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Teologie komunikace
- od vizuální kultury k vizuální teologii

 Média jako Boží dar => Boží světlo

 Trinitární komunikace

 Kristus jako model komunikace



Mezi tichem a slovem – světlo 
komunikace

 Aktualita – stimul – zlom

 nová média mohou dávat světlo - osvětlovat 
každodenní život člověka, který je používá,

 ale současně porušují vzájemnou komunikaci



Angeletika
 Jaký je vztah mezi zprávou a poslem?
 Je význam médií ve zprávách?
 Je obsah zprávy a její forma oddělené?
 Může být forma a obsah odděleny, abychom porozuměli, 

jak je znalost vytvořena, přenesena a užívána?
 Jaký je vztah mezi hermeneutikou a angeletikou? Může 

hermeneutika být řečena dohodou s výkladem zpráv nebo 
poslů v následném přednesu a před jinými přenosy?

 Jaké jsou směrnice pro vytvoření zpráv, jejich šíření, 
uskladňování, vyhledávání, zhodnocení a použití? Jak tyto 
směrnice formují vzájemné komunikační aktivity?

 Kdo jsou poslové v těchto směrnicích? Jaké jsou 
technologie směrnic pro zprávy?



Propaganda a manipulace
 získání nových přívrženců,
 akceptování určitých hesel,
 zajištění volebních hlasů nějakému politickému 

seskupení.

 Účinnost propagandy závisí na:
 respektování zásad propagandy,
 použitých prostředků,
 mentalitě disponenta propagandy,
 osobních znacích adresátů propagandy.



Prostředky manipulace a 
propagandy
 Stereotyp
 Vzniká díky:
 stálé tendenci lidské psychiky dělat zevšeobecnění,
 neochotě podřídit stereotyp kontrole.
 Stereotypy jsou:
 nositelé kultury,
 budují veřejné mínění,
 integrují společenství,
 majú účast na technikách propagandy,
 ale: a) zužujú myšlení,
 b) vedou k předsudkům a neochotě,
 c) stěžují prohĺoubené získaní vědomostí.



Prostředky manipulace a 
propagandy
 Mýtus
 Mýty o Cirkvi:
 1. mýtus Církve, která má moc ve státě,
 2. mýty, které navazují na učitelské poslání Církve

(mýtus konfliktu mezi náboženstvím a vědou, mýtus 
vědeckého světonázoru),

 3. mýty, které se vztahují k „negativním“ postojům
členů Církve (fundamentalizmus, nedostatek
tolerance, triumfalizmus).



Prostředky manipulace a 
propagandy
 Klep
 Definice: Klep – „je to tajné odevzdávání nepravdivých 

informací, které jsou v neprospěch kohosi třetího“.

 Motivy:
 obranný mechanizmus (projekce),
 pocit nálady
 postoj zlosti ba dokonca agrese ve vztahu k neoblíbené osobě
 Záminkou je údajná nutnost demaskovat všechno, co je skryté 

před společenstvím.

 Ulehčuje to svobodu slova a dojem o úplné nezávislosti 

novináře.



Prostředky manipulace a 
propagandy
 Kamufláž



Techniky propagandy a manipulace
 Opakování
 Promlčení
 „Zděděná veřejnost“ 
 Symbol
 Mimořádnost zprávy
 Móda
 Selekce (výběr)
 Odváděcí manévr
 Eufemistické formulace



Techniky propagandy a manipulace
 Zveličování (hyperbolizace)
 Nadměrné zevšeobecňování
 Zjednodušení pomocí „Cliche“
 Otevřenost
 Etiketa jako substituce názvů
 Autorita
 Doplňující technika
 „Band wagon“
 Návrh
 Intenzita obsahu
 Přímé působení
 Propaganda vyjadřovaná činem
 Ultimativní formulace



Nejvyšší dosažené vzdělání 
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Které z uvedených hodnot považujete pro 
sebe za nejdůležitější?
 VYBRANÉ HODNOTY
 individuální svoboda
 ochrana přírody
 sociální spravedlnost
 možnost kariérního 

růstu v zaměstnání
 Vlastenectví
 víra v Boha

 Rozhodně ano

 70%
 46%
 33%
 29%

 21%
 10%



Jaké je Vaše náboženské vyznání?
 - římskokatolické
 - českobratrské 

evangelické
 - ostatní křesťanské
 - ostatní 

mimokřesťanské

 - žádné

 20%
 3%

 3%

 1,3%

 72,7%



který výrok nejlépe vystihuje váš postoj?
 - nevěřím v Boha
 - nevím, zda Bůh je, a nevěřím, 

