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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá misijními taktikami církve Ježíše Krista posledních svatých dnů
v kulturním kontextu České republiky, na které se nahlíží jako na psychologický fenomén,
dále se zabývá percepcí misijní činnosti ze strany probandů. Práce je tvořena teoretickou
částí, ve které se čtenář seznámí s církví a její misijní činností. Empirická část představuje
výzkumný projekt a jeho výsledky.
Výzkum má před sebou dva základní cíle. Za prvé systematicky popsat misijní
taktiky užívané misionáři, a za druhé popsat a částečně analyzovat reflexi misijní činnosti ze
strany probandů. Při realizaci byl zvolen čistě kvalitativní design. Výzkumný vzorek byl
tvořen čtyřmi probandy, přičemž jedním z nich byla samotná výzkumnice. Probandi byli
rozřazeni do dvojic, v rámci kterých pak absolvovali 4-5 misijních setkání. Pohled probandů
byl zachycen polostrukturovaným rozhovorem, u výzkumnice pomocí terénního deníku. K
doplnění pak sloužil rozhovor s bývalým členem církve a zároveň bývalým misionářem. Při
interpretaci dat byla použita tematická analýza.
Jako výsledek práce je předložen popis taktik a jejich rozdělení do tří částí, kterými
jsou vztah (mezi misionářem a konvertitou), edukace a rozpoznání ducha svatého.
V probandské reflexi byly popsány zvládací strategie (například humor) nebo vzdorující
chování. Jako významné téma pro obě části výzkumu se ukázala kulturní rozdílnost mezi
misionáři a probandy.

KLÍČOVÁ SLOVA
Misijní taktiky, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, psychologie
náboženství, probandská perspektiva
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ABSTRACT
The bachelor thesis deals with the missionary tactics of the Church of Jesus Christ of Latterday Saints in the cultural context of the Czech Republic, which is seen as a psychological
phenomenon. It also deals with the perception of missionary activity by the probands. The
thesis consists of a theoretical part in which the reader gets familiar with the Church and its
missionary activity. The empirical part introduces the research project and its results.
Research has two fundamental goals. Firstly, to systematically describe missionary
tactics used by missionaries and secondly to describe and partially analyze the reflection of
missionary activity by probands. The design is purely qualitative. The sample consisted of
four probands, one of whom was the researcher. The probands were divided into pairs, in
which they attended 4-5 missionary meetings. The experience of the probands was captured
by a semi-structured interview, while the researcher used a field diary. Besides, a former
church member and missionary was interviewed. Thematic analysis was used to interpret the
data.
As a result, a description of the tactics and their division into three parts -- the
relationship (between missionary and convert), education and recognition of the Holy Spirit
-- is presented. Coping strategies (such as humor) or defiant behaviors have been described
in proband reflection. The cultural difference between missionaries and probands has proven
to be an essential topic for both parts of the research.

KEYWORDS

Missionary tactics, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, psychology of
religion, proband's perspective
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ÚVOD

1.1 POOHLÉDNUTÍ SE ZA CÍRKVÍ
Ačkoliv se církev Ježíše Krista svatých posledních dnů dostala 1 do hledáčku mnoha
výzkumných studií, byly tyto studie psány pouze z perspektivy religionistiky, která toto nové
náboženské hnutí podrobně popsala. Podobného popisu se nám dostalo i u misijní činnosti
církve. Popisy činnosti, respektive jejich scénář, jsou vždy téměř identické. Ve stručnosti lze
říct, že misionáře vždy tvoří dvojice mladých členů, obvykle přicházející z jiné země, kteří
se různými způsoby pokouší oslovit veřejnost. Případné zájemce pak čeká pět setkání, která
se odvíjejí od předem určené struktury témat. Setkání vedou ke stejnému cíli – členství a
následnému křtu, který je vnímám jako jeho potvrzení.
Z těchto identických popisů vyplývá, že misijní činnost je do velké míry centrálně
řízena církví a každý krok má své zjevně promyšlené opodstatnění. Z tohoto poznání tak
můžeme konstatovat, že misijní činnost není nahodilá, ale že jde o promyšlené a strategické
chování, opírající se o propracovaný metodický plán, který lze nalézt například na
internetových stránkách církve.
Přestože se stále pohybujeme na poli religionistiky, posuneme se nyní do prismatu
psychologie. Stojí před námi cíl v podobě popisu misijní činnosti jako komplexního procesu,
ve kterém variují sociálně psychologická témata jako jsou strategie chování, vztahy a
blízkost či komunikace. Na proces vstupu jedince do církevních skupin jako na jedno
z hlavních témat psychologie náboženství poukazuje například Lužný, který poukazuje na
místo psychologie a jejího přístupu v religionistice. (Lužný, 2010. s. 16)

1.2 SMĚR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Ve své bakalářské práci tak na mě čekají dva úkoly. V prvním z se zaměřím na misijní
taktiky církve, a to zejména na ty, které lze považovat za centrální, jinak řečeno jsou
misionářům2 předkládány ze strany církve. Mým cílem je tyto taktiky popsat, systematizovat
a poukázat na jejich psychologické fenomény. Jako taktiky přitom chápu jednání, jež cílí na
zisk nového člena církve. Ve svém zkoumání vycházím z předpokladu, že misijní taktiky si
budou navzdory změně jejich vykonavatelů veskrze podobné, a tak při popisu taktik užívám

1
2

Dále budu užívat jen zkratku CJKPSD
V textu se častěji uchyluji k užití generického maskulina, a to z důvodu lepší čitelnosti.
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jako významné vodítko a zdroj oficiální příručku vydávanou CJKPSD. Dále také
předpokládám, že významnými taktikami bude vlídné chování ze strany misionářů, navázání
vztahu s potenciálním konvertitou či poskytnutí zázemí církve.
Druhý úkol nás zavede za prožitkem a reflexí misijní činnosti ze strany probandů,
představující potenciální konvertity. V tomto místě již není mnoho vodítek jako v prvním
úkolu, nicméně i zde panují jisté předpoklady a domněnky. Domnívám se, že setkávání
probandů s misionáři se ponese v duchu jisté protistrategie, copingu, která by mohla zastat
jakýsi vyrovnávací mechanismus v ne vždy jednoduchých a ve své podstatě velmi
nezvyklých situacích. Ambicí této části je zachytit prožitek, myšlenky a v některých
případech i chování, které vzniklo na základě setkání. Poznatky, které z výzkumu vyplynou,
nevychází z přímé reakce mezi probandy a misionáři, nýbrž z jeho popisu probandem.
Religionistika tak propůjčuje své dosavadní poznatky, které pomohou orientaci ve
výzkumném terénu, poskytne mi pomyslné lešení výzkumu, avšak hlavní stavba bude
psychologická. Toto vymezení je patrné již v samotných cílech zkoumání. Mým cílem
například není podrobný popis obsahu učení (posouzení významnosti Ježíše Krista v rámci
tohoto náboženství), ale způsob, jakým je předáváno, efektivitu předání a dopad na osoby,
kterým bylo učení předáváno. Cílem výzkumu je přinést poznatky o tomto procesu,
systematicky ho popsat a alespoň částečně pochopit jeho motivaci. V rámci výzkumu je na
misijní setkání nahlíženo jako na interakci mezi (minimálně) dvěma stranami. V druhé části
pak dostáváme pohled jedné strany účastníků této interakce, ve které můžeme pozorovat
konflikt rolí, tvorbu strategií v sociálním vztahu či vliv sociokulturních rozdílů. Jevy
vystupující z probandského obrazu jsou také podrobena lupě psychologie, kde jsou
pojmenovány a usazeny do teoretického kontextu.
Srdcem této práce je kvalitativní výzkum do jisté míry experimentálního charakteru,
v rámci kterého jsou na misijní setkání vyslány čtyři osoby, přičemž jednou z nich je sama
autorka práce. Skutečným cílem nebyla konverze k církvi, ale bližší poznání církve, které
plynulo z vlastního zájmu. Experimentální charakter je zmíněn, neboť nelze zcela
predikovat, s jakým výsledkem se na konci práce setkáme. V extrémní situaci, která však
nebyla předpokládána, by se na konci misijních setkání mohl některý z probandů stát členem
církve, což by přineslo diametrálně jiné výsledky než v opačném případě.
Výzkumný vzorek, tedy již zmínění probandi, byl tvořen třemi ženami (jednou z nich
jsem byla tedy i já) a jedním mužem ve věku pozdní adolescence a zejména rané dospělosti.
10

Kromě věku a pohlaví bylo při výběru vzorku přihlédnuto i k náboženskému vyznání či
vzdělání probandů. Data pro tento výzkum byla získána z rozhovorů, které byly provedeny
po absolvování setkání. Rozhovor podstoupil proband vždy samostatně, jako podklad
sloužily probandem sepsané poznámky po uskutečnění setkání. Má zkušenost pak nebyla
zachycena skrze rozhovor, nýbrž terénním deníkem.
Vedlejší linku tvoří setkání a rozhovor s bývalým misionářem a exkomunikovaným
členem církve, jenž místy doplní některé pasáže. Jeho hlavní účel však slouží spíše pro
interní potřeby lepší orientace výzkumnice v dané problematice, ale taky pro získání
informací, které ve veřejně dostupných zdrojích získat nelze.
Jako výzkumný nástroj pro interpretaci dat byla zvolena tematická analýza provedena
dle textu Virginia Braun a Victoria Clarke, který představuje tematickou analýzu na poli
psychologického výzkumu. Tento nástroj byl zvolen pro co nejplastičtější a nejdetailnější
zachycení probandského pohledu, ale také pro flexibilitu, kterou při práci poskytl.
Text je rozdělen do dvou částí – teoretická a empirická. V teoretické části bude
představena CJKPSD a její kontext v české republice, rámcově popsána misijní činnost, a
také zde vymezím základní pojmy, které nás budou textem provázet. V Empirické části
představím výzkumný projekt, jeho metodologické pozadí, přednesu svou interpretaci dat.
Na závěr pak shrnu výsledky a předložím vize a možnosti pro další badatelskou činnost.
Jelikož misijní taktiky a jejich reflexe nejsou tématem, které lze vymezit jedním
teoretickým rámcem, respektive jejich teoretický rámec není vypracován, i v empirické části
se tak budou vyskytovat teoretické pasáže, které budou čtenáři osvětlovat zmíněné jevy.
Tento způsob psaní je zvolen zejména pro zvýšení čtenářské přívětivosti a přehlednosti textu.
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2

TEORETICKÁ ČÁST

2.1 CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ
Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů (dále jen CJKSD) je církví vycházející
z protestanství, která se považuje za obnovitele první a původní církve, jež byla založena
Ježíšem Kristem. (Vojtíšek, 2004, s. 88) Za zakladatele církve je považován Američan
Joseph Smith, který měl údajně v první polovině devatenáctého století zjevení Otce a Syna
božího, jež vedlo k objevení zlatých desek popsaných egyptským písmem, přeloženým
Josephem Smithem za pomoci kouzelných kamenů. Tento překlad dal základ knize Mormon,
jež tvoří s Biblí asi nejvýznamnější pramen církevní věrouky.

2.2 KONTEXT ČR
Ačkoliv má církev své největší zastoupení ve Spojených státech, první misionář – mladší
bratr zakladatele Samuel Smith – byl vyslán již roku 1830. Po více než půlstoletí dorazila
misie i do Čech. Ale trvalo ještě další století, než se misijní práce v srdci Evropy rozběhla
naplno. (Řezníčková, 2001, s. 20) Snahy přinést do Čech tuto církev sahají do roku 1884,
avšak první pevnější uchycení nastalo až v roce 1933, padesátá léta minulého století pak
rozkvět církve značně omezila, a tak plné obnovení s misijní činností nastalo až v roce 1990.
Dle oficiálních stránek církve má v současné době CJKSPD na území České republiky 2 549
členů a 12 odboček a soborů („Oficiální stránky Církve Ježíše Krista svatých posledních
dnů”, 2019). Nabízí se však srovnání i s údaji posledního sčítání obyvatel z roku 2011, které
eviduje 923 členů CJKSPD. (ČSÚ, 2011)

2.3 PROČ PRÁVĚ ONA?
Jak ukazují výše zmíněně údaje Českého statistického úřadu, lze považovat církev v
ČR za poměrně malou náboženskou skupinu lehce exotického charakteru, která může být
majoritní společnosti spíše neznámá a případné asociace s ní spojované variují velmi
různorodě – od filozofického směru až často ke strach vzbuzující sektě. Odlišné postavení
má však v USA, kde lze CJKPSD považovat za vlivnou a uznávanou skupinou, na což
poukazuje například kandidatura republikánského politika Mitta Romneyho 3 na post
prezidenta USA v roce 2012.V ČR se nejpravděpodobněji s církví setkáte ve velký městech
3

Mitt Romney je členem CJKPSD a svou příslušnost k církvi veřejně proklamuje
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(Praha, Brno, Ostrava, ale i další), ve kterých je provozována misijní činnost. S tou čtenáře
seznámím později, případně skrze média formou seriálů, ve kterých je její zobrazení
ztvárněno spíše sarkasticky.

Právě tento nejednotný rozporuplný pohled na církev v ČR, který lze pozorovat i
v akademickém prostředí, ve mně vzbudil bližší zájem o církev a její činnost. Zajímá mě,
jak „oprávněný“ je strach z této církve, zda je těžké odolat tlaku, zda je potřeba se církve
bát. Můj zájem také míří na poznání církve a zejména misionářů, jak se například bude
shodovat misionář se stereotypem známým z amerických seriálů? Církev je jistým
cizorodým prvkem naší kultury, který lze podložit mírou ateismu v ČR či rozdíly mezi USA,
odkud církev pochází, a ČR. I tato rovina pak pro mě představuje mnoho otazníků. Zájem se
nerodí jen tak, pomyslné semínko zaselo a nechalo vyrůst několik více či méně blízkých
setkání.

