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Acta Missiologica, No. 2, Vol. 13, 2019. St. John Paul II. Institute of Missiology and Tropical 

Health in Bratislava, Slovakia at St. Elizabeth Universtity of Health and Social Sciences in 
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Cílem tohoto příspěvku je najít možnou korelaci mezi fundamentálně teologickou otázkou 

Božího zjevení a estetickým fenoménem krásy. Stěžejním propojovacím momentem je téma 

komunikace, objevující se také na teologické rovině. Zde příspěvek předkládá názory 

předních teologů k otázce temporality Božího zjevení, který se zde jeví jako druh posvátné 

komunikace Boha a jeho stvoření v dějinách spásy, ve vtělení Ježíše Krista a v daru seslání 

Ducha svatého. V následujících kapitolách se příspěvek věnuje hledání spojitostí principu 

Božího sebesdílení a krásy jako jedné z transcedentálií, který ve svém díle představil 

švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar. Nástroj této posvátné komunikace nachází 

příspěvek v symbolu, když čerpá svoji inspiraci ve světě umění, které ke sdělení svých obsahů 

používá stejně jako náboženství symbolické řeči. Způsob symbolické komunikace se tak stává 

přístupným prostředkem evangelizačních, pastoračních či ekumenických činností, které 

umožňují věřícím i hledajícím objevit smysl života. 

 Iňová, Veronika: The Phenomenon of Beauty with a Small or a Capital Letter “B”? 

(The Aesthetics of Nature and its Theological Interpretation).  

Studia Aloisiana, roč. 10, č. 2, 2019. Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2019, 

s. 19-32. ISSN 1338-0508. (databáze: ERIH PLUS) 

Tato studie představuje praktické a teoretické zhodnocení fenoménu přírodní krásy v jejím 

teologicko-estetickém rozměru. Je z části založen na filozofickém pohledu, kde se k této 

otázce vyjadřuje řada odborníků, a dále se věnuje teologickému zhodnocení tohoto jevu. 

Aktuálnost zde uvedeného teologického přístupu je demonstrována tím, že představuje závěry 

kvalitativního výzkumu, který pomocí empirické metody zkoumá způsoby lidského vnímání 

přírodní krásy. Cílem tohoto empirického výzkumu bylo zhodnotit, zda a do jaké míry 

současného člověka oslovuje fenomén krásy přírody, a zda tento typ prožitku obsahuje také 

prvky numinozity. Výsledky z tohoto výzkumu mohou být použity v pastorační praxi. 

 Blažek Iňová, Veronika: Spirituální rozměr krásy v umění jako cesta k náboženské 

zkušenosti.  

Acta theologica et religionistica, roč. 8, č. 1/2019. Prešovská univerzita v Prešove, 

Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov 2019, s. 23-32. ISSN 1338-7251. 

Analogií k názvu amerického filosofa a pedagoga Johna Deweyho, jenž ve své knize „Art as 

Experience“ uvažuje o současných výzvách umění a jeho vlivu na lidskou zkušenost, zde 

studie rozvíjí bohatost myšlenek tohoto významného vědce do oblasti zkušenosti náboženské. 

Zkoumáním vazeb mezi uměním a náboženstvím zde dochází k propojení těchto zkušeností 

v jejich spirituální rovině. Pokud tedy člověk může rozvíjet svoji spiritualitu pomocí vnímání 

umění či kontemplací díla Stvořitele v kráse stvořené přírody, stává se tento vztah mezi 

krásou a spiritualitou výzvou pro náboženské pedagogy či pastorační pracovníky, kteří jsou 



postaveni před otázku, jak tento hluboký potenciál v člověku rozvinout, přiznat mu jeho 

adekvátní místo mezi ostatními přístupy a umožnit mu, aby se v interakci se současnými 

potřebami stal jedním z momentů, které pomohou otevřít mysl i duši člověka směrem ke 

znovuobjevení jeho lidství neodlučitelnému, spirituálnímu rozměru. Několik zajímavých 

přístupů nabízí tato studie také pro využití těchto metod v náboženské výchově, katechezi či v 

pastorační praxi. Otázkou možnosti propojení krásy vyjádřené v umění, spolu se spirituální 

dimenzí člověka, se zabývá závěrečná kapitola tohoto příspěvku, když zde objevuje syntézu 

všeobecně lidské, estetické a náboženské zkušenosti. 

