
Tuto studii lze citovat ve formátu: Křesťanská akademie mladých, z.s., Religiozita mladých: Závěrečná zpráva 

ze sociologického výzkumu mezi středoškolskými studenty v ČR, Focus Marketing & Research, Listopad 2022. 

Průzkum religiozity studentů středních škol v ČR 2022 

Křesťanská akademie mladých, z.s. (KAM) v roce 2011 realizovala rozsáhlý výzkum mezi středoškolskou 

mládeží (15-20 let), jehož cílem bylo zmapovat a analyzovat stav religiozity v této subpopulaci české 

veřejnosti. V roce 2022 KAM ve spolupráci s Českou evangelikální aliancí a za podpory dvou rodinných nadací 

opakovala obdobný výzkum. Oba výzkumy provedla a zpracovala sociologická agentura FOCUS. 

 

1. Index religiozity (IR) 

Jako nástroj pro srovnání míry religiozity středoškoláků byl zvolen The Duke University Religion Index 

(DUREL)1. Jedná se o pěti položkovou metriku, která popisuje míru náboženského zapojení. Index je složen ze 

tří hlavních dimenzí religiozity: a) organizační náboženská aktivita, b) neinstitucionální náboženské aktivity, c) 

vnitřní (subjektivní) religiozita. Vzhledem k nízké úrovni obecné religiozity ve skupině byly zvoleny následují 

tři nestejně široké bodové intervaly (obr. 1): 

● nízký IR: 5b.– 9b., který zahrnuje 76% respondentů 

● střední IR: 9,1b. – 16b., který zahrnuje 19% respondentů 

● vysoký IR: 16,1b. – 27b., který zahrnuje 5% respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Srovnání náboženských charakteristik výběrových vzorků 2011/2022 

Hlavní zjištění jsou závislá především na struktuře výběrového vzorku, který se z pohledu náboženských 

charakteristik respondentů výrazně neliší od vzorku, který byl osloven ve výzkumu religiozity mladých z roku 

2011, byť byl dotazovaný počet respondentů více než sedmkrát vyšší a byli osloveni pouze studenti 2. a 3. 

ročníků, zatímco v roce 2022 byli dotazováni studenti všech ročníků. 

Ve srovnání s výzkumem z roku 2011 je podíl aktuální skupiny středoškoláků, která (a) věří v Boží existenci 

téměř totožný, jen o tři procenta nižší (14%/17%). Podobně je tomu u skupiny popíračů Boží existence 

(21%/22%) i tzv. něcistů (46%/43%). Rozdíly se pohybují v rámci statistické chyby, byť je třeba uvážit výše 

 
1 Koenig, Harold G., and Arndt Büssing 2010, Religions 1, no. 1: 78-85. https://doi.org/10.3390/rel1010078 
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zmíněnou odlišnost porovnávaných souborů. 

 

3. Hodnoty 

Nepřehlednost a relativizaci morálních pravidel v pozdně-moderní společnosti vnímá téměř polovina 

respondentů (46%), kteří považují za „složité  poznat, která morální pravidla jsou ta správná“. Tento názor je 

více méně rovnoměrně rozložen v celém vzorku (obr. 2). Alespoň čtyři pětiny respondentů považují pro svůj 

život za nejdůležitější prosociální hodnoty, které preferují před hodnotami individualistickými (obr. 3). 

 
Obrázek 2: rozpoznání morálních pravidel 

Respondenti s nejvyšší hodnotou IR (obr. 3) připisují vyšší podporu než studenti s nízkým IR, zvláště: toleranci 

(89%), sebekázni (88%), pokoře (86%), skromnosti (85%), úctě k rodičům (84%), sociální spravedlnosti (82%), 

stabilnímu sociálnímu řádu (81%). 

 

Obrázek 3: důležitost vybraných hodnot dle míry IR 
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4. Prožívání smyslu života a životního štěstí 

V adolescenci je hledání životního smyslu a míra pociťovaného životního štěstí vždy odrazem složitého procesu 

dospívání a osobnostního zrání. Ilustruje to zvláště skutečnost, že nejpočetnější skupina středoškoláků (48%) 

životní smysl hledá. Necelá čtvrtina (23%) uvádí, že životní smysl našla (obr. 4). 

Z pohledu sledovaných sociodemografických charakteristik jsou měřené čtyři varianty prožívání životního 

smyslu rozloženy více méně rovnoměrně. Jedinou výjimku představuje skupina středoškoláků s vysokým IR. 