2.4

MISIJNÍ ČINNOST

2.4.1 VYMEZENÍ TERMINOLOGIE
Pojem misie má svůj původ v latině ve slovu missio, které v překladu znamená poslání.
Samotné slovo pak označuje šíření víry, které má svůj tradiční základ v křesťanství.
Povinnost křesťanské misie je odvozená i z bible – Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. (Mt 28,19n) Kromě šíření víry a získání nových
členů církve lze jako další náplň misie považovat například humanitární práce v místě
působení. Misijní činnost se v průběhu času přenesla z tradičního křesťanství i na nová
náboženská hnutí jako je CJKDP nebo Svědci Jehovovi. Jak je zjevné, misionářem či
misionářkou je pak osoba, jež misii vykonává.
Za konverzi považujeme proces náboženské proměny, ke kterému dochází v silovém poli
lidí, událostí, ideologie, očekávání a zkušeností. (Paloutzian, Richardson, & Rambo, 1999,
1052) Osobu, která tímto procesem prochází, pak označujeme pojmem potenciální
konvertita či zájemce. V mém výzkumu se však nebudu věnovat konverzi jako komplexní
změně života několika osob, ale spíše jejím úvodním částem, kdy se osoby s církví
seznamují. Probandi, které již brzy představím, totiž nejsou zájemci usilující o konverzi,
13

členství v církvi a křest, nejedná se osoby, jejichž motivace a zájem o setkání vyplývá
z účasti v tomto výzkumném projektu, a tak pojem potenciální/budoucí konvertita, kandidát
či zájemce bude užit v případě, kdy bude myšlena obecnější situace, jejíž výskyt či vliv
předpokládáme u běžného zájemce, jenž setkání podstupuje s eventuálním cílem členství.
Naopak užití slova proband bude cíleno na subjektivitu a osobitost, odrážející se v jeho
reflexi.

2.4.2 MISIJNÍ ČINNOST CJKPD
Misionářem se stávají členové církve obvykle po dvacátém roce života, předtím, tomu však
předchází několikaměsíční příprava, která ve stručném popisu skládá z pohovorů
s biskupem, který dává povolení a skrze ducha svatého vybírá cílovou destinaci misie, a dále
několikatýdenního školení v Missionary training center, dále jen MTC, kde budoucí
misionář načerpá základní vědomosti ke své práci, mezi které například patří znalost
evangelia a jazyka země, do které přijíždí. Délka misie je určena ženám na rok a půl, mužům
na dva roky.
Následná misijní činnost se skládá z několika částí. Tu hlavní tvoří oslovování lidí,
kteří by mohli být potenciálními konvertity, a posléze setkání, která budou dále podrobněji
popsána. Oslovování probíhá obvykle na veřejných prostorách jako je například hromadná
doprava, případně misionáři kontaktují osoby v místě jejich bydliště, kde zazvoní. Třetí
nejčastěji způsob setkání s budoucím konvertitou – pro misionáře zároveň nejpříznivější –
je, pokud se zájemce ozve sám. Mimo komunikaci s veřejností se misionáři zapojují do
místní komunity – např. učí místní obyvatele angličtinu a neopomenutelnou součástí je denní
studium evangelia a místního jazyky a kultury.
Misionáři pracují zásadně v genderově homogenních dvojicích. Se svým
společníkem se pohybují prakticky celý den. Dvojice misionářů bývá obvykle rozdělena na
staršího společníka („senior companion“) a mladší společníka („junior companion“), tyto
funkce jsou dané dobou strávenou na misi. Rozdělení má za cíl plynulejší práci nových
misionářů, kteří na počátku své mise často neovládají místní jazyk.
Celý plán je rozdělen do pěti setkání s dvěma misionáři, jejichž cílem je provést konvertitu
náboženskou naukou a dovést až k samému vstupu do církve, který je završen křtem. Setkání
trvají obvykle kolem hodiny, každé z nich se nese v určitém tématu (Lively, 2017, s. 254):
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•

Prvním téma se nazývá Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista a přináší základní
informace o církvi, jeho význam je spíše seznamovací.

•

Druhým tématem je Plán spasení, který informuje o církevní představě posmrtného
života, misionáři začínají rozvíjet první rozsáhlejší debaty s budoucím konvertitou.

•

Třetím tématem je Evangelium Ježíše Krista, v rámci, kterého misionář podrobněji
představí Ježíše Krista, jeho důležitost pro církev a způsob, jakým ho lze následovat.

•

Čtvrté téma představuje křest a jeho význam a závazky.

•

Páté a poslední setkání se podrobně věnuje pravidlům církve.

2.5 MISIJNÍ TAKTIKY A JEJICH VYMEZENÍ
S vymezením pojmů nám pomůže psychologický slovník, který definuje taktiku jako:
promyšlený postup, podrobně propracované kroky k dosažení cílů stanovených strategií.
(Hartl & Hartlová, 2010, s. 586) Strategie je dále dle slovníku souhrn zásahů do řízeného
procesu; způsob řešení problému a dlouhodobý plán dosažení přístupu (Hartl & Hartlová,
2010, s. 555) Převedu-li definice na pole našeho výzkumu, budu uvažovat, že misionář má
před sebou hlavní cíl, kterým je získat konvertitu ke své církvi. K dosažení tohoto cíle má
alespoň částečně stanovenou strategii, plán, kterým mohou být například naplánovaná
setkání a jejich obsah, skrze který pozná Boha a vzdělá se v církevní věrouce. Jednotlivé
dílčí části plánu jsou posléze taktikou, části si můžeme představit jako určitý způsob, kterým
misionář dosáhne svého cíle, jako příklad taktiky lze uvést vlídné chování.

2.6 PSYCHOLOGICKÁ LINKA
Z výše zmíněného vyplývají dvě zajímavé determinanty, jež si zaslouží dle mého názoru
psychologický výzkum. Ta první směřuje k cíli misijních taktik, tedy konverzi, která je
pomyslným centrem psychologie náboženství. Jako teoretický rámec lze uvést L. R. Ramba
(Rambo, 1993). Ačkoliv je spektrum teorií a konceptů velmi různorodé, nejčastěji se
setkáme s výsledkem určitých změn konvertity, a to nejen v jistě očekávané víře, ale také v
hodnotách, postojích či až v samotné identitě. Dochází tedy pro psychologii
k nejrelevantnějším změnám. Příspěvek do skládanky poznatků by pak mohlo být zkoumání
misijních taktik jako významných faktorů na cestě ke konverzi. Ačkoliv výsledky poznání
zřejmě neodhalí nový typ prožívání či cokoliv zcela nového, co nikdy nespatřilo oko
psychologa, domnívám se, že i nový kontext již známého může přinést důležité informace,
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které lze přenést nejen na téma konverze, můžeme je hledat i jinde. Myslím tím, že praktiky
vedoucí k výše zmíněným změnám mohou být zneužitelné i pro jiný význam, než je cesta
k Bohu.
Druhý význam vidím v samotných taktikách, i to je velmi bohaté téma pro
psychologii, neboť v průběhu jejich praktikování spočívá velmi specifická interakce dvou
stran, kdy jedna ze zúčastněných cíleně jedná a snaží se ovlivňovat tu druhou. Ačkoliv
záměrné jednání je velmi široký a frekventovaný pojem, opět zde roli sehrává cíl, konverze.
Taktiky mají mít vliv na proces změn člověka, což může být v naší individualistické a
svobodu vyzdvihující společnosti velmi kontroverzní. I přesto, že primární účel je odlišný,
můžeme přirovnat misijní taktiky k obchodním či reklamním taktikám, i prodejci se na své
klienty snaží vytvořit jistý vliv, jednání, jež povede k jejich záměru, abychom si zakoupili
jejich výrobek.

2.7 REŠERŠE DOSAVADNÍCH POZNATKŮ
Jak jsem na počátku zmínila, misijní taktiky jako takové nemají v odborné literatuře
psychologie pevný základ. Hojnému zájmu se však netěší psychologie nových
náboženských hnutí ani jako celek. Jako příklad autorů zabývajících se podobným tématem
můžeme uvést dva autory pohybující se v oblasti psychiatrie.
Ačkoliv se i oni pokoušejí zachytit a popsat fenomén misijních taktik, vidím zde
několik rozporů. Prvním a velmi zásadním je označení a vymezení se vůči náboženství, oba
autoři o církvi píšou jako o sektě či kultu, které vnímají jako hrozbu či možné nebezpečí pro
společnost, připisují církevním hnutím manipulaci, na chování konvertity nahlížejí jako na
patologické a ve svém textu předkládají způsoby, jak se tomuto nebezpečí bránit. Na rozdíl
od autorů přistupuji k CJKPSD jako k novému náboženskému hnutí, od kterého neočekávám
potenciální nebezpečí. Druhou problematikou je fakt, že autoři se cíleně nezaměřují (jen) na
CJKPSD, ve svém textu se zabývají i dalšími náboženskými hnutími resp. jejich označením
za sekty a kulty.
Jako prvního autora uvádím Jean-Marie Abgralla, který ve své knize Mechanismus
sekt (Abgrall, 2000) popisuje misijní taktiky jako manipulační techniky fungující na principu
podmiňování 4 , jež přestavuje na dvou rovinách – psychické podmiňování (způsobené

4

Podmiňování je proces vytváření dočasných nervových spojů, který způsobuje změny ve spojích mezi neurony;
asociativní forma učení. (Hartl & Hartlová, 2010, s 406)
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rituály, prvky hypnózy) a fyzické podmiňování (způsobené za pomocí hudby, izolace). Dále
se autor zaměřuje na terapii vzniklé patologie (konverze). V textu jsou však zmíněné i
taktiky, které i já v rámci setkání očekávám, jsou to například komportementální techniky u
kterých dochází k přetvoření všech životních dat jedince a ve všech oblastech jeho života se
stanovují nová pravidla – pro přijímání potravy, spánek, sexualitu, pracovní proces, volné
chvíle atd. (Abgrall, 2000, s. 102) Ačkoliv je nepředpokládám v tak fatálním důsledku, mají
zde své místo, neboť CJKPSD je známá zákazem pití kávy či čaje, striktními pravidly pro
sexualitu atd. Dále lze zmínit techniku autorem označenou jako Uchvácení, která spočívá
výlučně v tom, že se jedinec zahrne afektivními vazbami, které ho uklidňují a dávají mu pocit
příslušnosti ke skupině. (Abgrall, 2000, s. 99)
Steven Hassan, tedy druhý ze zmiňovaných autorů se zpočátku své knize Jak čelit
psychické manipulaci zhoubných kultů (Hassan, 1994) věnuje zejména věnuje zejména
církvi sjednocení, která je středem autobiografické části jeho knihy, avšak své představy a
výsledky pozorování aplikuje na širší spektrum církví, respektive kultů. V kontextu mé práce
se pak jeví jako zajímavá pasáž popisující čtyři složky psychické manipulace, kde tři složky
manipulace – řízené chování, řízené myšlení a řízené emoce – odvozuje Hassan od teorie
kognitivní disonance5, čtvrtou složku – řízené informace – dopisuje sám. Aplikaci vysvětluje
tak, že kulty se snaží v lidech záměrně tvořit disonanci a ovlivňovat zmíněné tři složky.
Společným jmenovatelem obou textů je častý výskyt pojmu manipulace. Ačkoliv, jak bylo
řečeno, je můj pohled na církev odlišný, i já předpokládám, že při pozorování misijní činnosti
setkám s prvky manipulativního chování. Slovník Americké psychologické asociace (APA)
definuje manipulaci jako chování, jehož cílem je zneužít, kontrolovat nebo jinak ovlivnit
ostatní jiné osoby pro získání vlastní výhody. (Vandenbos & American Psychological
Association, 2015, s. 621) Druhá definice manipulace říká, že manipulace je vědomé úsilí
využívat nebo ovládat druhé. (Hartl & Hartlová, 2010, s. 293) Manipulace je tedy vědomé
zacházení s druhým nejčastěji spojené s cílem vlastního zisku a jako taková má v našem
kulturním prostředí velmi negativní konotaci. Nyní se však může čtenář pozastavovat nad
mým pojetím církve a jejich taktik. Ačkoliv nevnímám misijní činnost jako negativní akt,
očekávám, že v jeho průběhu se setkám s manipulací, kterou však na základě definic

5

Teorie L. Festingera publikovaná v 60. letech 20. století říká, že kognitivní disonance je momentem či stavem
napětí mezi dvěma kognitivními složkami (např. postoje), které jsou navzájem nekonzistentní. Dle Festingera
je tento stav pro člověka nekomfortní, a tak jej eliminuje úpravou nebo odstraněním jedné či obou složek.
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vnímám jako spíše nežádoucí chování. Kde je tedy hranice negativního aspektu manipulace?
Co všechno lze považovat za manipulaci? A musí člověk vždy manipulovat za vidinou
vlastního prospěchu? Doufám, že více o manipulaci Vám budu schopna říct na konci práce.
Otázka manipulace pro mě není pouhým vymezením samotného slova, ale také ukazatel
vlastní konzistence postojů k církvi a taktikám.
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3

EMPIRICKÁ ČÁST

V této části se seznámíme s výzkumnými cíli, průběhem výzkumu a metodologickými cíli.
Podrobněji si také představíme hlavní aktéry výzkumu, tedy probandy. Hlavní část však
budou tvořit dvě kapitoly. První z nich bude zaměřená na popis misijních taktik, druhá je
věnována reflexi a prožitkům probandů.

