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Kniha Laboratoř sekularizace rektora Masarykovy univerzity v Brně a před-
sedy brněnského Centra pro studium demokracie a kultury profesora Petra 
Fialy zaujme nejen kvůli renomovanému jménu autora, ale i zajímavým 
tématem, když v útlé, ale kvalitní publikaci analyzuje sekularizační proces 
v ČR. Po nastínění základních pojmů Fiala zkoumá postavení katolické církve 
v české společnosti, popisuje zájmy a strategie církve v sekularizované 
společnosti a nakonec rozebírá roli křesťanské strany v české politice. 
 Pokud bychom měli stavit země, které mají k české situaci z hlediska 
religiozity a sekularizace společnosti nejblíže, bylo by to v rovině státu 
Estonsko, z perspektivy regionu asi východoněmecké spolkové země. Česká 
republika představuje extrémní případ evropské výjimečnosti. Protože autor 
chce srovnávat českou verzi vztahu náboženství a politiky v evropském 
kontextu, zůstává u diagnostiky české situace jako „zvláštního případu“. 
 Pro vyjádření postavení náboženství ve společnosti a vztahu mezi 
náboženstvím a politikou používá pojmy jako sekularizace, ateizace či 
odnáboženštění. Zatímco počet příslušníků katolické církve činí podle sčítání 
z roku 2001 téměř 27 % české populace, počet lidí bez vyznání se pohybuje 
kolem 70 %, podle některých výzkumů i více. Toto neobvykle vysoké číslo 
nevěřících je srovnatelné pouze s východoněmeckými spolkovými zeměmi. 
 Česká společnost může být podle Fialy chápána jako model či laboratoř, 
v níž lze pozorovat, jak se bude vyvíjet postavení církví v pokračujících 
sekularizačních procesech nejen transformujících se zemí, ale v celé Evropě. 
Už za první republiky zaujímala katolická církev na území spíše obranné 
reakce a nikdy nebyla zcela přijata jako konstitutivní součást české společnosti. 
Slabé postavení církve pokračovalo i po roce 1989. 
 Fiala argumentuje, že v politické dimenzi svého působení se katolická 
církev dopustila dvou podstatných chyb, které ještě snížily její i tak slabý 
potenciál významněji ovlivňovat společenskou a politickou realitu v České 
republice. Šlo o problematický postup církve v otázce restituce církevního 
majetku a její pokus ovlivňovat politické dění v rovině stranicko-politické. 
 Rozehráváním požadavků na vracení církevního majetku ztratila podle Fialy 
katolická církev část pozitivního mediálního obrazu jako morální autority. 
V mediálních diskusích byla prezentována jako mocenská instituce, která touží 
po majetku. Některé hlasy uvnitř církve (např. královéhradeckého biskupa 
Dominika Duky), že úsilí o navracení majetku může být sice spravedlivé, ale 
nemusí být vhodné nebo přínosné, zůstaly nevyslyšeny. 
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 Vlády a parlament v 90. letech nebyly ochotny vracet majetek jednak proto, 
že to bylo právně i věcně komplikované a vyžadovalo to dohodu více stran a 
také všech církví, ale především pro to chyběla společenská vůle. Většina 
občanů byla proti navracení majetku. Nebylo proto v zájmu politických stran, 
aby se v této záležitosti výrazněji angažovaly, protože by si v očích voličů spíše 
ublížily. 
 Fialovi nejde o to, zda jsou církevní restituce spravedlivé či nikoli, ani o to, 
zda církev tento majetek skutečně potřebuje. Snaží se ukázat, že způsob, 
kterým zde církev vstoupila (či se nechala vmanévrovat) do předem prohrané 
politické bitvy, byl kontraproduktivní. Volání po církevních restitucích se stalo 
procesem, v němž vysoké transakční náklady pro církev už dávno převýšily 
výnosy, které tento majetek může přinést. 
 Dalším problematickým bodem církve bylo pokušení církevních 
představitelů zasahovat v 90. letech do politických událostí. Příznačným 
vyvrcholením tohoto přístupu byla výzva kardinála Miloslava Vlka k demisi 
druhé vlády Václava Klause (1996 – 1997) a veřejné odsouzení tohoto politika 
v listopadu 1997. Občanskou demokratickou stranu vždy volila i řada katolíků, 
ostatně její součástí se stala křesťansko-demokratická strana (KDS). 
 Český primas se tehdy postavil na tehdejší pozice lidové strany a jejího 
předsedy Josefa Luxe. Pokud se katolická církev v sekularizované české 
společnosti rozhodne zastávat určité konkrétní politické postoje, musí počítat 
s výraznou protireakcí, a to i v těch skupinách obyvatel, které jsou jí vcelku 
nakloněny. Česká katolická církev svými politizujícími prohlášeními podle 
Fialy oživovala a vyvolávala archetypální proticírkevní nálady. 
 Pokles religiozity, pokles důvěry v církve, proměňující se struktura věřících, 
tendence k obrannému postoji, izolaci a marginalizaci lze nalézt i v jiných 
postkomunistických zemích, ale rovněž v západní Evropě. V ČR však tyto 
procesy postoupily nejdále a s nezvyklou razancí. Role katolické církve v české 
společnosti byla s výjimkou prvních let po listopadu 1989 velmi slabá. Význam 
církve v rámci politického systému dále klesal. 
 Strategie zvolené pro působení české církve ve společnosti se ukázaly jako 
nevhodné, neboť nerespektovaly náboženskou, kulturní a politicko-kulturní 
situaci, ani intelektuální, personální a organizační kapacity, které měla církev 
k dispozici. Česká katolická církev musí podle Fialy začít reálně vidět svou 
minoritní pozici uvnitř české společnosti a přizpůsobit této situaci svou 
strategii. 
 Církev si musí zvyknout na to, že její postavení nebude v české společnosti 
dáno žádnými historickými zásluhami a že není kam a k čemu se vracet. Církev 
by se měla přiznat, že se pohybuje na převážně misijním území, v němž je 
společnost k církvi převážně lhostejná. Vliv si může církev udržet jen tehdy, 