Podíl těch, kteří deklarují, že našli smysl života je v této skupině téměř dvojnásobný (45%) než v celé skupině 

(obr. 4). 

 
Obrázek 4: prožívaný smysl života 

V otevřené otázce respondenti spojovali svůj smysl života zvláště s rodinou, seberozvojem, ale také s 

hédonickými aktivitami, především se zábavou (obr. 5). 
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Obrázek 5: deklarované příklady životního smyslu 

Složité prožívání adolescence ilustruje spíše skutečnost, že slabá polovina středoškoláků (53%) uvedla, že 

hodnotí svůj život jako šťastný. Respondenti se umístili více méně do středu sedmibodové škály (průměrná 

hodnota 4,4). Z pohledu sledovaných sociodemografických charakteristik je v roce 2022 prožívaná míra 

životního štěstí rozložena více méně rovnoměrně, s jednou výjimkou. Nejvyšší hodnotu životního štěstí 

deklarují středoškoláci s nejvyšším IR (70%). Jde tedy o 17% vyšší podíl než v celém souboru (obr.6). 

 
Obrázek 6: aktuální pocit štěstí v životě 

5. Prožívání smyslu života a životního štěstí – srovnání 2011 a 2022 

V roce 2011 deklarovaly pocit životního štěstí více než dvě třetiny středoškoláků (71%), tedy téměř o pětinu 

(+18%) více než v aktuálním šetření (obr. 7). 

Srovnání obou souborů (obr. 7) z pohledu prožívaného životního smyslu nenabízí zdaleka tak výrazné rozdíly. 
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V obou výzkumech necelá pětina respondentů uvádí, že našla smysl života (23%) a téměř polovina (48%/52%) 

jej hledá. Výraznější rozdíl vidíme jen při porovnání podílu respondentů, kteří mají pocit, že jejich život „nemá 

smysl, nemá cenu jej hledat“, který je aktuálně o 7% vyšší než v roce 2011 (10%/3%). 

 
Obrázek 7: komparace hodnot „pocitu štěstí“ a „smysl života“ v letech 2022/2011 

Vysvětlení, proč se ve srovnání s šetřením z roku 2011 natolik propadl podíl pociťovaného životního štěstí, ale 

ne prožívaný pocit životního smyslu, můžeme spekulativně odvozovat z předpokladu, že proces hledání životního 

smyslu má povahu antropologické konstanty, která nepodléhá tolik společensko-politickým změnám a krizím, 

jako je tomu v případě pocitu životního štěstí, který více odráží aktuální individuální a rodinnou situaci 

dospívajících. 

 

6. Vztah ke křesťanským hodnotám a duchovnu  

Za původní křesťanské hodnoty považují více než dvě třetiny respondentů: lásku k bližnímu (79%), čestnost, 

pravdivost (75%), ochranu rodiny (73%), víru v Boha (71%), mezilidskou důvěru (67%), mezilidskou 

solidaritu (66%), život prospěšný okolí (63%). 

 
Obrázek 8: původní křesťanské hodnoty podle míry IR 
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Vztah českého státu a křesťanských hodnot vnímají středoškoláci rozporuplně. Zhruba polovina respondentů 

si je vědoma křesťanských kořenů české státnosti, ale více než dvě třetiny chápou tento vztah jako 

nenaplněný. Více než pětinový podíl odpovědí nevím + nechci odpovědět, naznačuje, že jde o téma, které je 

pro stávají středoškolskou populaci dosti vzdálené. 

 

7. Postoje k Boží existenci, Ježíši Kristu, k Bibli 

Nejpočetnější je skupina respondentů – něcistů (obr. 9), která deklaruje, že něco nad námi je (46%), ale 

nedovedou to pojmenovat. O boží existenci je přesvědčeno 14% studentů, ale ne všichni se o Boha zajímají. 

Mezi respondenty s vysokým IR věří v boží existenci více než čtyři pětiny středoškoláků (84%). Regionálně je 

nejvyšší podíl středoškoláků, kteří jsou přesvědčení o boží existenci, v moravskoslezském kraji (20%). Naopak 

boží existenci popírá pětina respondentů (21%), nejvíce muži (27%), studenti z Prahy (29%) a z 

moravskoslezského kraje (27%). 