že se to dá zjistit
 - nevěřím v osobního Boha, ale 

věřím v nějakou Vyšší moc
 - někdy se mi zdá, že v Boha 

věřím, a někdy, že ne
 - i když mám pochybnosti, 

cítím, že v Boha věřím
 - vím, že Bůh skutečně existuje a 

nepochybuji o tom

 29,1
 15,4

 29,4

 4,2

 13,4

 8,5





Otázky 
 Proč právě v České republice dochází k jinde nevídanému fenoménu, že 

křtění katolíci se nehlásí ke katolické církvi – pojmenovaná víra není 
součástí identity Čechů a jakou roli v tom hrají média? 

 Souvisí nějak světové prvenství Čechů v počtu ateistů, nízké porodnosti, 
největší produkci gay porna a největší konzumace piva, respektive v čem 
je česká mentalita a duchovní “nepotřeba” výjimečná? 

 Proč má instituce, v jejímž popisu je dobro, tak zlý mediální obraz? 
 Je chyba v médiích nebo v katolické církvi? 
 Dokázala česká katolická církev využít kladný mediální potenciál, který 

měla v době pádu režimu? 
 Je katolická církev schopna adaptovat se na postmoderní mediální 

společnost, či je odsouzena k rudimentální službě seniorům a poté 
odsouzena k zániku?

 Promarnila svůj vstup do mediálního věku jednou provždy, nebo 
existuje prostor pro znovuzískání ideologického vlivu?





Animovaný film pro děti 
O Malence, 1994:
 „…Svatba? A jdi mi k šípku, to by byla chyba. Stálo by to v cestě 

tvý kariéře. Dělat jen
 tyhle domácnostní věci.“
 „Jaké věci?“
 „Zase prádlo, zase plínky a pořád posmrkané nosy, to po svatbě se 

nosí. Tak už zase vařit
 kaše, další okno nechat zasklít, dírou ve střeše teče a zas něco se 

pálí. Tak tedy to už je co
 říct, že téhle hrůze kráčíš vstříc a někdy toho je ještě víc. Já říkám 

jé, nevdávej se, ať je
 třeba princ…naděláme spoustu peněz, tvá máma bude 

bohatá…budeš důležitá
 osobnost…“



Petr Nečas, 
k Národnímu týdnu manželství:
 …Jakoby život v manželství předkládaný médii byl něčím 

nemoderním a nevkusným, co se nehodí pro současného, 
kariérou motivovaného úspěšného člověka. Listujíce 
stranami deníků, nacházíme na nich takové záplavy zpráv o 
manželských krizích, rozvodech, domácím násilí mezi 
manželi a podobných neblahých jevech, až bychom mohli 
skoro usoudit, že manželství je spíše velmi riskantním a 
životu nebezpečným podnikem. Seriály o lepých svobodných 
třicátnicích užívajících si bezstarostného života singlů 
popíjením v newyorských kavárnách jen dotvářejí obraz 
mimomanželského života jako ideální formy lidské 
existence.



Přímý informační vliv 
založený na interakci 

mezi knězem a katolíkem 
skrze kazatelny

nelze nahradit nepřímým 
vlivem 

skrze média



Ztráta 
nepřímého ideologického vlivu

 Po dlouhá staletí to byla církev, kdo určoval 
společenská etická pravidla, ale v druhé polovině 
20.století ztratila i tuto doménu. 

 Sekularizovaná masová média nahradila církev v 
určování etických norem.





Z prvorepublikového filmu:

 „Já tě pak přede všemi políbím a maminka bude muset 
se svatbou souhlasit, protože budeš kompromitovaná.“

 „Kompromitovaná? Ach, zní to tak romanticky.“



decentralizovaná spiritualita
 z internetové diskuse v Lidových novinách

 Moje matka je ideologický mutant. Vrátila se z Izraele s 
prohlášením, že Mesiáš teprve přijde. Minule, když byla na 
dovolené v Thajsku, říkala, že žije svůj devátý život, že je 
stará duše, která už brzy splyne s Nirvánou. Z Egypta se 
vrátila se soškou boha Horuse. Když jsem jí připomněl, že je 
pokřtěná a že by se měla řídit přikázáním „v jednoho Boha 
věřiti budeš“, tak mi na to řekla, že ji černoprdelníci nebavěj
a že jsem úzkoprsý. Na vánoce ale každý rok vytáhne Betlém 
a naleští Ježíška. Při volbách by nejraději volila komunisty, 
protože by jí zvedli důchod, ale to by jí otec neodpustil, tak 
volila ODS. Inch Allah!