3.1 METODOLOGIE
3.1.1 CÍL A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Cílem této práce je blíže poznat a popsat misijní taktiky CJKSPD s přihlédnutím ke
kulturnímu kontextu České republiky. Výzkum si klade otázky, jaké taktiky jsou při misijní
činnosti církve využívány a jak se změní pod vlivem různých charakteristik osob jako je
pohlaví či náboženské vyznání probandů účastnících se misijního setkání, případně jaká
shoda bude mezi vyprávěním probandů a misionářskými příručkami? Jakou roli sehraje
odlišné kulturní zázemí a jazyk misionářů ve vztahu s probandy?
Druhý proud otázek směřuje k prožitku a pohledu na setkání probandů. Jakým
způsobem budou misijní setkání reflektovat jeho účastnici? Objeví se v průběhu setkání
zvládací strategie ze strany probandů? Také nás zajímá, jaký vztah se utvoří mezi probandy
a misionáři či samotnou církví. V textu se také se budu věnovat vývoji náhledu na taktiky a
jejich cíl.
Pro komplexnější pohled na daný fenomén se výzkum pokouší zachytit pohled nejen
potenciálního konvertity, ale i bývalého misionáře a dnes již člena církve. Ve snaze zachovat
si úctu k církvi a samotným misionářům se na cestě k porozumění misijním taktikám
pokusíme vyhnout hodnotícím tendencím církve. Ačkoliv je konverze cílem ze strany
misionářů, a tedy neoddělitelnou součástí, výzkum se pozorností vyhne tomuto tématu,
neboť ani jeden proband se nezapojil do výzkumu s cílem konvertovat, a tak se stát členem
církve.

3.1.2 PRŮBĚH VÝZKUMU
V úvodu jsem již čtenáře podrobněji seznámila s cíli a záměry výzkumu, a tak design, který
byl pro tyto účely realizován, nebude nikterak překvapivý. Jelikož si klade ambici poznat a
do jisté míry interpretovat pohled probandů na nevšední událost jejich života, poneseme se
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v následujících stranách na vlně kvalitativní metodologie a pokusíme se co nejlépe využít
možností, které nám poskytuje.
Výzkum, respektive sběr dat, probíhal od října 2018 do března 2019. Do výzkumu
byli zapojeni čtyři probandi rozděleni do dvou výzkumných dvojic. Zmíněný počet byl
zvolen vůči předem určenému rozsahu práce a také k poměrně malé církevní komunitě
v místě výzkumu. Pro plynulost celého projektu a vyhnutí se možným komplikacím
absolvovala setkání nejprve jedna dvojice a s odstupem několika týdnů druhá. Osoby byly
rekrutovány z okruhu přátel výzkumnice, o výzkum projevili zájem v momentu, kdy se o
jeho realizaci dozvěděli. Známost mezi probandy a výzkumnicí se ukázala velkou výhodou
při otevřenosti probandů během rozhovorů, ale také v samotné organizaci výzkumu.
Probandi byli instruováni, aby kontaktovali členy církve skrze libovolný kanál
(telefonicky, email, webový formulář…) a požádali o setkání, kterých se následně zúčastnili.
Všechna setkání proběhla v prostorách církve, tedy ve sborovém domě CJKSPD na Praze 7.
Z etických důvodů jako podnět k setkání uvedli zájem o církev např. z akademických
důvodů, o možném vstupu do církve již nehovořili. Minimální počet účastí byl výzkumnicí
určen na tři setkání6, avšak z vlastního zájmu pokračovat se první dvojice zúčastnila pěti
setkání a druhá dvojice čtyř setkání. Po uskutečnění misijních schůzky si každý proband
sepsal poznámky k jejímu průběhu a s odstupem několika dnů proběhl rozhovor. Rozhovor
podstoupil každý proband zvlášť.

3.1.3 METODY SBĚRU DAT A JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Před vstupem do výzkumu byl všem účastníkům výzkumu předložen dotazník, který
mapoval základní demografické údaje, dále povědomí, postoj a předchozí zkušenost
s CJKSPD. Dotazníky byly zadány pro kontrolu, zda se jedná o cílovou skupinu našeho
výzkumu, a pro lepší představu o kontextu, se kterým proband do výzkumu vstupuje.
Zmíněný rozhovor po setkání měl polostrukturovanou podobu. Tato metoda byla použita
kvůli poměrně velké diverzitě setkání, a tak při své realizaci umožnila tazatelce větší
flexibilitu. Rozhovory byly tvořeny těmito otázkami:
Jaké bylo Vaše setkání?
Jaké bylo prostředí, ve kterém jste byl(a)?

6

Tento počet byl určen dle tradičního harmonogramu misijních setkání
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Změnil se Váš pohled na církev?
Bylo během setkání něco, co Vám bylo (ne)příjemné?
Je něco, proč je podle Vás dobré být členem církve, co byste chtěl(a) též mít ve svém životě?
Překvapilo Vás něco během setkání?
Těšíte se na další setkání?
Je něco, na co jsem během rozhovoru zapomněla?

Vzhledem ke skutečnosti že jedna z probandek byla zároveň výzkumnicí, namísto rozhovorů
jsou její prožitky a vnímání setkání zachyceny prostřednictvím deníku.
Rozhovor s bývalým misionářem slouží jako dokreslení v místech nejasnosti,
doplnění teoretických poznatků a další podstatný pilíř interpretace misijních taktik například
z odlišného

kulturního

rámce.

I

tento

rozhovor

měl

vzhledem

své

povaze

polostrukturovanou podobu.
Nedílnou součást dat tvoří příručka The Missionary guide (Misssionary guide, 1988),
kterou CJKSPD vydává pro budoucí misionáře jako návod a vodítko, jak komunikovat se
zájemci a obecně vést setkání. Práce se bude dále zabývat materiálem, který misionáři darují
zájemcům – informační brožurky, Kniha Mormonova či videa, které lze volně shlédnout na
webových stránkách církve.

3.1.4 TEMATICKÁ ANALÝZA
Druhá část empirické práce byla zpracována pomocí tematické analýzy. Ještě, než blíže
popíšu její užití, ráda bych věnovala krátký odkaz textu, jež mi při práci s daty tvořil
významný rámec a podklad. Jedná se o článek autorek Virginie Braun and Victorie Clarke
– „Using thematic analysis in psychology“ (Braun & Clarke, 2006), který představuje
tematickou analýzu v kontextu psychologie a detailně popisuje její použití při
psychologickém výzkumu.
Tematickou analýzu můžeme zařadit pod metody kvalitativního výzkumu, které
slouží k identifikaci, analýze a interpretaci vzorů významu („témat“) uvnitř dat. Poskytuje
přístupné a systematické postupy pro generování kódů a témat. (Clarke & Braun, 2017, s. 1)
Kód představuje nejmenší potenciálně významnou jednotku dat, jednotku může být slovo,
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sekvence slov, věta, odstavec. (Švaříček & Šeďová, 2007, s. 211) Kódy jsou pak dále
organizovány do větších celků, nazývané jako témata, které pak tvoří hlavní pilíře vniklého
konceptu. Kódováním se rozumí rozkrytí dat směrem k jejich interpretaci, konceptualizaci a
nové integraci. (Hendl, 2016, s. 251) Celý postup analýzy je tvořen šesti kroky, které se
pokusím ilustrovat svou prací:
1. Seznámení se s daty: Získané rozhovory (v audio podobě) s probandy byly
přepsány a spolu s mým výzkumným deníkem vytištěny, následovalo pozorné
pročítání, při kterém jsem tvořila první myšlenky a poznámky k datům. Čtení dat
bylo opakováno, zejména pak u obtížných pasáží. Právě těsný kontakt
výzkumníka s textem lze považovat za základ tematické analýzy.
2.

Generování počátečních kódů: Systematické kódování zajímavých vlastností
dat v celém systému (Vtip na misionáře, Parodie misionáře, Pobavení nad
setkáním…) Kódování bylo realizováno pomocí metody „tužka papír".

3. Hledání témat: Seskupování kódů do potenciálních témat – Výše zmíněné kódy
byly zařazeny do tématu humor, respektive téma humor vyplynulo
z vykódovaných dat.
4. Přezkoumání témat: Kontrola, zda témata fungují ve vztahu ke kódovaným
výňatkům. Během analýzy témat a jednotlivých kódů narážíme na kódy, které již
neplní svou funkci. Při kontrole se například ukázalo, že téma humor je příliš
široké a zobecňující, a tak jej dělím do tří částí.
5. Definování a pojmenování témat: V této části se pak podrobněji věnuji tomu,
co téma humor znamená, jaké má důvody a jakou roli hraje v příbězích mého
výzkumu.
6. Vypracování zprávy: Poslední a čtenáři nejhmatatelnější část v podobě tohoto
textu, který informuje o výsledcích mého výzkumu. Názvy témat tvoří názvy
kapitol, ve kterých se tématům podrobněji věnuji a demonstruji je na ukázkách
z rozhovorů a deníku.

Svou podobou má blízko například k Zakotvené teorii A. Strausse a J. Corbinové (Strauss
& Corbinová, 1999), avšak hlavním rozdílem, který tematická analýza na výzkumné pole
přináší, je větší flexibilita a menší teoretický závazek. Klíčovou vlastností nebo možná také
možností této analýzy je užití v datech, která se sice týkají stejné nebo velmi podobné situace
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(v mém případě tedy misijní setkání), avšak mohou být ve svém zachycení lehce odlišná
(rozhovory a deník) stejně tak průběh situace (je třeba mít na paměti, že různé složení
probandské a misionářské dvojice mohlo ovlivnit průběh setkání). Při analýze dat kromě
článků citovaných autorek pro mě představovala metodologickou oporu i publikace
Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Švaříček & Šeďová, 2007) či Kvalitativní
výzkum (Hendl, 2016). Touto oporou mám na mysli poznatky o způsobu kódování,
seznámení se s dalšími možnostmi interpretace dat, ale také vodítka k sepsání výzkumné
zprávy.

3.1.5 VÝZKUMNÝ VZOREK
Výzkumný vzorek byl tvořen třemi ženami a jedním mužem. Jednalo se o osoby v rozmezí
20–30 let, které studují, či v nedávné době dokončili vysokoškolské studium. Zmíněné
vlastnosti jsou totiž klíčové pro cílovou skupinu, tedy pro potenciálního konvertitu církve.
Výzkumy ukazují, že psychologickým momentem náboženské konverze je období
adolescence, které je obdobím krizí identity, hledání, výběru a přehodnocení hodnot
konfliktu. (Kayıklık, 2017; Barton, 2018; Zavalsız in Eryücel, 2018 s. 128). Církev tuto
skutečnost podporuje tím, že své misionáře vybírá ve stejné věkové skupině, která by měla
být zájemcům blízká.
První dvojice byla tvořena dvěma ženami ve věku 21 a 22 let, které se skrze dotazník
identifikovaly jako věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti7. Druhá
dvojice již byla smíšená, jednalo se o ženu ve věku 26 let a muže ve věku 27 let. Oba
probandi se identifikovali jako věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti –
Římskokatolická církev. Dalším neopomenutelným rozdílem mezi dvojicemi byl dosažený
stupeň vzdělání a jeho oblast, neboť oba probandi již absolvovali vysokoškolské studium a
oba měli v různé míře teologické a filozofické vzdělání. Rozdíly mezi dvojicemi a zároveň
demografická podobnost, mají svůj účel a opodstatnění. U genderově smíšené dvojice
například sledujeme, jakým způsobem vybere církev pohlaví misionářů.
Čtenář by mohl namítat, že tento vzorek není zcela vhodný, neboť nepravá motivace
a názorová zaujatost ovlivní průběh výzkumu, to je však jen jednou perspektivou. Jak již
bylo zmíněno, proces konverze není zájmem mého zkoumání. Ačkoliv probandská motivace
může značně ovlivňovat proces přijetí, lze též namítat, že míra zaujetí by byla podobná i
7

Tato otázka byla převzata z formuláře Sčítací List Osoby v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2011
(https://www.czso.cz/csu/sldb/)

23

v případě „běžných“ zájemců. Dále je důležité zmínit, že najít vzorek, který by se přirozeně
rozhodl začít setkávat s misionáři a my bychom tento proces zachytili od doby, než by s nimi
navázal první kontakt, by bylo velmi obtížné.
Posledním probandem, který však stál mimo výzkumný vzorek, byl bývalý misionář a člen
CJKD, který byl v devadesátých letech minulého století na misii v České republice.
Rozhovor mapuje probandův pohled na církev a život v ní, vypráví o vzpomínkách na
přípravu i samotnou misijní činnost a pojmenovává některé z taktik.