 Blažek Iňová, Veronika: Auf den Wegen zu Gott durch Erfahrungen mit 

Schönheit. In: When East and West Meet. Contemporary Perspectives on Religious 

Education in Honour of Ludmila Muchová. Editors: František Štěch and Bert Roebben 

(eds.), Svitavy: Trinitas, 2019, s. 146-158. ISBN 978-80-86885-46-9. 

Tento příspěvek, je napsán netradiční formou imaginárního dialogu, ve kterém se s mojí 

školitelkou, doc. Ludmilou Muchovou, znovu zamýšlím nad otázkami, jež jsme si často 

pokládaly při našich společných debatách nad tématem krásy: „Proč vůbec existuje něco jako 

„krása“?“; „Jak jí může člověk vnímat a co mu toto zjištění přináší?“, „Může mít zkušenost 

krásy také svůj náboženský rozměr?“ Další zde uvedené otázky a náměty pokládali studenti 

našich předmětů a seminářů. Při hledání odpovědí zde nechávám zaznít názory našich 

společně oblíbených filosofů, religionistů, psychologů, teologů a mnoha dalších osobností, 

uvažujících zde společně s námi nad otázkou existence fenoménu krásy, a to v jejím 

imanentním i transcendentním rozměru. Spojující linii, vedoucí skrze tyto rozmanité názory, 

nachází diskuze v názorech jejích účastníků k otázce zkušenosti. Na jedné straně hovoří o 

zkušenosti estetické, na druhé náboženské, ale především se snaží tyto dvě formy zkušenosti 

propojit. Právě toto propojení se ukazuje být cestou, kterou zde Ludmila Muchová započala, a 

na níž bychom měli v rámci náboženské výchovy navázat. 

 Iňová, Veronika: Význam vizuálního umění pro dnešní pastorační praxi. In: 

Nevidíme, co nevíme. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů 

doktorských studijních programů. = We cannot see what we do not know : the 

proceedings of the international conference for doctoral students. NOVÁ, Magdaléna 

a Elena BABICH (eds.), Praha: Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 

2018, s. 165-173. ISBN 978-80-87922-16-3 

Cílem mého výzkumu, o jehož dílčí části pojednává tento příspěvek je osvětlit, jakým 

způsobem oslovuje dnešní křesťanské věřící výtvarné umění a architektura sakrálního 

prostoru, s nimiž se pravidelně setkávají. Teoretická rovina tohoto příspěvku vychází ze 

závěrů klasických autorů teologické estetiky a dalších odborníků, zabývajících se sakrální 

architekturou a chrámovým prostorem, kteří ve svých dílech zřetelně vyzdvihli hodnotu krásy 

a umění pro duchovní rozměr jedince. Jak se tyto estetické předpoklady promítají do děl 

současných výtvarných umělců, můžeme pozorovat v jejich uměleckých intervencích do 

chrámových prostor. Vizuální umění zde zaujímá roli jakéhosi "mediátora", jenž svým 

divákům umožní hlouběji nahlédnout do smyslu biblického textu, přivádí ke kontemplaci či 

dokonce ovlivňuje způsob prožívání liturgie. Tento příspěvek se proto věnuje otázce, zda a 

jak může tento druh setkání ovlivňovat, naplňovat a obohacovat také „vnitřní“ duchovní život 

člověka? A zda a jak mohou pastorální teologové rozvíjet a pracovníci v pastoraci využívat 

tuto skutečnost při své péči o duchovní rozměr dnešních křesťanů? Může však ještě dnešní 



křesťan v tomto komunikačními médii a stroze vizuálními vjemy zaplaveném světě prožít 

zkušenost s opravdovou krásou, a to dokonce v jejím spirituálním rozměru? Tento příspěvek 

přináší komparativní analýzu polostrukturovaných fenomenologických rozhovorů se skupinou 

věřících. Výběr respondentů byl determinován nejen různorodostí jejich věku, aktivní účasti 

na bohoslužbách, ale i rozdílností jejich konfese. Závěr výzkumu tvoří spíše jakýsi průřez, v 

němž se odráží rozmanitost pohledů na otázku, zda mohou být krása a umění také dnes 

jedněmi z aktuálních prvků pastorace. 

 Iňová, Veronika: Metoda fenomenologické estetiky v konfrontaci s 

transcendentálním obsahem krásy v současném umění.  

In: Obsah - Forma : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských 

programů = Content - Form : the proceedings of the international conference for doctoral 

students. Editoři: Magdaléna Nová, Marie Opatrná (eds.), Praha : Katolická teologická 

fakulta, Univerzita Karlova, 2017, s. 338-346. ISBN 978-80-87922-10-1. 