Ve srovnání s výzkumem z roku 2011 je skupina středoškoláků, která o boží existenci nepochybuje, téměř 

stejná, podobně jako u skupiny popíračů boží existence. Rozdíly se pohybují v rámci statistické chyby (obr. 

12). 

 
Obrázek 9: postoje k Bohu 

Názory ohledně osoby Ježíše Krista se dělí na čtyři základní perspektivy (obr. 10): 

● více než třetina středoškoláků (39%) ignoruje nebo popírá jeho existenci, 

● více než třetina (36%) jej vnímá v historicko-sekulární perspektivě, 

● desetina (12%) středoškoláků pohlíží na Ježíše Krista optikou nábožensko-věroučné perspektivy, 

● kritickou perspektivu zastává 5% respondentů. 

Mezi dvěma třetinami středoškoláků (65%) s vysokou úrovní IR, dominuje perspektiva nábožensko-věroučná, 

která chápe Ježíše Krista jako Božího syna a spasitele světa. Porovnání s výzkumem z roku 2011 (obr. 12) 

naznačuje jediný výraznější, devítiprocentní pokles podílu studentů, kteří sdílejí nábožensko-věroučnou 

perspektivu (2011 – 21%, 2022 – 12%). 
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Obrázek 10: názory na Ježíše Krista  

Více než dvě třetiny středoškoláků nemají žádnou zkušenost s četbou Písma (obr. 11). Polovina studentů (56%) 

Bibli nečetla, a ani o to nejeví zájem. Tento postoj je nejfrekventovanější mezi respondenty s nejnižším IR 

(67%) a studenty nematuritních oborů (SOU) – 65%. Bibli nečetla, ale ráda by tak učinila desetina 

středoškoláků (13%). Šestina respondentů (16%) četla některé části Bible, ale nezaujaly je. Naopak Písmo 

představuje nedílnou součást života pro 2% středoškoláků, kteří si v něm často čtou. Více než desetinu 

respondentů (12%) četla alespoň některé jeho části a zaujaly je. Tato zkušenost s Biblí je nejvíce zastoupena 

mezi respondenty s nejvyšším IR (72%) a s velkým odstupem také mezi pětinou gymnazistů (19%). Porovnání 

s výzkumem z roku 2011 (obr.12) nenaznačuje výraznější změnu názorů, pouze skupina středoškoláků, která 

Bibli nečetla, a ani o to nejeví zájem se mírně zvětšila - ze 49% na 56%. 

 

 
Obrázek 11: Vztah k Bibli 
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Obrázek 12: postoj k Bohu, názor na Ježíše Krista a vztah k Bibli – srovnání postojů 2022/2011 

 

8. Alternativní spirituální praxe 

Skutečnost, že se čtyři pětiny (80%) respondentů hlásí k jednomu z paradigmatických výkladů moderní, 

novověké vědy - k evoluční teorii, ale jen 40% středoškoláků se označilo za ateisty, naznačuje, že řada stoupenců 

evoluční perspektivy věří současně i řadě nevědeckých přístupů. Vedle tradiční křesťanské spirituality, sdílí 

nemalá část středoškoláků i ne-křesťanské (alternativní) spirituální praxe. Jde zvláště o důvěru v astrologii 

(46%), reinkarnaci (40%)), magii (36%) moc krystalů, amuletů a posvátných rituálů (28%) a šamanismus 

(25%). 

 
Obrázek 13: vybrané projevy víry a spirituální praxe 

Míru sdílení tradičních projevů křesťanské a nekřesťanské spirituality a praxe výrazně diferencuje úroveň IR 
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(obr. 14). Mezi respondenty s nejvyšším IR je výrazně vyšší víra v tradiční křesťanské projevy spirituality 

než v celém souboru. Víra v posmrtný život (84%, +35%), v existenci andělů (82%, +50%), v existenci ďábla 

(82%, +58%), v existenci křesťanských svatých (65%, 43%), v Boží stvoření světa (70%, 58%). 

 
Obrázek 14: identifikace s vybranými projevy víry a spirituální praxe podle úrovně IR 

9. Cesty k víře 

Věřící respondenti uvádějí jako hlavního průvodce na cestě víře rodiče (15%) a prarodiče (9%). Necelá 

desetina (8%) středoškoláků uvádí, že si cestu našla sama (obr.15). 