3.2 MISIJNÍ TAKTIKY JAKO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
V této části se pokusíme podrobněji popsat misijní taktiky. Příklady taktik budou doplněny
o citace rozhovorů s probandy, misionářskou příručku a textových zpráv s misionáři. Cílem
předložení citací však není demonstrovat účinnost, respektive neúčinnost taktik, nýbrž jen
ilustrovat jejich přítomnost reflektovanou probandy. Cílem popisu není ani poukazování na
taktiky jako negativní počin ze strany církve, spíše jako popis sofistikované metodiky jedné
organizace, s jejímiž cíli může, a nemusí čtenář souhlasit.
Pro další popis jsou taktiky rozděleny do tří částí, které jsou pojmenovány: vztah,
edukace a pocítění Ducha svatého. Jelikož je misijní činnost komplexní proces, je toto
rozdělení zjednodušující, neboť v praxi předpokládáme překryv a provázání těchto částí.
Jednotlivé části jsou popsány chronologicky tak, jak by měly být v průběhu setkání
realizovány. Předpokládáme tedy, že misionář musí nejprve navázat co nejbližší vztah
s potenciálním konvertitou, aby mu v následujícím čase mohl být dobrým učitelem, posléze
duchovním průvodcem. Edukace a spojení s Duchem svatým má vzájemný vztah.
Potenciální konvertita musí nejprve získat základní znalost například o Duchu svatém, ke
kterému se začíná modlit a promlouvat. Pocítění Ducha však slouží jako potvrzení informací,
které jsou v rámci setkání sdělovány, zájemce je veden, aby se po setkání tázal Boha, zda
jsou informace pravdivé. A tak jako nejsvětější trojice tvoří jednotu, i naše taktiky jsou
jedním nedílným celkem. Edukace má za cíl i postupné seznámení budoucího konvertity
s hodnotami a pravidly církve, k jejímuž dodržování a zavázání je potenciální konvertita
později vyzván, aby mohl projít nejvýznamnějším rituálem členství, tedy křtem.
Za zmínku stojí uvést změnu v pohledu na strategie, neboť v počátcích výzkumu byly
v teoretické rovině chápány více jako druh manipulativního chování nebo možná přesněji
dobré marketingové praktiky. Jsem přesvědčena, že má účast v experimentu byla pro lepší
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orientaci v problematice podstatná, avšak komplikací, která je ve studii tohoto typu
očekávatelná, bylo oprostit se od mnoha ideových přesvědčení, vypořádat se s překryvem
sociálních rolí a zachovat si co největší možnou míru objektivity. Malým vítězstvím pak pro
mě bylo pochopení druhé strany, tedy misionářů, kteří nevnímají své chování jako
manipulaci, ale jako nejlepší a nejužitečnější věc, kterou mohou nyní udělat – předat
evangelium. Zlé jazyky by mohly jít dál, do hlubších struktur církve a konspirovat a
interpretovat pozadí cílů. Pro mě je to však nejvýraznější pozorovatelná motivace misionářů,
která nám udá takt.
Beláňová referuje o podobné situaci, tedy o vyjednávání rolí v terénním výzkumu, jak
zní podnázev článku, ve kterém reflektuje konflikt rolí při dvouletém terénním výzkumu
Církvi sjednocení. (Beláňová, 2012/2013) I ona ve svém textu hovoří o ambiciózní představě
roli vědkyně, před níž stojí jasný cíl, kterou však ale ruší i jiné role vystupující v interakci
s terénem. Stala se tak pro mě inspirací v boji s konfliktem, jeho řešení je pochopení role
vědkyně v širším pásmu a repertoárem vlastností.

3.3 VZTAH
Základem pro úspěšnou misijní činnost je navázání vztahu misionáře s potenciálním
konvertitou, aby mohl být dobrým rádcem, učitelem a celkově společníkem, který pomůže
budoucímu konvertitovi najít cestu v těžkém a náročném procesu hledání víry. Jedna
z prvních kapitol misionářské příručky se tak nazývá „Budování vztahu důvěry“ (z překladu
Building Relationships of Trust). Prvním krokem k tomuto vztahu je seznámení, příručka
nabádá, aby se zájemci důkladně představil, vyprávěl o svém životě, rodině či koníčcích a
pokusil se podobné informace zjistit i o zájemci. (Misssionary guide, 1988, s. 62) Získání
základních informací o zájemci je totiž klíčové i pro další rozvíjení vztahu, neboť na těchto
poznatcích staví další rozhovory.

3.3.1 SPOLEČNÁ VÍRA A EMPATIE
Druhý bod kapitoly se nazývá „Budování na společné víře“ (Build on Common Beliefs),
která misionáři udává radu, aby nauku se zájemcem začínal tam, kde je soulad přesvědčení
obou aktérů. Bývalý misionář vysvětluje radu takto:
Misionář je natrénovaný se chytnout na tu jednu pozitivní věc, najít tu jednu věc, začít tu
jednu věc, co máte společnýho – Jé, já jsem rád, že věříte v Bibli, já taky věřím v Bibli, cítím,
že je to slovo boží. A pak! (řekne rázně) Až začne s něčím pozitivním až build relationship
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of trust, což by se dalo říct jako – vytvořil vztah důvěry, tím že ho založil na něčem
společném, pak teprve může začít – ale věřím, že kniha Mormon je taky slovem boží.

Pozitivní efekt této taktiky je zřetelný na ukázce z mého deníku, hodnotící debatu
s misionářkami, kdy na základě společné víry byla ochotna svolit k modlitbě, významnému
aktu setkání, který je nutný pro další kroky:
Tato debata pro mě byla v něčem uvolňující a měla jsem pocit, že jsem se sestrami našla
podobnou řeč, a hlavně vzájemné uznání, což vyústilo v pocit, že jsem ochotna se pomodlit.

Třetím bodem k navázání dobrého vztahu je pak empatie, kterou má misionář
prokázat vůči všem lidem. Ačkoliv se probandi nezmiňují o empatii, ze všech rozhovorů
vyplývá, že podstatným faktorem ve vztahu mezi misionářem a zájemcem je misionářovo
pozitivní ladění, vlídnost a radostnost. Pokud bychom se vrátili na samotný začátek
k vymezení pojmu taktika, a zajímali bychom se dále o toto slovo, zjistili bychom, že
kořenem je slovo takt, které psychologický slovník vysvětluje jako diskrétnost, ohleduplnost
při jednání s druhým a vyhýbání se všemu, co by mohlo urazit; slušnost, citlivost (Hartl &
Hartlová, 2010, s. 586) A možná právě obyčejný rozbor slova o sedmi písmenech nás přivádí
k pomyslnému alfa – omega misijní činnosti.

3.3.2 KOMUNIKACE A SPOLEČENSTVÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST
Vztah mezi misionářem a zájemcem je mezi setkáními udržován pravidelnou komunikací.
Misionáři i několikrát týdně kontaktují konvertitu s dotazy, jak se mu daří, zda měl čas se
pomodlit a číst, připomíná mu termín dalšího setkání, zadává domácí úkoly, přeje mu hezké
Vánoce. Komunikace mezi misionáři a probandy probíhala skrze hovory i textové zprávy.
Tento akt je v misijní práci velmi podstatný, neboť udržuje konvertitu stále v paměti. Pro
ilustraci vlídné komunikace misionářů můžeme uvést textové zprávy, které dostala jedna
z probandek v období, kdy podstupovala stomatologický zákrok:
Ahoj!! Doufame ze všechno dopadlo dobře s tou chirurgii! – Sestry (jména sester); „Ahoj!
Jak citis? Doufame ze dobre :-) az citis lepe rady bychom se s vámi zase – Sestry (jména
sester)8

I druhá dvojice se těšila hojné komunikaci s misionáři, zejména pak po uskutečnění
všech setkání. Následující ukázka je přehledem komunikace misionářů, která ze strany
probandů zůstala bez odpovědi:

8

Zprávy vzniklé z komunikace s misionáři jsou citovány bez editace, jsou ponechány v autentické podobě,
neboť například slouží jako ilustrace jazykové bariéry reflektované probandy.
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18. 3. 2019 – Ahoj! Jak se mas? Rekli jste ze muzeme se sejit tento tyden? Který den bude
nejlepší? Dejte nam vedet a hezky den! :)
25. 3. 2019 – Ahoj! Muzeme se sejit tento tyden? Možno ve čtvrtek?
8.4. 2019 – Ahoj E9! Jak se ti dari? Muzeme se sejit tento tyden?
10. 4. 2019 – Nepřijatý hovor

Jak lze z ukázky korespondence spatřit, misionářská odhodlanost uspět a svých
zájemců se nevzdat dosahuje velkých rozměrů. Ani v jedné zprávě se neobjevuje reflexe
absence odpovědi ze strany probandky a téměř vždy je hladina vlídnosti podpořena dotazem
odkazující na zájem o zájemce.
Za zmínku stojí také to, že misionáři v komunikaci s potenciálním konvertitou plně
užívají jeho rodný jazyk, na což můžeme nahlížet jako na další snahu o přiblížení. Jak lze
z uvedených ukázek spatřit, komunikace v češtině je pro anglicky mluvící misionáře těžkým
úkolem, který však plní i přes nabídku probandské dvojice komunikovat anglicky, čímž se
uvádí do „slabší“ pozice, která by v opačném případě mohla připadnout některému
z probandů. Slabší pozici uvádím, neboť nedokonalá mluva se stala objektem humoru
respondentů.
Aby se rozvíjel vztah potenciálního konvertity s misionáři, ale i s církví a jejími
členy, je součástí každého misijního setkání pozvánka na mnoho akcí církve, nejčastěji pak
na bohoslužbu, která se koná každou neděli, křty či setkání členů. Tato setkání jsou v církvi
velmi populární, obvykle rodiny přinesou různé jídlo a společně pak zpívají písně a hrají
hry. Pro konvertitu tak nastává moment, kdy se může napojit na kolektivní identitu církve.

3.3.3 INSTITUCE DARU
Jako další prvek taktik, které byly vypozorovány z misijní činnosti, je dar. Zájemce hned při
prvním kontaktu s misionářem dostává svůj vlastní výtisk knihy Mormonovy v rodném
jazyce, při dalších setkáních dále dostává misijní brožurky. Ačkoliv má například zmíněná
kniha svou roli ve vzdělávací části taktik, silné místo má právě v budování vztahu, neboť je
pro konvertitu svým způsobem zavazující, misionáři při předání zdůrazňují, že kniha je dar
a je zadarmo. Probandka A například pojednává o skutečnosti, že kniha, kterou dostala, je
dalším pojítkem odkazujícím k církvi:

9

Ve zprávě bylo uvedeno jméno, které bylo pro účel práce anonymizováno.
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Asi jsem si řekla, že je to vlastně hezký, že takhle rozdávají knížky (řekne a usměje se) ale
zároveň mi to přišlo hrozně…, že mi to vnutěj do mýho života. Dáme Ti tu knížku a ta knížka
ti v tom pokoji někde ležet bude, ať už ji třeba neotevřeš, tak tam ležet bude. Teďka je to
setkání, tak na to myslíš, bavíš se s nima, oni ti nějakou svou část vnutěj do tvýho bytu a ten
předmět tam je.

Napříč kulturami a historií hraje darování a dar významnou roli v lidské interakci.
Darování je hluboce zakořeněné v našem kulturním pojetí sociálních norem a hodnot.
(Morgan K., Cindy Chan, 2015, s. 398) Ačkoliv se dar pohybuje v zejména symbolické
rovině, má významný vliv na vzájemnou blízkost v mezilidských vztazích, zároveň však také
druhou stranu zavazuje, a může dokonce sloužit jako nástroj ustavování a potvrzování vztahů
nadřízenosti a podřízenosti. (Jan Keller, 1996, s. 165)
Pokud bychom si tento proces blíže popsali, darování se odehrává na dvou stranách
– tedy dárce a příjemce, mezi kterými očekáváme spojení, nebo spíše jistou formu vztahu.
Dárce se snaží najít dar, který bude splňovat co nejvíce kritérií jako kvalita, užitečnost,
originalita, aby na příjemce zapůsobil dle svého vědomého či nevědomého záměru. Ačkoliv
by se příjemce mohl zdát jako pasivní složka procesu darování, i on rozhoduje o tom, jaké
výsledky dar pro vzájemný vztah přinese, neboť svou reakcí dává najevo, jak tento akt
hodnotí, a to buď v přímé reakci k dárci či chováním, které bylo tímto darem ovlivněno.
Ze strany misionářů, spíše tedy církve, lze tento akt vnímat a interpretovat jako
předání „nejlepšího“ čím církev disponuje, tedy evangelia, jehož poznáním se člověku
dostane radosti a pravdy, touto cestou tak lze zájemci již od první chvíle vyjádřit náklonnost.
Perspektiva druhé strany je však komplikovanější. Tato kniha představuje velmi specifický
a neočekávaný dar, od zcela nových a neznámých osob. Jelikož je podstatná pro další průběh
setkání, dostal by se zájemce případným odmítnutím do nepříjemné situace, která by mohla
mít zásadní dopad na vztah s misionářem, jenž je třeba ještě několik setkání udržet. Zároveň
však nedisponuje prostředky, jak by dar oplatil na podobné úrovni, ze své role by i on
potvrdil či dokonce inicioval blízkost, a tak je nejsnazší cesta v podobě žádoucího chování
jako je společné předčítání knihy či plnění domácích úkolů. Při potvrzování blízkosti se
objevují limity mého vzorku, který vzhledem ke své motivaci nemá zájem na hlubším
budování vztahu s misionářem. V následující ukázce, kdy probandka A uvažuje, jak
misionářkám říct, že si nepřečetla text z knihy Mormon, si můžeme povšimnout závazku
z darování:
Co bych jim asi řekla jako důvod? (dál přemýšlí) Asi bych jim řekla, že jsem prostě nechtěla.
(říká rozhodně) Ale to je teď, nevím, jestli bych byl tak odvážná, že bych jim to zvládla říct.
(hlesne hlasem a pokrčí rameny) Aby se v nich nezvednul mormonský ďábel a neřekl: vždyť
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jsme ti dali knihu zadarmo, tak proč sis to nepřečetla za ty dva tejdny?! (zvyšuje hlas a
paroduje mormonského ďábla)

Jako dokreslení ambivalentních pocitů ještě uvedu jednu ukázku. Ačkoliv se ukázka
vztahuje k jiné situaci – momentu, kdy probandka K bez předchozího dotazu dostane na
církevním setkání kakao, které nechce - princip je velmi podobný, darovaný předmět či
kakao je zavazující, ale jak probandka K pociťuje, horší situací by bylo jeho odmítnutí:
Asi po pěti minutách přede mě postavila jedna z těch starších dam hrneček s kakaem,
šlehačkou a skořicí. Bylo mi to nepříjemné. Už jsem se cítila přeslazená, ale zároveň mi bylo
blbé, nevhodné i neslušné říct té starší paní: „Ne, nechci kakao“, takže jsem tam seděla a
pila. Cítila jsem silnou vinu. Že jsou otevření a já nejsem. Že mi vaří kakao a já tady
přemýšlím, jak jim říct, že nechci. Že cítím za jejich chováním nějaké ale… Že jsem
kalkulující Čech nevěřící otevřenosti a nezištnosti. Taky mi zpětně došlo, že nikdo jiný
v místnosti kakao nedostal, kromě nás.