“vpád informačních
technologií a globalizace 

způsobili relativizaci 
veškerých hodnot, tedy

i víry v Boha.”



Obraz, kterým se katolická církev prezentuje světu, 
je spíš její vlastní karikatura.....
Problém katolíků není v tom, co hlásají, 
ale jak to hlásají. 
Jako když vám v restauraci opravdu arogantní číšník 
přinese opravdu dobré jídlo – pak je těžké jedno od
druhého odlišit.....většina lidí v Česku vnímá církev 
jako pochybné uskupení manipulátorů
a demagogů, jimž je lépe se vyhnout...



Největším nebezpečím médií není jejich negativita, 
nýbrž, jak už před lety upozorňoval
americký publicista Neil Postman, 
jejich tendence obrátit vše na zábavu. 
Zbavit medializovaný obsah rozlišení na důležité 
a méně důležité a nabízet jen věci se stejnou -
tedy žádnou - hodnotou. 
Postavit na jednu úroveň humanitární pomoc 
a soutěž tanečních amatérů, 
problémy sociálně vyloučených skupin 
a informace ze soukromí slavných.



Seriály, filmy, časopisy

 Přátelé 

 Sex ve městě

 Zoufalé manželky



církev 
apoštolská a charismatická

 její práce má spočívat v předávání svědectví

 a v charismatickém šíření víry.



Pedofilní aféry
 V Německu působilo za posledních 50 let přibližně 50 

000 duchovních a v tomto časovém období se stalo 94 
podobných kauz... 

 Média nenapíší “dotyčný XY udělal to a to”, ale napíše se 
“církev”. ... Chyba je, že církevní autorita, která takový 
přečin zatajila, poškodila jméno všech dobrých kněží i 
celé církve...

 Dominik Duka



Public Relations katolické církve

 “Největší kampaní v historii lidstva byla kampaň s 
Ježíšem Kristem”

 Oliviero Toscani.

 Co se stalo ve dvacátém století, 
 že do této doby bezchybné PR  církve

 přestalo fungovat?



Důsledek – devalvace loga
 ,,Budování dobré značky může trvat 100 let a 30 dní 

stačí na její zničení.”

 Z kříže a dalších symbolů se stal kýč, který se s oblibou 
používá pro mediální zkratku symbolizující napětí.

 Logo katolické církve tak přestalo plnit funkci 
tradičního symbolu, která nám pomáhá posilovat naší 
identitu, a zcela tak paradoxně popírá definici značek.



šířit evangelium 
moderními prostředky
 Včetně marketingu a reklamy

 “Reklama nám předstírá království boží, aniž bychom 
museli učinit něco víc než koupit.

 Slibuje nám ráj na úvěr... Reklama je katechismem 
náboženství spotřeby.”

 Toscani



Vytváření domněnek
 A přitom je čím se chlubit a argumentovat

 ,,Církev by měla pracovníky médií více chválit a méně 
kritizovat a hledat v jejich řadách pozitivní ohlasy“

 "Miliardy od státu církvím pomůžou dostat se na 
výsluní ekonomického i politického vlivu a z božích 
pastýřů se stanou bohatí obchodníci,“

 Česká televize – 168 hodin



inzerce
 Církve se pak dopouštějí podobné chyby, když místo aby si 

zaplatily v hlavních denících
 celostránkové inzeráty, v nichž by zřetelně vysvětlily to, co 

dnešní noviny nedokáží,
 přistupují na rozhovory se sice vysoce postavenými 

funkcionáři, ale nikoliv ekonomy, kteří
 by dokázali argumentovat věcně. 

 Se slogany, „co bylo ukradeno, musí být vráceno“ nebo „šlo 
by o druhé vyvlastnění, tentokrát demokratickou Českou 
republikou“ se už také nevystačí.



internet


