služby (křtiny, svatby, 
Velikonoce …) a duchovní podpora - tyto služby jsou zároveň dobře 
hodnocené.

� Služby, které nejsou tolik v povědomí, ale mají vliv na celkové 
hodnocení, jsou vzdělávání mládeže a pořádání společenských akcí.

� Je hodnoceno dobře, ale respondenti je znají málo. 

� Vzdělávat a vychovávat je jedno z hlavních očekávání spojených s církví.

očekávání - role, služby, vystupování

© ČBK a IBRS 2016 

Čím vším se podle Vás v současné době zabývá katolická církev? (N=3400)
A čím by se podle Vás měla katolická církev zabývat?  (N=3400)

Očekávání - pomoc potřebným a vzdělávání

© ČBK 2018 Zdroj: IBRS 2016
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Pozitivní hodnocení, pozitivní témata

© ČBK 2018 

� charita obecně
� bohužel často nízká znalost konkrétních aktivit a 

systému
� pořádání sbírek, pomoc sociálně a zdravotně 

slabým, seniorům
� vzdělávání, církevní školy, záštita nad 

vzdělávacími kurzy pro dospělé
� volnočasové aktivity
� opravy památek
� záštita nad kulturními akcemi (zejména lokálně)

Očekávání - role církve

© ČBK 2018 

Čím by se měla katolická církev v ČR především zabývat?
� charita - jeden ze základních pilířů působení katolické 

církve
� péče o nemocné a seniory - oceňována je zejména 

činnost řádových sester v nemocnicích
� vzdělávání - méně známá aktivita, nicméně velmi 

pozitivně vnímaná, pro mnohé věřící zajímavá s 
očekáváním výchovy v adekvátním morálním modu.

� péče o památky - výrazně oceňované a zároveň 
očekávané vzhledem k restitucím. Lidé si všímají oprav 
kostelů, mluví o nich, jsou na ně pyšní.
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Jakým z následujících oblastí služeb by se podle Vašeho názoru měla katolická církev 
věnovat více, než se nyní věnuje? (N=3400)

Očekávání - služby

© ČBK 2018 

Zdroj: IBRS 2016

v %

Ohledně služeb, kterým by se církev měla věnovat nejsou napříč diecézemi 
výrazné rozdíly.

Co by podle Vás zlepšilo dojem z vystupování představitelů katolické církve? (N=3400)

Očekávání – vystupování představitelů

© ČBK 2018 

Zdroj: IBRS 2016

v %

Více humoru a nadsázky ve vystupování by zlepšilo dojem hlavně podle 
respondentů z Brna.

Brněnská 
diecéze 68 % 
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Závěry, doporučení

© ČBK 2018 

� pastorační i komunikační potenciál segmentu hledajících a oceňovačů

� srozumitelnější vyjadřování (při obhajobě pravidel), aktuálnost

� větší flexibilita v reakcích (všude) - komentovat aktuální společenské dění

� nebát se humoru a nadsázky, méně formální vystupování

� oživit segment obhájců (věřící) - poskytování informací, nové formy pastorace -
zážitkové kurzy, online atd.

� komunikovat služby církve

� zvýšit zájem o církev jako instituci

� hledající - „odtajnit“ prostor kostela a fary (zpřístupnit, udělat „normální“,…) / oživit 
obsah víry (např. víra jako cesta = možnost změny) ne jen formu

� potenciál online komunikace (FCB, INSTAGRAM, SNAPCHAT, PINTEREST, youtube, 
google aj.) 

� vstupovat do každodenních situací hledajících a oceňovačů (mimo církevní prostor)

nová data - návazný výzkum 2018 - vývoj segmentů, identifikování vlivů, které se 
mění a které zůstávají apod.

© ČBK 2018 

Děkuji Vám za pozornost!

PhDr. Kateřina Pulkrábková
odbor analýz církevních dat při ČBK

731 621 886

pulkrabkova@cirkev.cz