3.4 EDUKACE
Druhou částí taktik je edukace, která je potřeba k vzdělání účastníků setkání o historii, víře
či pravidlech církve. Setkání mají do jisté míry podobnosti s výukou na školách – obvykle
jsou zaměřena na jedno konkrétní téma (např. Plán spasení), trvají kolem čtyřiceti pěti minut,
mají obvykle stejnou pevnou strukturu – setkání vedou vždy dva zástupci misionářů, setkání
má vždy úvod v podobě rozhovoru o aktuálním dění v životě zájemců i misionářů, navazuje
na hlavní téma a k závěru se celá lekce zrekapituluje a zájemce dostává domácí úkol na
prostudování či promyšlení. Ačkoliv je hlavním cílem misie vstoupení zájemce do církve,
jako další, avšak méně významný cíl je vzdělání společnosti o evangeliu církve.
Misionáři se snaží dostat zájemce do maximálního zapojení do procesu
podněcováním otázek či pochvalou a povzbuzením zájemců za položenou otázku. Dalším
významným způsobem aktivizace a zapojení je bezpochyby moment, kdy se misionáři a
budoucí konvertita střídají ve čtení náboženských textů. Jak bude patrno z následujících
ukázek, byl tento moment vnímán velmi odlišně, ať již pozitivním či negativním způsobem,
byl vnímán silně a často zmiňován. Pozitivně vnímanou taktikou se společné čtení stalo pro
probandku E, která se o něm zmiňuje při reflexi (vlastního pojmu) pedagogicko-misionářský
talent:
Jo, a ještě se mi líbilo, že jsme si četli nějaký verše, dal nám to do ruky a kolovalo to – Já,
M, L, H… Abychom všichni byli zapojeni do procesu, to bylo dobrý.

Společné čtení však nevyvolává jen pozitivní ohlas, jako u probandky A, která
v první ukázce popisuje své pocity a v druhé zhodnocuje vliv, které na ni čtení mělo:
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A co pro mě bylo takový divný, jak jsme z tý knížky musely předčítat. To bylo takový – a
teď holky čtěte! A já jsem si řekla: Jak jako? A samozřejmě jsem to udělala, ale bylo prostě
takový… (chvíli se zamýšlí) Prostě...holky čtěte. Já nevím, přišlo mi to, jak kdyby to bylo –
podíváme se, jak nám tady čtete už z naší knihy, abysme věděly, jak to bude vypadat, když
se stanete mormonkama (říká s podrážděným tónem a silně se mračí)
…Že před nima máme číst a modlit se, že jsem tam cejtila nějakej divnej tlak, ale stejně jsem
to udělala, i když mi to nebylo příjemný. Tak jsem si říkala, že je efektní, že dokážou udělat
něco takovýho, i když je to blbý čtení z knížky.

3.4.1 PODOBENSTVÍ A PŘÍKLADY
Při výkladu misionáři užívají dva prvky, prvním z nich je užití podobenství, názorný příklad,
jak například nahlížet na Boha – Bůh je jako otec, který se stará o lidi jako své děti. Druhým
prvkem jsou příklady a zkušenosti z vlastního života. Oba prvky mohou napomoci přenést
výklad do osobnější roviny, která je pro konvertitu lépe uchopitelná. V následující citaci
můžeme například pozorovat, jak vnímala probandka K osobní příklad sestry, která se
v průběhu své mise musela vyrovnávat se smrtí babičky:
Sestra F nám vyprávěla, že během mise ji zemřela babička, nicméně vzhledem k tomu, že ji
jednou po smrti opět uvidí, tak je v klidu a nemusí být smutná. To na mě dost zapůsobilo,
bylo to silné…skoro jsem až chtěla takové věci věřit, protože by to bylo povznášející.
Myslím ten pocit, že se svými blízkými zase jednou potkám.

3.4.2 EDUKAČNÍ POMŮCKY
Pro lepší pochopení a plynulejší výuku slouží misionářům brožurky vydávané církví. Tyto
brožurky se vždy váží k některému z přednášených témat a misionáři tak slouží jako
základní osnova, ale i kompenzace špatné znalosti jazyka, kdy může konvertitu odkazovat
na formulace a příklady. Brožurka také slouží jako podklad k samostudiu mimo setkání.
Odkazuje na pasáže v písmech církve a pokládá otázky k zamyšlení. V závěru každé
brožurky pak zájemce nalézá pasáž doplňkové studium, které je tvořeno formou pracovního
listu. V rámci setkání našich probandů byly užity i další pomůcky, pro probandy
nejvýraznější byla videa a diagram.
Videa, která misionáři předkládají, bývají krátké spoty, jejichž délka se obvykle pohybuje
kolem několika minut a jejichž cílem je informovat diváka například o osobě a přínosu Ježíše
Krista. Videa jsou oficiálním materiálem církve, který je volně k shlédnutí například na
webových stránkách. Probandka A ve své výpovědi asociuje videa s reklamou:
No a vlastně to video nám pustily ke konci, bylo to video o mladém muži, o jeho příběhu,
jak se rozhodl být mormon, součást té církve… to bylo fakt hrozný (říká opovržlivě), bylo t
strašně natočený, vybavila jsem si reklamu na kabáty nebo na parfém…
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3.5 ROZPOZNÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Poslední a zároveň nejkomplikovanější složkou taktik spočívá v pomoci rozpoznat a pocítit
Ducha svatého. Komplikovanost této části vyplývá ze své abstraktnosti a z praktického
důvodu, že ani jeden z probandů tuto část nereflektoval. Popis se tedy bude držet zejména
zmiňované příručky.

3.5.1 RITUÁL MODLITBY
Asi nejlépe pozorovatelným a nejdůležitějším aktem v cestě k duchu svatému je rituál
setkání v podobě modlitby. Každé setkání je započato i završeno modlitbou, která má
v CJKSPD podobu volného hovoru k bohu s přáním a poděkováním. Modlitbu vždy pronáší
jeden člověk nahlas a zbylí jedinci ji zakončí vyřčením slova – Amen! Právě proces modlení
je jedna z prvních znalostí, respektive dovedností, kterou si potenciální konvertita odnáší a
v ideálním případě by ji měl praktikovat a zdokonalovat i mimo misijní setkání. Misionáři
se snaží již od první modlitby konvertitu zapojit a později ho vyzívají, aby pronesl modlitbu
sám.

3.5.2 JISTOTA A PŘÍTOMNÝ ČAS PŘI HLÁSÁNÍ PRAVDY BOŽÍ
Metodu, kterou misionářům uvádí příručka a poměrně přesně byla pojmenovaná i
respondenty, můžeme do češtiny přeložit jako „Předveď svou víru“ (Present With Faith)
Základním poselství této kapitoly je naučit misionáře co nejlepší prezentaci své víry,
která má vycházet z vnitřní jistoty, eliminace pochybností, jasnosti a přizpůsobení se
příjemci zprávy. Příručka udává příklady efektivních a méně efektivních vět, které by měl
misionář říkat, respektive se jim vyhýbat: Méně efektivní - "Jsem si jistý, že Joseph Smith je
nebo byl prorokem Božím.", Efektivní - "Joseph Smith je prorok Boží."(Missionary guide,
1988, s.88)
Tento fenomén také reflektuje proband M při polemice nad diskusí s misionáři:
Jasně, já v to věřím, prostě jsem se modlil, teď to přišlo. A vždycky – Já věřím, že když mi
je špatně a teď mi někdo požehná, tak mi bude líp… Ale je to hrozně bez emocí. Potom na
mě dopadlo špatně, že možná, že ta víra je tak silná v něčem, že oni nemaj potřebu to tak
artikulovat, úplně, což by bylo fajn, ale pak jsem se dozvěděl, že je jim dvacet. V tu chvíli,
jsem k tomu skeptik. Možná, že kdyby takhle jednal nějakej zasloužilej stařešina, kterej
nemá potřebu o tom pochybovat a že to má jen předat a ví, že Bůh se o to postará, tak mi to
přijde mnohem víc autentický.
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3.5.3 ŘEŠENÍ POCHYBNOSTÍ
Další klíčovou věcí k pomoci rozpoznat a pocítit Ducha svatého, je najít a vyřešit
pochybnosti, které stojí mezi potenciálním konvertitou a Duchem svatým. Tato kapitola je
ukázkou pomezí edukačních a Ducha rozpoznávajících taktik. Příručka tak klade misionáři
za úkol, aby vycítil a pochopil pochybnosti, které mohou plynout z nedostatečného množství
informací, nepochopení zprávy misionáře či z těžkosti přijmout některé doktríny či pravidla
církve a skrze diskusi s užitím vlastních příkladů pomohl tyto pochybnosti vyřešit.
(Missionary Guide, 1988, s. 121–122) Misionáři užívají osobních příkladů, jak jim Bůh
pomohl například se šířením evangelia, s čímž se během setkání setkala i probandka K, při
debatě nad videem o Ježíši Kristu:
Sestry se nás po videu opět zeptaly, co si o tom myslíme, jestli to může být pravda a zda
věříme v Ježíše. Přiznala jsem, že za tím spíš vidím Boha, věřit v Ježíše je pro mě až další
meta. Jedna ze sester mi pak povídala svůj osobní příběh o životní jistotě a klidu potom, co
si uvědomila smíření Krista.

3.6 MISIJNÍ ČINNOST OČIMA POTENCIÁLNÍHO KONVERTITY
V této subkapitole budou představeny stěžejní jevy, které hrály významnou roli u většiny
probandů. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, misijní setkání může představovat
poměrně zátěžovou situaci, místy působící umělým dojmem, neboť se zájemce, v našem
případě navíc zájemce s ne zcela typickou motivací, ocitá v novém prostředí, s novými
neznámými lidmi, kteří se po dobu setkání mohou i měnit, potýká se odlišným kulturním
kontextem (náboženským i národnostním) a často i jazykovou bariérou. V těchto
podmínkách je navíc dotazován na svůj vztah k víře, jenž může mít pro mnoho lidí velmi
intimní charakter. Přesto však, aby podstoupil více setkání, musí tyto podmínky zvládnout,
místy vystoupit z komfortní zóny, vyrovnat své rozpory, případně přenastavit svou roli
konvertity.
Ačkoliv tato kapitola nebyla původním záměrem, v průběhu sběru dat se její obsah
objevoval natolik, že by bylo až nepatřičné ji nevěnovat svůj prostor. Náš pohled teď směřuje
na probanda a jeho strategii, jak co nejlépe a nejplynuleji dojít až ke konci setkání. Nabízí
se také užití pojmu – copingová strategie, kterou je myšlena činnost, série činností nebo
myšlenkový proces, který je používán při plnění stresující nebo nepříjemné situace nebo při
změně reakce na takovou situaci. Strategie zvládání obvykle zahrnují vědomý a přímý přístup
k problémům, na rozdíl od obranných mechanismů. (Vandenbos & American Psychological
Association, 2015, s.252)
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Situace, kterým byly vystaveny probandské dvojice, mohou být zdánlivě podobné,
neboť jejich scénář je takřka totožný, avšak nesmíme zapomenout, že jak probandské, tak
misionářské dvojice tvořilo deset různých osob 10 , různého věku, pohlaví, národnosti,
náboženství, vzdělání, a tak ačkoliv jsme stále lidé, naše utváření, vnímání, chápání a
interpretace těchto situací může být do značné míry odlišné. V následujících řádkách tak
budou zmíněny majoritní jevy a strategie, které byly u probandů zaznamenány. Díky odlišné
zkušenosti a vnímání světa tak vzniklo několik jedinečných příběhů.
Jak již bylo v textu stručně zmíněno, ani jeden z probandů nevstupuje do výzkumu
s možností, že se po absolvování setkání stane členem církve. Ačkoliv se tento fakt nezdál
být zprvu relevantní, v pozdější fázi se ukázalo, že je tento faktor důležitý například v postoji
k církvi a plnění úkolů – například odmítnutí společné modlitby. Ačkoliv byla motivace
vstoupit do výzkumu různá, společným jmenovatelem všech motivací byl zájem blíže poznat
církev. Dalším společným znakem, jenž však nebyl vždy probandy explicitně artikulován
jako motivace, je jistá forma zážitku, ukazující se jako zajímavé téma k diskusi s přáteli či
sebeprezentaci. Lépe si tento jev přiblížíme ukázkou z rozhovoru probanda M, který hovoří
o setkání jako o zajímavé příhodě k vyprávění:
Ten rozhovor nehledě na tu zprávu, pro mě nemá moc velkej emoční dopad přes tu vtipnost,
že jdeš k těm mormonům, že pak vypadáš divně, je to dobrá storka, že jsi byl u mormonů.

Probandky A, která reflektuje častou situaci, kdy darovaná kniha sloužila spíše než jako
předmět četby jako předmět sociální interakce:
No, já jsem nečetla tu knížku, ale spíš proto, že jsem pak šla do školy a všem jsem říkala,
jak jsem byla u Mormonů, všichni chtěli vidět tu knížku, tak jsme si hlavně prohlíželi ty
obrázky…

3.6.1 OSOBNÍ PŘÍBĚH
Každý proband v průběhu setkání nereflektoval pouze misijní taktiky, nýbrž do rozhovorů
vkládal svá témata. Tato témata jsou si podobnější v rámci probandské dvojice, avšak i zde
nalezneme rozdíly. Pro ukázku jsou zde předloženy zestručněná témata.