 
Obrázek 15: cesta k víře v Boha 

Otázky víry (obr. 16) řeší respondenti především s důvěryhodnými zkušenějšími lidmi (27%) a blízkými osobami 

(24%). Na Boha/vyšší sílu se nadprůměrně často obracejí středoškoláci s vysokým IR (60%). Více než pětina 

respondentů (21%) se obrací na sociální sítě, nadprůměrně ženy (28%) a gymnazisté (28%). Polovina 
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respondentů (49%) takové otázky neřeší. 

 

Obrázek 16: zdroje odpovědí na otázky týkající se víry 

 

10. Postoje k církvím, frekvence náboženských setkání 

Kritické hodnocení církví je vysoké. S jejich negativním hodnocením nesouhlasí pouze 15% respondentů. 

Třetina středoškoláků souhlasí s tím, že církve jsou nedůvěryhodné kvůli sexuálním skandálům některých kněží 

(34%) a učí pravidlům, která nedodržují (34%). Čtvrtina se domnívá, že církve se míjí s potřebami dnešního 

člověka a společnosti (26%) a jsou nedůvěryhodné, protože jim jde jen o majetek a moc (25%). Příčiny změny 

nejakcentovanějších motivů kritiky 2011/2022 můžeme spekulativně hledat na straně mediální tematizace 

církevních sexuálních skandálů doma i v zahraničí. 

Více méně pravidelně (denně – několikrát měsíčně) navštěvuje kostel nebo jiná místa náboženských setkání 

16% středoškoláků (obr. 17). Frekvence této aktivity je výrazně odlišná mezi respondenty s vysokým IR, z nichž 

uvádí pravidelná setkávání 89% středoškoláků. Více než polovina z nich uskutečňuje tyto aktivity několikrát 

týdně (29%), nebo minimálně jednou týdně (27%). Naopak, více než čtyři pětiny středoškoláků nenavštěvují 

kostel nebo jiná místa náboženských setkání vůbec (53%), nebo maximálně jednou v roce (31%). Privátním 

náboženským aktivitám (modlitba, meditace, četba Bible) se věnuje 15% středoškoláků alespoň několikrát 

měsíčně (obr.18). 
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Obrázek 17: návštěvy kostela či náboženských setkání 

 
Obrázek 18: frekvence soukromých náboženských aktivit 

Většina středoškoláků vysvětluje svou představu o tom, proč se lidé účastní náboženských setkávání, poněkud 

skepticky a to jako zvykovou aktivitu (60%), nebo jako plnění povinnosti (56%). Ale také jako snahu přiblížit se 

Bohu, dosáhnout spásy (59%). Toto zdůvodnění nadprůměrně artikulovali respondenti s vysokým IR (87%) a 

gymnazisté (71%). 

 

11. Faktory determinující vztah k víře a spirituální praxi 

Aplikace faktorové analýzy umožnila identifikovat čtyři faktory determinující vztah středoškoláků k 

náboženské víře, spirituální praxi a vztah k církevním institucím: 

1. Faktor – Alternativní nekřesťanské spirituální praxe: přijímání magie, šamanismu, astrologie, 

šamanismu, moci krystalů, amuletů, posvátných rituálů a věštění budoucnost z karet. 

2. Faktor – Odmítání náboženské víry a existence Boha: jak ve vztahu k tradiční křesťanské spiritualitě, 

tak ve vztahu k alternativní nekřesťanské spirituální praxi. 

3. Faktor – Neztotožnění se s konkrétní církevní vírou, ale udržování víry v existenci čehosi 

transcendentního, co přesahuje tento svět. 
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4. Faktor – Tradiční křesťanské víry: víra v církev jako víra rodičů, silná identifikace s klasickými 

věroučnými, biblickými narativy – víra v existenci Boha, křesťanské svaté, anděly a ďábla. 

 

12. Typologie středoškoláků podle vztahu k víře a spirituální praxi 

Aplikace klastrové analýzy umožnila identifikovat čtyři typy středoškoláků z pohledu jejich náboženské víry, 

spirituální praxe a rodinného zázemí, respektive naznačuje typy jejich prožívání víry a spirituální praxe (obr. 19). 

 

 

Obrázek 19: hlavní klastry zobrazující prožívání vztahu k víře a spirituální praxi mezi středoškoláky 
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13. Příloha: Sociodemografické náboženské charakteristiky vzorku 

 

Obrázek 20: příslušnost k církvi 

 
 

 
Obrázek 21: pokřtěnost 
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Obrázek 22: náboženské vyznání rodičů 

 
 

 
Obrázek 23: vliv rodičů na míru religiozity studentů 
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