Cílem tohoto příspěvku bylo odborně zhodnotit, jak se transcendentální krása jakožto 

zviditelněný „obsah“ vztahuje ke své absorbující „formě“, vyjádřené v současném umění. 

Výchozím předpokladem zde byla přítomnost atributu krásy v Božím zjevení. Toto Zjevení 

otevírá jedinci, jinak obtížně přístupný prostor nadpozemského světa. Člověk – divák či 

umělec, má několik možností, jak s touto skutečností zacházet. Způsob, který se nabízí jako 

k tomuto přínosný, objevuje tento příspěvek v prostředí fenomenologické školy a jejích metod 

poznání a zacházení se zkušeností. Studie tak v první části navazuje na dílo holandského 

filosofa, G. van der Leeuwa a na jeho metodologii fenomenologického rozpoznání 

náboženského prožitku. Van der Leeuw rozpracovává principy fenomenologie náboženství 

v jejich estetickém rozměru, které zde byly konfrontovány s filosofickou hermeneutikou 

Hanse G. Gadamera, vedoucí diváka k aktualizaci jeho autentické zkušenosti, prostřednictvím 

vizuálního kontaktu s objektem krásy v uměleckém díle. S touto otázkou, zda si 

transcendentální modus krásy vybírá způsob svého znázornění, se tento příspěvek, ve své 

druhé části obrací přímo na současné výtvarné umělce. V odkazu k dílu Jana Patočky, jenž ve 

svém díle tematizuje způsob filosofické meditace, soustředěné k uměleckému dílu, 

prostřednictvím trojího pohybu od zakotvení v čase k dosažení emancipovaného bytí ve 

svobodě, nachází tato výzkumná otázka své teoretické východisko. Jestliže chce umělec 

skutečně autenticky ve svém díle sdělit jeho divákovi svoji zkušenost s prostorem posvátna, 

musí jí umět také naslouchat. Stejně tak divák může ovlivnit svým přístupem k dílu a 

způsobem jeho pozorování, tuto zjevnost a sdělitelnost jeho obsahu. Tyto skutečnosti tak 

vyzývají umělce i zúčastněného diváka k jeho hluboké kontemplaci. 

 Iňová, Veronika: Teologická estetika v dílech teologů 20. století a její místo v 

současné pastoraci a evangelizaci, In: In pluribus unitas – Jednota v mnohosti 2016; 

sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů – In 

plubirus unitas – Jednota v mnohosti 2016. = Unity in Diversity : conference 

proceedings. Praha : Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova: 2016 / Ladislava 

Říhová (ed.). Chomutov : Luboš Marek, 2018, s. 318-332. ISBN 978-80-87127-93-3. 

Tento příspěvek představuje obor teologické estetiky jako významnou součást nejen první 

poloviny 20. století, ale především jako interdisciplinární vědu, propojující krásu, umění a 

náboženství, s jejím výrazným evangelizačním potenciálem, uplatnitelným v dnešní 

pastorační a bohoslužebné praxi, náboženské edukaci i v ekumenické perspektivě. Teologická 



estetika je oborem poměrně mladým a jeho vznik je datován do období předcházejícího Dru-

hému vatikánskému koncilu. Ve dvou komparativních studiích jsou zde vzájemně porovnána 

díla několika předních teologů 20. století, s cílem najít co nejvíce shodných argumentů pro 

ekumenický dialog. Nejprve se jedná o komparaci východní ortodoxie a její teologie ikony, 

zastoupené zde P. Evdokimovem, s post-kritickým přístupem švýcarského teologa H. Urs von 

Balthasara. Cílem druhého srovnání a zhodnocení, je najít v sakrálním umění společná 

východiska, podněcující západní křesťanské církve k vzájemnému porozumění. Za 

protestanskou stranu je zde představeno dílo G. van der Leeuwa, jednoho ze zakladatelů 

oboru teologické estetiky v opozici ke koncilnímu teologovi K. Rahnerovi, spoluzakladateli 

Světové rady církví. Tento příspěvek přináší několik aktuálních odpovědí, v nichž akcentuje 

především krásu a umění jako zdroj současné ekumenické teologie, pastorace a estetický 

prvek jako nástroj evangelizace a ekumenické spolupráce. 