10

V průběhu setkání se u každé probandské dvojice změnil misionář/ka. Během mise střídají misionáři místo
svého působení, které jim i s dobou odjezdu určí vedení misie, a to obvykle s velmi krátkým předstihem pár
dnů.
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Pro probandku A bylo silným tématem konflikt s pro ni až lehce afektovanou
vlídností misionářek, kterou nazývala „Přemilost“, probandka považovala toto chování za
nepřirozené. Dominantní složku rozhovorů pak tvořilo povídání o rozdílnosti mezi jejím
životem a životem misionářek.
Probandka K pociťovala vnitřní konflikt s rolí výzkumnice, která by měla být
v rámci výzkumného procesu odlehčena od předsudků. V odlehčení ji bránily etické
problémy a nesouhlas s pravidly církve, jako je nesouhlas s postojem (jí vnímaným jako
konzervativním) církve k homosexualitě či genderovým rolím.
Z akademického pohledu, tedy z pohledu teologie, religionistiky a filozofie se
pokouší nahlížet na setkání a jejich obsah probandka E. Stejně jako u předchozí probandky,
i ona pociťuje nesouhlas s pravidly církve, které vnímá jako možné a nedobrovolné omezení
lidské bytostí.
I proband M nahlíží na setkání spíš z akademického hlediska, církev a její učení pak
často srovnává s ostatními křesťanskými větvemi. Jako jediný z probandů explicitně
pojednává o svém stereotypu k misionářům a jeho naplnění.

3.6.2 HUMOR
Pomyslným leitmotivem všech rozhovorů se stal humor, který místy doplňovala
ironie, jeho charakter byl však spíše interního rázu, tedy se projevoval v rozhovorech po
setkáních či mezi samotnými probandy, interním byl pak i z důvodů formy, která by mohla
být na samotném setkání nepatřičná a do velké míry urážející.
S humorem jako vyrovnávací strategií se ve svém výzkumu setkává i Fujda, který
píše, že vtip může být strategií ke zvládnutí obtížné a nepředvídatelné situace, může být
v této situaci osvobozující a snižovat tenzi. (Fujda, 2015, s. 60) Při intepretaci tohoto jevu
však musíme být opatrní, neboť se v něm může odrážet bližší vztah mezi výzkumnicí a
probandy. Četnost výskytu humoru se v průběhu setkání stupňovala, stejně tak jeho forma.
Humor, který se u probandů objevoval, se týkal těchto oblastí: Misionáři, církev, a víra, ale
mnohdy vycházel humor i z komičnosti některých situací.
Misionáři se staly nejčastějším subjektem probandského humoru. Probandi ku příkladu
ironizovali chování misionářů, komunikaci (nejčastěji přízvuk, ale i samotný obsah) a vzhled
misionářů. Jako ukázka nám poslouží popis nově příchozího misionáře od probandky E:
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Přišel starší J, kterej byl v misi třetí den a učil se česky dva měsíce, takže fakt neuměl vůbec
nic. (říká pobaveně) Strašnej autista, s brejličkama, poďobaným obličejem, kterej, když se
modlil, tak takhle držel ty ruce a bála jsem se, že se mi tam takhle rozloží ten člověk.
(napodobuje modlení a směje se) Takže ten tam seděl jako taková ozdoba...

Humor, jejímž objektem se stala samotná církev, byl obvykle mířen na některá z církevních
přesvědčení či kulturní zvyklosti. Například probandka A se ironicky vyjadřuje k obrazům
vedení církve:
Pak tam ještě byly takový krásný obrazy těch jejich prezidentů, proroků nebo co to bylo
(ironický hlas), to mi přišlo divný – maj ty kravaty, košilky… vypadá to spíš jako kdyby byli
prezidenti států a né mormonů, to bylo zajímavý. (směje se).

Humor z víry pak cílil na některé pasáže z knihy či některou církevní interpretaci
náboženství. Velkým zdrojem humoru a pobavení se stal příběh Josepha Smitha, který přišel
probandům neuvěřitelný tak, jako například probandce E:
Já se jen ptala, což byla lehce ironická otázka, ale od tý doby, co připluli do tý Ameriky, tak
po nich nejsou žádný památky? To se po nich nic nedochovalo? A oni řekli – no tu knihu
mormonovu. Tak jsem tak říkala – aháá, jednu knížku, to je hodně pravděpodobný! (zasměje
se) Jakože asi úplně takhle vymyslet jednu civilizaci, která tam prokazatelně nebyla, to se dá
dokázat… tak to mi už připadá jako dobrej bizár.

Důvodů, které vedly k užívání humoru můžeme vidět několik. Některé z nich si ukážeme na
reflexi vlastního humoru od probanda M:
Já bych řekl, že, jak jsou mormoni kulturně jinde, tak je to pro nás nějakej vnějšek. To, jak
se vyrovnávat s vnějškem, aby byla naší součástí, tak jedna strategie je, dělat si z toho legraci.
My si z toho děláme legraci, protože tu zprávu nechceme brát úplně vážně, víme, že pro nás
je to něco dost mimo, takže nějaký způsob, jak se s tím vyrovnat, je podle mě skrz humor. A
ještě oni jsou taky docela vtipný, oni maj ten styl, aspoň ten stereotyp amerického misionáře
je dělat nějaké trapné joky, tak to tomu přidává. Hlavně ty máš nějaký stereotyp, očekávání,
půjdeš do toho uskupení, a teď se ti ten stereotyp plní, nebo aspoň z části. To je vlastně svým
způsobem vtipný, že na těch kecech, tím, jak budou oblečení, že budou vystupovat, tak to
pro mě splnil můj dvojí stereotyp misionáře a Američana.

Proband M vnímá humor jako strategii, jak se vyrovnat s poměrně nestandartní
situací tak, že si ji přetvoří na sobě bližší, dále poukazuje na komičnost naplnění kulturních
stereotypů, o kterých vypráví v předchozích rozhovorech. V ukázce se i nenápadně skrývá
poslední faktor, který do jisté míry sehrál významnou roli u všech probandů, a to pasáž, kde
proband vysvětluje, že nebere mormonskou zprávu vážně. Musíme mít stále na paměti, že
misijní setkání obsahují plno morálně těžkých témat a hodnotových konfliktů. Humor se tak
nabízí jako prostředek, jak tuto vážnost vyvážit a zároveň sebe sama ukotvit ve svých
hodnotách jako těch správných a platných. Neakceptace zprávy je tak vázaná na svůj obsah
i podobu, zmíněnou již u zesměšňování příběhu o proroku Smithovi, jenž probandům
připadá neuvěřitelný a nepravdivý, stejně tak některá pravidla církve, která jsou pro
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probandy nelogická, jako je zákaz pití kávy a možnost pití Coca-Coly, která má stejnou
zakázanou látku – kofein. Jde však o víc, než o bizarní americký příběh či dávná doslovná
pravidla z modré knihy, jde o celek podrývaný drobnými nesrovnalostmi, vnímaný jako
absence kritického myšlení ze strany členů církve, což ve svém důsledku ubírá setkání i
církvi z pohledu zájemců na atraktivitě.

3.6.3 S KÝM MÁM TU ČEST?
Stěžejním tématem každého probanda byla také analýza misionářů. Velké otazníky patřily
životům misionářů a jejich motivaci tuto činnost vykonávat. Neméně zásadní však byly i
úvahy nad misijním počínáním druhé strany.
Rozklíčování role misionáře můžeme brát také jako copingovou strategii, neboť co
nejbližší poznání druhého je významným faktorem k dalšímu chování k této osobě. Tento
úkol však není jednoduchý, misionáři mohou do jisté míry působit velmi uniformně,
například se obvykle představují pouze příjmením, jsou oblečení do stejných obleků,
nemluví svým rodným jazykem, ale místní češtinou, kterou neovládají na stejné úrovni, a
stejně tak kontext, k němuž se hovor vztahuje, lze považovat za neosobní. Podstatným
faktorem ve vztahu k misionáři je také cíl, zamýšlený ze strany misionářů, neboť na jeho
základě probandi interpretují záměr chování misionářů, zda se jedná o altruismus či čistě
zištné chování. Probandi tak uvažují nad tím, jací nebo jaké jsou misionáři/ky ve skutečném
životě, v jakém vztahu jsou s církví či jaký obraz si tvoří o nich jako zájemcích.
Tak jako probandi pro absolvování misijní činnosti měli svou specifickou roli
potenciálních konvertitů, často uvažovali, co je rolí misionáře, kam až sahá a jakou má
podobnost s misionářovou osobností. Hlavním důvodem této analýzy pak bylo rozklíčovat
misionářovu autentičnost, respektive taktiky na získání probanda. Například proband M
hovoří o tom, že by misionáře rád poznal mimo kontext misijního setkání:
Já jsme o tom nepřemejšlel takhle, ale vlastně trošku jo, mně přijde, protože je to jedna z věcí,
proč by mě zajímalo, s nima jít na kafe, jestli by se chovali stejně, jestli se takhle stejně chovaj
v normálním životě, ale jestli se tak nechovaj, tak to uměj dobře prodávat, protože s tou vírou
každodennosti, s vírou, kterou tady u křesťanů nevidíš, možná někdy na Moravě, ale tady nikoho
takovýho neznám…11

11

V závěru citace proband M také zmiňuje kulturní kontrast ČR a USA, jehož obsahem je síla prožitku a
vyjádření víry, které proband M, ale taky probandka E v rozhovorech často zmiňují.
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Ačkoliv se u probandských dvojic vystřídalo šest misionářů, kteří se mohli těšit u
probandů různé oblibě, nakonec každý proband považoval své misionáře za „neschopné“ a
vyřkl přání, že by chtěl poznat lepšího, schopnějšího a hlavně chytrého misionáře, jak lze
například spatřit u probandky A:
…bylo by zajímavý potkat někoho chytrýho mormona, staršího a Čecha. Nebyla by tam ta
jazyková bariera a bylo by to – jsem mormon a místo dvaceti je mi padesát… Prostě by mě
zajímalo, jestli ty věci, který nevěděli, byly postavený na tom, že nemají zkušenost, jestli to
je nějaká hloupost nebo jestli obecně všichni nevědí. Jestli mi to padesátiletý mormon dokáže
vysvětlit líp, že to pochopím, jestli je to tím, že jsou to dvacetiletý holky.

Kritika probandů se nejčastěji týkala povrchnosti setkání, která byl přičítána věků misionářů
a odlišné národnosti, kde nejvýznamnějším faktorem byla jazyková bariéra.

3.6.4 OBJEVOVÁNÍ AMERIKY ANEB KULTURNÍ ODLIŠNOST
Tento jev má úzké spojení s Analýzou misionářů, avšak pro svou významnost je zařazen do
samostatné kapitoly. Probandi se během setkání a následných rozhovorů potýkali se
situacemi, které dle jejich interpretace pocházely z odlišného kulturního prostředí misionářů
a jich samotných. Častým podnětem k zamyšlení byly hranice mezi americkou a jakousi
církevní kulturou, případně jejich vzájemný vliv.
Základ těchto úvah stál často na jazykové bariéře, kterou probandi v rozhovorech
s misionářem vnímali. Nejčastějším záporem jazykové bariéry bylo znemožnění hlubšího
rozhovoru a vzájemného porozumění. Častěji zmiňována byla jazyková bariéra u probandky
E a probanda M, kteří s misionáři vedli debaty s teologicko – filozofickou tematikou.
Odlišný rodný jazyk však nakonec měl i jeden pozitivní aspekt, neboť pro probandy byla
skutečnost, že se misionáři naučili mluvit jejich rodným jazykem na takové úrovni za velmi
krátký časový úsek, obdivuhodná. Oba tyto aspekty reflektuje proband M:
A já nevím, no, jinak co mi přišlo zajímavý, byla jejich kvalita češtiny, potom, co říkali, že
studovali jenom rok, ale co mi nakonec stejně přišlo, že ta jejich čeština není natolik
dostatečná, aby tím mohli někoho přesvědčit, ale to je možná i tím, že já jsem tam nešel
s tím, že se ze mě stane mormon, že vlastně si nedovedu představit, jak tohle by někoho
mohlo po prvním setkání navést, aby se přidal k mormonství.

Jako další kulturní česko – americký rozdíl byla uváděna velká míra milého chování,
kterou probandka A označila jako přemilost a vnímala ji jako neautentickou či afektovanou.
To však reflektovala pouze první dvojice, kterou tvořily pouze ženy, stejně tak jejich
misionářská dvojice byla čistě ženská, což může mít vliv na vzájemnou interakci i její
interpretaci. Souvislost s kulturními rozdíly pak zmiňuje v následující ukázce, které
předchází rozhořčené vyprávění o příliš kontaktním a radostném setkání sester:
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Mně to přijde, že tam byl takovej ten americkej – všichni jsme dohromady, všichni jsme si
rovni, ale zároveň neznám tolik Američanů, abych to dokázala posoudit. Na druhou stranu
mi ale přijde, že to možná bylo součástí nějaké strategie, jakože když od začátku budeme
dávat najevo, že jsme stejní jako vy a kdokoliv se k mám může připojit, jsme tady pro vás
od začátku, tak to asi může bejt součástí tý strategie.

