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Předmět: R E L I G I O N I S T I K A
Charakteristika předmětu:
V kursu religionistiky si žák osvojí základní vhled do podstaty religionistiky jako společenskovědní disciplíny. Seznámí se s různými přístupy k náboženské
problematice (historický, komparativní, fenomenologický, hermeneutický). Pochopí problematičnost a obtížnou uchopitelnost základních náboženských pojmů
(náboženství, bůh). Na příkladech seznámí se základními typy náboženství (monoteismus, polyteismus, neteistické náboženství). V navazujícím ročníku se
žák seznámí s fenoménem náboženství z hlediska jiných disciplín než je čistá religionistika – jmenovitě sociologie, psychologie, filosofie, ekonomie a
politologie.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Kurs je určen pro studenty sexty / 2. A a septimy / 3. A.
Předmět spadá do vzdělávací oblasti Občanský a společenskovědní základ.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáky k samostatnosti v myšlení, pochopení obecných problémů
 posiluje schopnosti obhajovat vlastní názory
 vede žáky k uvědomění a akceptování kulturních odlišností
 vytváří pozitivní vztah žáků k abstraktnímu myšlení
 při objasňování problémů využívá multimediální techniky
 vede žáky k uplatnění individuálních předností
 navozuje co nejlepší atmosféru při výuce
 rozvíjí u žáků smysl pro zodpovědnost
 vede žáky k práci s odborným textem
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
Téma náboženství souvisí zejména se společenskými vědami, dějinami kultury, českým jazykem a literaturou.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Multikulturní výchova (MKV)
 Základní problémy sociokulturních rozdílů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
 Žijeme v Evropě
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SEXTA, 2. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ZÁKLADNÍ POJMY RELIGIONISTIKY
Žák:
SV – souvislost s psychologií, sociologií, kulturní
religionistiku
jako antropologií (průběžně)
 Religionistika – vztahy k příbuzným oborům  charakterizuje
(theologie, psychologie, sociologie, kulturní
společenskovědní disciplínu a uvede její
antropologie)
distinktivní znaky vůči jiným oborům, zejména
theologii, psychologii, sociologii, kulturní
Klasifikace
různých
typů
 Náboženství.
antropologii
náboženství.
 uvede klasifikace náboženských systémů podle
 Typy náboženských autorit
různých kriterií; uvede konkrétní příklady
jednotlivých kategorií a vysvětlí znaky
podstatné pro tuto klasifikaci
 popíše a na příkladech vysvětlí typy
náboženských autorit (prorok, světec, šaman,
kněz…)
METODOLOGICKÉ
K RELIGIONISTICE
 Historický přístup
 Komparativní přístup
 Hermeneutický přístup
náboženství

PŘÍSTUPY 

a

fenomenologie 

BIBLE, JUDAISMUS, KŘESŤANSTVÍ

 Starý Zákon a dějiny židovského národa;
henoteismus a monoteismus

křesťanství
v dobovém
kulturně Vznik
historickém kontexu
 Zakladatelé křesťanství: Ježíš z Nazaretu, 
Pavel z Tarsu



POLYTEISMUS

 Polyteismus a monoteismus
 Charakteristika konkrétního polyteistického
náboženství (varianty: řecký polyteismus, 

vysvětlí podstatu a filosofická východiska Fi – teorie vědy
jednotlivých
metodologických
přístupů
k problematice náboženství a náboženské
zkušenosti
uvede nejdůležitější představitele jednotlivých
směrů religionistiky a charakterizuje jejich dílo
popíše strukturu Bible (Starý i Nový zákon
jejich včetně nejdůležitějších knih)
vysvětlí, jak se vztahy mezi polyteistickým,
henoteistickým a monoteistickým myšlením
zrcadlí ve Starém zákoně.
vysvětlí obecné kulturněhistorické okolnosti
vzniku křesťanství
charakterizuje osobnost a kulturněhistorický
přínos Ježíše z Nazaretu a Pavla z Tarsu
vysvětlí židovství
vyjmenuje základní deity daného pantheonu,
vysvětlí jejich vztahy ke konkrétním oblastem
lidské zkušenosti
uvede
základní
mýty
utvářející
daný

D – dějiny Židů
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germánské náboženství)

NETHEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

 Náboženství bez bohů
 Charakteristika konkrétního polyteistického 
náboženství (varianty: taoismus, buddhismus)
 Některé soudobé netheistické kulty a
quasireligiózní proudy (např. marxismus, 
scientologie aj.)

náboženský systém
zařadí daný náboženský systém do širších
historických a kulturních souvislostí
uvede příklady netheistických náboženských Fi – východní filosofické myšlení
systémů
diskutuje
o
důvodech,
které
vedou
k charakteristice
těchto
systémů
jako
náboženství
charakterizuje základní postavy a směry ve
vývoji zvoleného netheistického náboženství
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SEPTIMA, 3. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

NÁBOŽENSTVÍ A PSYCHOLOGIE
Žák:
SV - psychologie
 psychologické pohledy na náboženství, jejich  vysvětlí specifika psychologických přístupů
závislost na metodologických a filosofických
k fenoménu religiosity z hlediska různých
východiscích
psychologických směrů
 konkrétní příklady – texty, např:
 charakterizuje přínos jednotlivých představitelů
psychologie náboženství
 Freud: Budoucnost jedné iluse
C.
G.
Jung
a
jeho
pojetí
náboženství
 shrne přečtený odborný text a diskutuje o něm

 W. James a Druhy náboženské
zkušenosti
NÁBOŽENSTVÍ A SOCIOLOGIE

 sociologický pohled na náboženství
 marxismus a náboženství

 Weber: protestantská etika a kapitalismus
 Durkheim: primitivní formy náboženství
 Berger – Luckmann: Sociální konstrukce 
reality.
NÁBOŽENSTVÍ A FILOSOFIE
 Vybrané problémy scholastické filosofie
 Bůh filosofů
 Existence Boha: důkazy, filosofický ateismus
 aj.





NÁBOŽENSTVÍ A POLITIKA

 soukromé a veřejné náboženství
 náboženství jako nástroj politiky

jako
postředek
k uskutečnění
 politika
náboženských a morálních ideálů
 náboženství a politika v demokracii

vysvětlí specifika sociologických přístupů SV - sociologie
k fenoménu religiosity z hlediska různých
sociologických škol
charakterizuje přínos jednotlivých představitelů
sociologie náboženství
shrne přečtený odborný text a diskutuje o něm
diskutuje
filosofické
otázky
spojené
s náboženstvím
charakterizuje vztah filosofie náboženství a
teologie
popíše různá řešení některých otázek filosofie
náboženství

Fi

popíše
různé
modality
vztahů
mezi
náboženstvím a politikou
diskutuje důležitost (případně rizika) oddělení
politiky od náboženství

SV - politologie