Sociológia 42, 2010, č. 1 81 



bude-li se znovu pokoušet bez jakých předběžných historických, politických a 
morálních nároků českou veřejnost adekvátně oslovovat. 
 Ve své předešlé knize Katolicismus a politika (Brno, CDK 1995) Petr Fiala 
argumentoval, že církve nejsou primárně organizovány proto, aby vyvíjely tlak, 
sdružovaly a prosazovaly zájmy, nebo se podílely na moci. Ačkoli cokoli 
z toho mohou v určitých situacích dělat, není to jejich konstitutivním účelem. 
Katolická církev odmítá chápat sebe samu jako organizaci nebo instituci, ale 
vykládá se jako komplex dvou složek – lidské a božské.  
 V Laboratoři sekularizace Fiala svůj postoj přehodnocuje a vysvětluje, že 
při snaze o vymezení rozdílů mezi církvemi a zájmovými skupinami nebyly 
zohledněny všechny shodné znaky, které mají církve a zájmové skupiny 
společné. Při důkladnějším srovnání církví a organizací, jež bez pochybností 
považujeme za zájmové skupiny, dospívá Fiala k závěru, že církve je možno za 
zájmové skupiny považovat. 
 Vytvoření teoretického prostoru pro to, aby se mohly církve počítat mezi 
zájmové skupiny, ještě neznamená, že katolická církev musí být ve všech 
politických systémech „jen“ zájmovou skupinou. Katolická církev se nachází 
na určitém kontinuu, na jehož jednom konci je v některých zemích spíše 
organizací sui genesis (např. Itálie či Rakousko), zatímco v jiných je 
jednoznačně již jen jednou ze zájmových skupin (ČR). 
 Katolická církev vychází z normativního pohledu na společnost a politiku, 
který podle Fialy příliš nezohledňuje poznatky sociálních věd. Jde zejména o 
vztah ke skupinovým zájmům, např. o představu, že strany nemají hájit své 
zájmy, ale obecné blaho. Pro církev je obtížné připustit pluralitu modelů 
„obecného blaha“, podobně jako představu, že je jednou ze zájmových skupin. 
 Současné postavení církví v evropských státech se odehrává v prostoru, kdy 
na jedné straně státy garantují svobodu vyznání, na druhé straně deklarují 
hodnotovou neutralitu. Tento dvojí princip je i východiskem pro právní 
postavení církví. Vztah státu a církví je založen na nábožensko-světonázorové 
neutralitě sekulárního státu a na základním principu náboženské svobody. 
 Ačkoli soubor hodnot zprostředkovávaný křesťanstvím byl dlouho jedním 
ze zásadních zdrojů demokratického politického řádu a koneckonců i 
hospodářského systému, v Evropě pozorujeme tendenci, že stát, přestože má 
církev ještě de iure historicky zvláštní právní postavení, postupně de facto 
přestává chápat církev jako zvláštní organizaci. Tento fakt se promítá do tvorby 
i výkladu práva. 
 Katolická církev dnes dokonce ani nemá takovou pozici a schopnost 
prosazovat své požadavky jako např. svazy zaměstnanců nebo profesní 
sdružení lékařů i právníků, o jejichž příslušnosti k zájmovým skupinám není 
pochyb. Většina občanů už dávno nevnímá církev jako organizaci, kterou by 
bylo žádoucí nějak zvýhodňovat nebo jí přisuzovat zvláštní postavení. Církve 
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už nejsou akceptovány celou společností jako představitelky určitých obecně 
sdílených hodnot. 
 Místo toho je považována za organizaci, která je sice v řadě oblastí obecně 
prospěšná, ale která v užším smyslu hájí zvláštní zájmy menšinové společenské 
skupiny věřících. Církev není chápána jako nositelka univerzálních hodnot, 
hodnotový konsensus české společnosti se pomalu vytrácí. Existuje zde 
hodnotový pluralismus. Postupně se rozmělňuje katalog hodnot, které celá 
společnost považuje za nezpochybnitelné. 
 Být zájmovou skupinou neznamená disponovat určitým a priori daným 
postavením, ale přináší nutnost usilovat o prosazení svých zájmů (idejí, 
myšlenek, názorů) v konkurenci s jinými skupinami a potřebu tomu přizpů-
sobovat své strategie. Církve stojí před novou výzvou. Podle Fialy není 
podstatné, zda se církev chce stát jednou ze zájmových skupin. Už se v této 
situaci ocitla. 
 Autor se zabývá i rolí křesťanské strany v českém politickém systému. 
Pozice ve středu je pro křesťanskou stranu kritická, neboť je v trvalém napětí 
s nezbytnými konzervativními aspekty jejího profilu. Fiala upozorňuje, že 
politický střed lze dobýt a udržet pouze ze „strany“ (tedy na základě zřetelné 
ideové profilace), ale nelze v něm trvale být. KDU-ČSL je z hlediska dalšího 
vývoje ohrožená. 
 Česká společnost je nenáboženská. Český případ je důležitý, protože 
pravděpodobně předjímá roli, jakou brzy bude mít křesťanství ve společenském 
a politickém životě evropských zemí. Na české společnosti lze pozorovat stav, 
do něhož jiné evropské společnosti z hlediska náboženství dříve či později 
pravděpodobně přijdou. Proto českou společnost Fiala výstižně nazývá 
„laboratoří sekularizace“. 
 

Marek Loužek 
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