Posledním motivem v rozdílnosti kultur byla prezentace víry či nahlížení na ni skrze
jaký si amerikocentrismus, který byl již zmíněn u probandského humoru a podezření o
nepravosti příběhu o nalezení zlatých desek či plavbě Židů do Ameriky. Proband M
například v rozhovorech zmiňuje, že CJKSPD je velmi zasazená do amerického kontextu,
neboť většina podstatných příběhů církve se odehrává zde, stejně tak kulturní ladění je
přizpůsobené Americe. Často tak hovoří o universálním prvku, který církvi schází jako
v následující ukázce:
Mám takovej pocit, že třeba ten příběh Krista v Americe dává nějakou exkluzivitu těm
Američanům. Jako když máš vyvolený národ izraelský, tak je jasný, že se Kristus objeví
tam, ale teď když mají být vyvolení Američani, tak to hrozně potvrzuje stereotyp o
Američanech, a to je pro mě hrozně nesympatický, že nějakej prvek universalismu mi tam
schází, ač na to hraje, i když tam nejsou Američani, do velké míry mi to ale přijde hodně
americký.

3.6.5 SKRÝVÁNÍ
Každý proband v průběhu výzkumu reflektoval, že během setkání nemohl být k misionářům
zcela upřímný, neboť cítil konflikt např. hodnot svých a misionářů (odlišný postoj
k homosexualitě) Odlišnost hodnot se u probandů objevuje již na začátku prvních rozhovorů,
když probandi popisují prostředí, kde se jejich setkání konalo. Jako důvod neupřímnosti byla
udávaná obava, že by vyřčením tohoto nesouhlasu byla narušena plynulost vztahu. Na
překlenutí tohoto konfliktu měla většina probandů malý plán, který spočíval v odsunutí času
tázání nepříjemných otázek na moment, kdy bude vztah mezi probandem a misionářem
pevnější a na dotazy bude lepší prostor.
Konflikt se však nemusí týkat jen samotných hodnot, probandka A mluví o stejných
důvodech v situaci, kdy byla požádaná misionářkami, aby přečetla text z knihy Mormon:
Asi jo, týká se to toho, že jim nešlo odporovat, já jsem asi nechtěla, hmm (přemýšlí), já jsem
prostě chtěla, aby to plynulo, ne že se budu zasekávat na prvním setkání, což teda neřikám,
že se nestane, jestli mě něco nenaštve. Doteď to bylo, že to bude plynout. Řekly mi, ať něco
přečtu, úplně mi to nevoní, ale udělám to, nebylo to ještě tak hrozný, abych se musela zapřít
a říct, že ne. Bylo mi to nepříjemný, ale ještě ne tak, abych se musela ohrazovat.
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Podobná situace pak nastávala i v komunikaci o probandově motivaci na setkání s misionáři.
Ačkoliv všichni probandi obeznámili misionáře, že jejich cílem setkání je blíže poznat
církev, nikoli se stát jejím členem, vnímali svou motivaci jako nedostačující. V posledním
rozhovoru popsal tento všudypřítomný fenomén proband M:
Proband M: Já nevím, pořád mám pocit, že jim trochu berem čas, za trochu jinou agendou,
ač s ní do velké míry souhlasili. Že my tam jdem a necháme si vyprávět o něčem, i když nic
nehledáme.
Výzkumnice: Jakože to finálně nechceš koupit?
Proband M: No, nechci a vím to od začátku, jen z nich tahám nějaké informace. Takže
kdybych to vzal, ne že bych to tak vnímal, ale kdybych to vzal do extrému, tak oni by tu
zprávu mohli v ten čas předávat někomu, kdo si to víc zaslouží.

Probandův špatný pocit dle jeho názoru ne zcela čisté motivace můžeme chápat jako
důsledek závazku, který se tvoří mezi zájemcem a misionářem. Proband si je vědom faktu,
že misionář do setkání investuje při nejmenším čas a energii, avšak on sám nechce posouvat
svou účast dál, a tak do ani více investovat. Nepříjemnou skutečností by pak mohlo být
například zklamání milého misionáře, který mu věnuje čas, jež by mohl mít někdo jiný, jehož
motivace má jasný cíl, a tak má pro misionáře větší potenciál.

3.6.6 VZDOR
Jako další jev, který však spíše než za copingovou strategii považujeme za obranný
mechanismus probandů, můžeme uvést vzdorující chování, které se dá označit také jako
mikroagrese. Ačkoliv může mít humor a vzdorující chování podobné prvky, je třeba lépe
rozebrat jejich kontext. Ukázky humoru, které jsou výše uvedeny, jsou zachyceny v
okamžiku, kdy byl proband, resp. probandka s výzkumnicí, naopak ukázky vzdorujícího
chování jsou výňatky z popisu situací, které se staly mimo rozhovor.
Tento pojem poprvé použil, avšak v kontextu rasismu, americký psychiatr Chester Perace
jako subtilní, ohromující, často automatické a neverbální výměny, kterými pachatelé
„ponižují“ černochy. (Pierce, C. M., Pierce-Gonzalez, D., & Wills, D., 1978, s. 65) Od svého
vzniku se ale pojem aplikoval i v dalších kontextech, a tak ve svém zobecnění je mikroagrese
krátké a všední, verbální, behaviorální nebo situační ponížení, které vyjadřuje nepřátelské,
hanlivé projevy neúcty nebo urážky, zejména vůči příslušníkům menšinových nebo
utlačovaných skupin, které může být vědomé i nevědomé. (Vandenbos & American
Psychological Association, 2015, s. 650) V případě našich probandů uvažujeme spíše
nevědomou povahu, která ve svém důsledku nemá za cíl ponížit misionáře či církev obecně
v jejich přítomnosti, ale spíše vymezit svou identitu vedle té misionářovy.
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Mikroagrese byla dále rozdělena do tří podskupin (D. W. Sue et al., 2007, s. 278):
Mikrourážka (microinsult) - Behaviorální / verbální poznámky nebo komentáře, které
vyjadřují hrubost, necitlivost a ponižují identitu osoby.
Mikroútok (Microassault) - je explicitní (rasové) ponížení charakterizované především
verbálním nebo neverbálním útokem, který má za cíl ublížit oběti prostřednictvím nadávek,
vyhýbavého chování nebo účelné diskriminační akce.
Mikroinvalidace (Microinvalidation) - Komentáře nebo chování, které zpochybňují nebo
negují myšlenky, pocity nebo zkušenost člověka
V našem případě se bude ve většině případech jedna spíše jen o mikrourážku a často v jemné
podobě. První ukázku pak lze považovat za formu mikroútoku.
Nejvýrazněji se vzdor projevoval u probandky E, tato první ukázka je zároveň jediným
pozorovatelným vzdorem uskutečněným v přítomnosti misionářů:
… možná si na to zase vezmu něco jako minule, já jsem totiž zvažovala, co si mám vzít na
první setkání na sebe a měla jsem dvě varianty – buďto rolák anebo… (ukazuje široký
výstřih), …vzala jsme si tričko, které radši normálně ani nenosím, a ještě jsem si ho upla
sáčkem, takže mi tam ty prsa takhle plandaly a vzala jsem si rtěnku a náhrdelník, abych
vypadala fakt top, (směje se) …a říkala jsem si, že to si pak kdyžtak vezmu…

Z ukázky je zřejmé, že probandka zvolila na první setkání oděv, u kterého se domnívala, že
by mohl vést ke kontroverzi, případnému pohoršení misionářů, kteří jsou známí
konzervativními postoji. Tento čin můžeme vnímat i jako testování pozice misionářů i
potenciálního konvertity, úvodní sebeprezentaci, která se může ovlivnit misionářův přístup
k probandce E.
Za další vzdor můžeme považovat situaci, kterou zmiňuje proband M v úryvku rozhovoru:
Proband M: …ale celkově to na mě nebo nás ten večer měl hrozně opačnej dojem, nebo
opačnej dopad. Furt jsme se bavili o tom, celá třičtvrtě hodina byla o nějakém odříkání a
nějakém celibátu, ač je to hezká idea, proti které nic nemám, tak to na nás tak hrozně dopadlo,
že jsme si hrozně nutně museli jít dát ven cígo a pivo a mluvili jsme o sexu asi dvě hodiny
(výzkumnice se směje) To mělo takový opačný efekt.
Výzkumnice: Proč myslíš, že to mělo ten efekt.
Proband M: Já nevím, prostě jsme se asi cítili, možná že nejsme tak dobrý jako oni, já si to
teda ani nemyslím, že jsme tak špatný, ale mělo to na nás takový dopad, že když dlouho
mluvíme o odříkání, tak mám hroznou chuť proti tomu rebelovat, no. Jsme taky malý a blbý,
ale nevím. Je to vtipný, pak jsme se docela solidně vožrali, což bylo příjemný, ale nevím,
no, proč to na nás mělo takový dopad.
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Ukázka se vztahuje k vyprávění o tom, jak se probandská dvojice po setkání, jehož
hlavním tématem bylo odříkání, vydala do restauračního podniku za cílem požít alkoholické
nápoje a cigarety, kterých by se jako členové církve museli zříct. Vzdor nebo rebelství
sehrává jako protireakce podobnou roli jako humor, například může poskytnout jistou formu
uvolnění tenze, vzniklé během setkání. Může také sloužit jako nástroj vymezení si identity
zájemce vůči misionáři nebo celkově církvi. Na rozdíl od první ukázky ale slouží k vymezení
v rámci vlastní osobnosti případně ve vztahu s druhým probandem.
V rozhovoru s probandkou E se později objevila reflexe této situace:
Nevím, asi v tom bylo něco jako teenage rebelského, když ti někdo něco zakazuje, tak to
chceš okamžitě udělat. Je fakt, že my se sešli i předtím, asi poprvé. M se mě ptal, jestli jsem
udělala domácí úkol, tak jsem řekla – Neee.

Posledním výraznou revoltou probandky E byly polibky rtěnkou nalíčenými rty do
knihy Mormon, které zde otiskla během práce nad domácím úkolem zadaným misionáři.
V rozhovoru pak uvedla, že se je to její oblíbená činnost, která je v kontrastu vážnosti knihy
a církve znevažující.

3.6.7 LÍTOST
Ačkoliv byl projev lítosti spíše okrajový, ukázal přes nánosy humoru, vzdoru či špatných
pocitů z motivace probandský pohled na církev, který by dost možná zůstal v úkrytu.
V rámci struktury práce stojí spíše stranou a uvádím ho pro zajímavost a dokreslení
čtenářské představy. Lítost se vždy vztahovala k členům církve, jejichž společnou
charakteristikou byla slabost a malé možnosti volby. Prvním příkladem byla lítost probandky
A nad asi osmiletou dívkou, kterou spatřila během misijního setkání, toto setkání
reflektovala jako nejsilnější moment celého setkání:
Když jsem viděla tu holčičku, tak jsem si říkala, že je jí osm a už je v téhle církvi a je to pro
ni takové, že se v tom narodila a pokud se nerozhodne jinak, tak v tom bude dál žít, tahle
malá holčička už v tom je a je to pro ni přirozený, že ji v tom rodiče vychovali, teď šla ze
školy a zastavila se za tetama.

Druhý příklad se váže k vyprávění o misionáři, který se k církvi připojil v průběhu
svého života a probandka E vnímala jeho předchozí život jako osamělý a neuspokojivý a
následně pojednává o jeho změně po vstupu do církve:
Staršího L mi začalo být trošku líto. Představila jsem si, že to byl ten osamělej člověk, kterej
fakt chodil jen do práce a z práce, kterej neměl tu holku, měl tak maximálně internetové
porno a kafe a mormoni mu vzali i to. Byla to úplně klasická skupina lidí, kteří jsou pro ně
vhodnou kořistí. Ty vlastně osamělí lidi bez toho sociálního zázemí, který by jim řeklo – To
ses asi posral v kině.
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Tyto ukázky naznačují, že obě probandky nevnímají členství v církvi jako pozitivní
aspekt života. Z dalších částí rozhovoru pak vyplývá, že negativním aspekty jsou například
silná omezení ze strany církve, částečná ztráta svobody nebo narušení osobní identity na
úkor identity kolektivní. Probandka A poukazuje na problematiku narození se do církve,
která není dobrovolným rozhodnutím, avšak diametrálně ovlivňující její život. Probandka E
zase vnímá vstup zmíněného misionáře jako řešení těžké životní situace, zoufalé řešení
plynoucí z absence sociálního zázemí. Misionáře pak označuje za „ohroženou“ skupinu,
která je potenciálem konverze k církvi. Z ukázky lze také interpretovat jisté pohoršení nad
církví, jež do svých řad hledá jedince, kteří nejsou schopni se vůči církvi vymezit. Obě
probandky zde pak kontrastují svou perspektivu s misionářskou perspektivou.
Závěrem nad osudem litovaných osob bylo vždy připuštění, že život v církvi může
mít pro tyto osoby i pozitivní aspekty jako je velké sociální zázemí, příležitost nalezení
životního partnera, jistotu či životní perspektivu.

3.6.8 KDYBYCH BYL MORMONEM, BYLO BY DOBRÉ…
Aby probandská reflexe nebyla vystavena pouze jako negativní zkušenost vyžadující
strategie na přežití, v její poslední části budu prezentovat pozitivní momenty, jež
z rozhovorů s probandy vzešly. Je dobré poznamenat, že tyto světlé momenty lze také
považovat za misijní taktiku, neboť vychází z předání misijní zprávy, které má ve své
podstatě silný emoční náboj s pozitivní konotací.
První z nich je pozitivní ocenění některých prvků ze života církve, neboť každý
proband uvedl alespoň jednu věc či vlastnost, kterou by ve svém životě rád měl. Nejčastěji
uváděnými ctnostmi v životech církve a misionářů byla uváděna jistá životní ale i posmrtná
jistota a klid, to lze demonstrovat na již zmíněné ukázce, kdy probandka K hovoří o
povznášejícím pocitu z vědomí a jistoty posmrtného života. Z jiného konce životní jistotu
člena církve pojímá probandka A, která spíš zmiňuje životní strukturu:
Možná mají životní jistotu, vím, co budu dělat ve dvaceti, že pojedu na misi na rok a půl,
sice nevím kam, protože je mi třeba jenom čtrnáct, ale pojedu, může mi to dát, že budou
vědět, co je čeká, nějak je to usadí, fakt bych to nazvala jistota něčeho.