 Teologicko-estetická východiska katecheze v díle Hanse Urse von Balthasara 

V tomto příspěvku byl prezentován specifický teologicko-estetický koncept pro práci 

s dětmi, mládeží i dospělými, který svoji teoretickou inspiraci čerpá převážně z díla 

švýcarského teologa a spoluzakladatele mezinárodní katolické revue Communio, Hanse Urse 

von Balthasara. Jeho studie o vztahu víry a teologie, tvoří ideový koncept tohoto článku, 

v němž se přibližují teoretické závěry náboženské edukaci, katechezi a pastoraci. Východisko 

proto tento článek nachází tento článek zvláště v Balthasarově nauce o Boží nádheře 

(Herrlichkeit: Eine Theologische Ästhetik), se kterou se můžeme setkat i v našem dnešním, 

převážně vizuálně zakoušeném světe. Onou „cestou krásy“, o níž hovoří také papež František 

ve své exhortaci Evangelii gaudium můžeme totiž dojít k setkání a zakoušení prožitku 

posvátna.  
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 Vědecká konference „Existencialismus“ (27. 9. 2019), Teologická fakulta Jihočeské 

univerzity – spolupořadatelka konference 

Název příspěvku: Fascinace krásou přírody jako existenciální potřeba. 

 

 Teologická východiska katecheze 

Kolokvium k českému vydání MKR Communio, 92 KATECHEZE, 3/2019, 23. ročník 

Název příspěvku: „Užasnout – zakusit – proměnit“ (nábožensko-didaktická metoda 

inspirovaná dílem Hanse Urs von Balthasara) 

 

 Mezinárodní sympozium náboženských pedagogů EuFres (4.-8. 4. 2018, Mnichov). 

Název příspěvku: The Development of Spiritual Literacy by Aesthetic Experience 

 

 Mezinárodní vědecká konference „In pluribus unitas – Jednota v mnohosti“ (19. 10. -

20.10. 2018) Teologická fakulta Jihočeské univerzity - spolupořadatelka konference 

Název příspěvku: Teologická interpretace estetiky přírody 

 

 Mezinárodní doktorandská konference „Nevidíme, co nevíme“ (We cannot see what 

we do not know) 26. 4. 2018, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 



Název příspěvku: Význam vizuálního umění pro dnešní pastorační praxi 

 

Vydáno v konferenčním sborníku: Nevidíme, co nevíme. Sborník příspěvků z mezinárodní 

konference studentů doktorských studijních programů. = We cannot see what we do not know 

: the proceedings of the international conference for doctoral students. NOVÁ, Magdaléna, 

Elena BABICH (eds.), Praha: Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2018, s. 165-

173. ISBN 978-80-87922-16-3 

 

 Mezinárodní doktorandská konference „Obsah–Forma“ (Content – Form), 

23.3.2017, 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Název příspěvku: Metoda fenomenologické estetiky v konfrontaci s transcendentálním 

obsahem krásy v současném umění 
 

Vydáno v konferenčním sborníku: Obsah - Forma : sborník příspěvků z mezinárodní 

konference studentů doktorských programů = Content - Form : the proceedings of the 

international conference for doctoral students. Editoři: Magdaléna Nová, Marie Opatrná 

(eds.), Praha : Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2017, s. 338-346. ISBN 978-

80-87922-10-1. 

 

 Mezinárodní doktorandská konference „In pluribus unitas – Jednota v mnohosti“ 

(20.-22. 10. 2016), Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Název příspěvku: Teologická estetika v dílech teologů 20. století a její místo v současné 

pastoraci a evangelizaci 

 

Vydáno v konferenčním sborníku: In pluribus unitas – Jednota v mnohosti 2016; sborník 

příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů – In plubirus unitas – 

Jednota v mnohosti 2016. = Unity in Diversity : conference proceedings. Praha : Husitská 

teologická fakulta, Univerzita Karlova: 2016 / Ladislava Říhová (ed.). Chomutov : Luboš 

Marek, 2018, s. 318-332. ISBN 978-80-87127-93-3. 

 

 

Veřejné popularizačně-vzdělávací akce: 

Dětská univerzita (určena pro děti od 9-14 let) – administrace a organizace kurzů, aktivní 

výuka 

 

Juniorská univerzita (určena pro mládež od 15-19 let) – administrace a organizace kurzů, 

aktivní výuka 

 

Kurzy pro katechety (v rámci projektu DKS ČB) – semináře se zaměřují zejména na 

didaktickou, obsahovou a praktickou přípravu budoucích a stávajících katechetů a učitelů 

náboženství 
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