
SPV jaro VI 

Kontakt: zportych@zahradnickaskola.cz 

Plán individuálního studia, pokyny k samostudiu a úkoly během přerušení 

řádné výuky od 21. 4. do 29. 4. 2021. 

 

2. U 

Pokračujeme v tématu Náboženství. V minulé hodině jste si osvěžili či rozšířili 

znalosti o budhismu.  

Měli byste znát odpovědi na následující dotazy (některé informace je třeba si 

vyhledat z jiných zdrojů):  

• Kdy a kde vzniká budhismus? Kdo je považován za zakladatele? V kterých 

zemích je budhismus nejrozšířenějším náboženstvím?  

• Která základní pravidla by měl dodržovat pravověrný budhista? V čem jsou 

největší rozdíly při srovnání s jinými náboženstvími (jaká je základní 

myšlenka)?  

• Proč se o budhismu říká, že se jedná spíše o pohled na svět, o světový názor, 

uvažování o sobě než o pravé náboženství?  

• Které symboly jsou považovány za základní?  

Odpovědi neposílejte, následují otázky k celému tématu. 

 

Úkol 

Probrali jsme zatím nejrozšířenější monoteistická a polyteistická náboženství. 

Následuje proto několik úkolů, které samostatně vypracujte.  

Na některé dotazy si budete muset najít odpovědi mimo mnou poskytované 

texty – předpokládám, že při vaší šikovnosti a schopnostech to nebude problém. 

Byl bych rád, kdybyste jen neopisovali složité formulace z internetových stránek, 

ale pokusili se odpovídat tak, abych viděl, zda jste úkol pochopili. 

Odpovědi posílejte do 2. 5. 2021.  

Upozorňuji, že po tomto datu zapíšu známky do Bakaláře. Bude možno si je 

opravit, ovšem po zaslání správných (neopsaných) odpovědí. 



Náboženství  

1) Jak vy osobně rozumíte pojmu náboženství?  

2) Vysvětlete pojmy monoteismus a polyteismus.  

3) a/ Uveďte tři nejznámější monoteistická náboženství. 

 b/ Které knihy tato náboženství považují za svaté?  

c/ Které osoby jsou spojovány s počátky těchto náboženství.  

d/ Kde tato náboženství vznikala?  

e/ Co je věřícím v jednotlivých náboženstvích zakazováno? Uveďte vždy alespoň 

tři zákazy.  

5) Která přikázání z desatera by podle vás měla platit i v zcela ateistické 

společnosti? 

4) Kterou hlavní myšlenku má hinduismus?  

5) Proč se říká, že budhismus je spíše pohled na svět a jedince, a ne 

náboženství? Co by měl dodržovat budhista?  

6) Jak charakterizujeme sektu? Uveďte název alespoň jedné z nich a některé její 

věroučné zásady (doporučuji vycházet z českých poměrů). 