Dalším zmiňovanou ctností, je neochvějný vztah k víře a jistota v něm, která však byla
spojována s osobami misionářů. Nejčastěji je zmiňována probandem M jako například v této
ukázce:
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Možná nějaký bezprostřední vztah k víře, což se možná nemusí nutně spojovat
s mormonama, ale s těma dvěma lidma, možná nějaký optimismus? To na mě možná
působilo jen skrz misi. A ten vztah k víře, který na mě působil dost bezprostředním dojmem.
Je to fakt součást životů, je to, jak kdyby mi tady někdo vypliv někoho ze středověku, trošku,
ale ne ve špatném slova smyslu. Z toho, jak mluvili jsem neměl pocit, že rozlišujou nějakou
sakrální sféru, a ještě jinou sféru, ale že to berou jako život...

Pokud se vrátíme zpátky k popisu taktik, konkrétně na „Předveď svou víru“, lze říci,
že autentická a silná prezentace misionářovy víry zapustila taktické kořeny do probandovy
mysli. Třetí ctností bylo zmíněno společenství, kolektiv, poskytující člověku pevnou a jistou
sociální síť. Tuto ctnost zmínil i proband D:
Jediná pozitivní stránka, kterou jsem byl za tu dobu schopen říct, je, že je to hotová skupina
lidí, která je svůj kolektiv. Spousta lidí ten kolektiv nemá…
… Takže náboženství jako je mormonismus nebo i jiné, ale mormonismus v něčem ještě víc
držej skupinu.
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4

DISKUSE

Pokud chceme hodnotit misijní taktiky v našem výzkumu, stojí před námi jeden problém.
Ačkoliv jsou misijní taktiky tvořeny církví, za její realizací stojí misionář. Během výzkumu
jsme mohli pozorovat odstup probandů, který však se samotnými misionáři neměl vždy
plnou souvislost. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy probandka E spatřila v prostorách
církve plakát hlásající církevní názory na roli žen, které byly v rozporu s těmi jejími.
Můžeme se tak domnívat, že i v případě, kdy by misijní činnost byla provedena na velmi
dobré úrovni, probandův postoj k misionáři je negativně ovlivněn, neboť i on je součást
církve, což formuje probandův náhled a interpretaci misijních taktik. I bez přihlédnutí ke
zmíněnému příkladu musíme mít na paměti, že slovo „mormon“ a všechna jeho odvození
má v našem kulturním prostředí velmi specifickou konotaci, která obvykle nebývá
pozitivního charakteru. Svůj již předpojatý pohled více či méně reflektovali všichni
probandi.
Ve svém konečné důsledku všichni čtyři probandi vnímali misionářské taktiky jako
neefektivní. Jako důvod pak nejčastěji zmiňovali vnímání sebe sama mimo cílovou skupinu
misionářů, na čemž se podepisují rozsáhlé kulturní rozdíly (tedy že Česká republika a Evropa
obecně není destinace s potenciálem pro misii CJKPSD), ale i vzdělání probandů. Onou
cílovou skupinou jsou dle probandů tzv. hledači, za jejichž hlavní rysy byly udávány: hledání
životního smyslu, ztráta životní jistoty či životní krize způsobená například užíváním
návykových látek. Ačkoliv volba probandů přinesla omezený pohled (ve srovnání
s „běžným“ zájemcem) na misijní činnost, svou silnou stránku poskytla v popisu misijních
taktik a jejich reflexí, neboť například díky svému vzdělání či schopnosti verbalizovat své
pocity, ulpěl její pohled na klíčových aspektech misijní činnosti.
Otázkou zůstává, jak by se „účinnost“ misijní činnosti měnila při hlubším zapojení
probandů, kterým je myšlena účast i mimo setkání, jež je ze strany misionářů nabízena –
komunitní setkání či bohoslužby. Lze totiž předpokládat, že navázání i dalších vztahů, tedy
zapojení do církevní komunity, je další podstatnou součástí konverze. Kromě sociálního
aspektu by pak tato účast na bohoslužbě měla sehrát roli i v aspektu spirituálním, který
bychom však u našich probandů spíše neočekávali.
Pokud se poohlédneme zpět za dosavadními poznatky autorů Abgrall či Hassan , i
po realizaci výzkumu se stále rozcházím s autory v přesvědčení, že je církev pro společnost
nebezpečná a vstup do ní nepovažuji za patologii. Ačkoliv je konverze razantní změnou
44

lidského života, která může mít mnoho následků, je pro mě toto pojetí příliš radikální.
Z mého pohledu autoři opomíjí dva důležité body, za prvé – možná pozitiva, jež může život
po konverzi přinést např. silnou sociální síť či životní strukturu a jistotu. Druhým bodem je
pak role samotného člověka, která se mi v pojetí obou autorů jeví jako pasivní, neschopná
vlastního činu. V průběhu misijních setkání byla účastníkům poskytnuta dostatečná volnost
a možnost volby. Ačkoliv se probandi místy ocitali v situacích, jež označovali jako
nekomfortní, opakovaně zmiňovali, že rozhodnutí být na setkání je i v jejich rukou. V mém
vymezení vůči potenciálnímu nebezpečí církve je však třeba mít na vědomí, že výzkum
přináší poznatky pouze o počátečním kontaktu s církví, nikoliv o životě v něm, kterým se
zabývají i uvedení autoři.
Nejvíce vystupující pojem pak pro mě představuje bombardování láskou12, které je
dle Abgralla ústředním jevem fáze uchvácení, která spočívá výlučně v tom, že se jedinec
zahrne afektivními vazbami, které ho uklidňují a dávají mu pocit příslušnosti ke skupině.
(Abgrall, 2000, s. 99) Tento fenomén lze spatřit i v chování misionářů, kteří jsou při styku
s konvertitou vždy velmi milý a přátelští a pravidelně vyhledávají způsob, jak konvertitu
ocenit. Ve svém textu jej řadím jako ústřední bod vztahu mezi misionářem a konvertitou a
jeho záměr chápu podobně jako Abgrall, tedy jako společenské upevnění konvertity na
církev.
Výzkum tak přináší otázky, které dávají prostor pro další badatelskou činnost,
například – Jak se bude měnit efekt misijní činnosti, bude-li zájemcem osoba s odlišnými
demografickými údaji? Nabízí se také pokus o srovnání působení taktik „pravým
zájemcem“, ideálně takovým, jenž se po absolvování setkání stane členem církve, neboť by
byla lépe pochopena ona cílová skupina misijní činnosti.
Přínosem by pak mohl být i detailnější popis z druhé strany, tedy s misionáři, neboť
jejich přístup a motivace se diametrálně liší od motivace exkomunikovaného člena. Jako
další pole působnosti se bezpochyby stává bližší analýza kulturních rozdílů, které se
v průběhu výzkumu objevovaly, a které se ukazují jako možná překážka ke konverzi,
vybízející k otázkám, jak by proces ovlivnila jiná národnost misionářů, v našem kontextu
například evropští misionáři, kde můžeme očekávat bližší kulturní prostředí.

12

V angl. originále – „Love bombing“
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Jako posledním otazník či možnost zkoumání uvádím porovnání misijní činnosti mezi
dalším náboženstvím jako jsou Svědci Jehovovi, Hnutí Hare Krišna a další. Porovnání taktik
by mohlo přiblížit jejich silné a slabé stránky.
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5

ZÁVĚR

Výstupem z rozhovorů tří probandů a terénního deníku výzkumnice je strukturovaný popis
misijních taktik a strategií. Kromě výstupu probandů pak tvořily vedlejší linku misijní
příručky a rozhovor s bývalým misionářem. U jednotlivých taktik byl popsán jejich význam
a cíl.
Misijní taktiky lze rozdělit do tří složek – vztah mezi misionářem a potenciálním
konvertitou, edukace a rozpoznání Ducha svatého. Zmíněný vztah tvoří elementární základ
misijní činnosti i následného navázání potenciálního konvertity na církev, ze strany
misionářů je pak stavěn zejména na vlídném chování, které zahrnuje snahu najít se zájemcem
společnou řeč, prokázání zájmu v podobě časté komunikace i pohostinnost v podobě daru a
pozvánek na církevní události. Edukace je jistým prostředníkem k rozpoznání a napojení se
na Ducha svatého. Zájemce v průběhu setkání absolvuje věrouku, seznamuje se s postavou
Ježíše Krista a Bohem a s pomocí misionářů se k nim pokouší nalézt vztah. Vzdělání se také
týká historie a pravidel církve, které je třeba znát pro získání členství a absolvování křtu.
Jako nejproblematičtější složka k popsání, teoretickému i praktickému uchopení, se jeví
rozpoznávání Ducha svatého, jehož praktický dopad nebyl referován ani jedním probandem.
Tuto část lze popsat jako moment, kdy budoucí konvertita pocítí boží přítomnost, například
během modlitby. Misionářův úkol je v této činnosti pomoci, instruovat ho a podporovat
k dalším pokusům.
Lze také konstatovat, že misijní taktiky a jejich realizace referovaná probandy se
shoduje se zmiňovanou misionářskou příručkou. Rozdíly mezi setkání dvojic byly
pozorovány dle výběru pohlaví misionářů vzhledem k pohlaví probandů, a také ve způsobu
věrouky, která byla přizpůsobena vyznání probandů – probandská dvojice, která se
neoznačila za křesťanskou referovala kritičtější přístup misionářů ke křesťanství než druhá
dvojice (označující se za křesťany), která se setkala s kladnějším přístupem misionářů.
I výzkumná otázka směřující k rozdílnosti kultury a rodnému jazyku misionářů, se
ukázala jako relevantní, sehrála totiž významnou roli hned v několika rovinách, a to zejména
v nepřesném přenosu informací a obtížné komunikaci mezi oběma stranami, ale také v
občasném despektu k některým získaným informacím přisouzeným kulturním rozdílům,
označovaným jako naplňující stereotyp americké kultury.

47

Misionáři nejsou jediní, kdo během setkání vyvíjí taktiky. I ze strany probandů byla
pozorována jistá forma copingových strategií, ale také obranných mechanismů. Mezi
nejvýznamnější strategii patří analýza misionářů, jejich chování či kulturních rozdílů, ale
také skrývání vlastní motivace k setkávání. Na pomyslné hranici těchto jevů pak balancuje
humor, který slouží jako vědomý coping i obranný mechanismus v komplikované situaci.
Poslední protireakcí bylo revoltující či vzdorující chování, který vnímáme jako obranný
mechanismus či prvek fenoménu mikroagrese.
Ačkoliv probandi uvádí i pozitivní aspekty, jako je například určitý obdiv k
misionářově vztahu ke své víře, v souhrnném součtu byly taktiky ze strany probandů přijaty
negativně a předpokládám, že spíše nesplnily svůj účel. V porovnání efektivity misijních
taktik však stojí další faktory jako je odlišný postoj probandů a církve či samotná
předpojatost k církvi. Probandi tuto skutečnost nejčastěji přičítají odlišnému kulturnímu
pozadí, přičemž hledají spojitost mezi kulturními rozdíly v oblasti národnosti i náboženství.
Klíčovou roli pak sehrála jazyková bariéra. Často opakovaným důvodem je také vnímání
sebe sama jako nevhodných zájemců.
Postoj k církvi byl mezi probandy obecně kritičtější než postoj k misionářům.
Probandi vědomě pojmenovávali rozpory mezi misionářskou skromností a namyšleným
dojmem k církve. Negativní postoj církve přisuzuji i konzervativním hodnotám, které pro
probandy opakovaně představovala. Zřetelně tak bylo vidět při vyjádření lítosti nad
některými členy, neboť zobrazovali život v církvi jako negativní životní zkušenost.
Faktorem hrajícím pro stranu misionářů bylo jejich odhodlání pro činnost, vysoce hodnocená
autenticita prožitku víry, ale i vlídné chování či snaha přizpůsobit se potenciálním
konvertitům.
Nyní jen zbývá čtenáři slíbené rozuzlení problematiky manipulace. V průběhu
setkání jsem se opakovaně setkala s chováním, které mi přišlo v určitém smyslu
manipulativní, háček však spočíval v tom, že ve svém účelu a důsledku postrádalo
manipulativní aspekt. Ačkoliv se mě misionáři snažili opakovaně ovlivnit a místy jsem jejich
slova pokládala jako jen částečně pravdivá, byl zde vždy mnohdy až tíživý pocit, že jejich
chování má sloužit v můj prospěch, abych skrze poznání Boha a pochopení jediné pravdy
získala klíč ke spokojenému životu, abych nebyla úzkostná ze smrti blízkých nebo si
neškodila popíjením kofeinu. Z chování misionářů jsem zkrátka necítila pocit zištnosti.
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Na závěr lze tedy konstatovat, že výzkumné cíle byly naplněny a cesta k nim,
proběhla bez komplikací. Za slabinu výzkumu považuji velmi homogenní vzorek, který bych
zpětně doplnila či obměnila. Naopak za silnou stránku považuji získání dat od bývalého
misionáře, které poskytly výzkumu větší plasticitu. Doufám, že po přečtení tohoto textu
případným členem církve se komplikace vyhnou i misionářům a misionářkám, díky kterým
mohla práce vzniknout.
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