
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI A JEHO 
ZDRAVÍ

Člověk ve společnosti - soužití lidí. 
Demokracie. Politika. Víra a náboženství. 
Chování lidí. Znaky dnešní "postmoderní" 

společnosti. Média a reklama.



Demokracie

• Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané 
rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené 
zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými 
se řídí jejich společnost. Z řec. vláda lidu.

• Znaky demokracie:
• politický pluralismus,
• rovnost před zákonem,
• petiční právo,
• právo na spravedlivý proces,
• další občanská a lidská práva a svobody
• občanská společnost.



Státní zřízení
• Forma vlády podle původu moci: Zastupitelská demokracie nebo též

reprezentativní či nepřímá demokracie je forma vlády založená na principu
volby zastupitelů lidu v přímých volbách

• Forma státu (podle hlavy státu): parlamentní republika
• forma republiky působící v rámci parlamentního systému vlády (systém

bez jasného oddělení moci výkonné a zákonodárné, ale s jasným
rozlišením mezi hlavou vlády a hlavou státu). Vládu jmenuje prezident,
který zpravidla pověří jejím sestavením vůdce nejsilnější parlamentní
strany, a schvaluje ji parlament. Parlament také může vyslovit vládě
nedůvěru.

• Dle suverenity: Svrchovaný stát – nezávislý, který má právo vykonávat 
neomezeně moc na území státu (bez diktování ostatních zemí)

• Dle složení obyvatelstva: stát s národnostními menšinami – obyvatelstvo 
tvoří většinový národ, ale i významné menšiny

• Právní stát - právu je podřízena veškerá státní moc, tedy stát který jedná v 
souladu s vlastním právním řádem. Předpokladem fungování právního 
státu je právní jistota, tedy zejména jednoznačnost a vymahatelnost práva 
a nezměnitelnost právního řádu. Což znamená, že občan může od systému 
očekávat některé stálé hodnoty (například nezávislou soudní moc), 
neznamená to však, že nemůže docházet k dílčím změnám právního řádu.



Státní zřízení

• Dle uspořádání: Unitární stát - stát s jednotnou soustavou státních 
orgánů, s jednotným právním řádem a nedělitelným územím. Jedná se o 
pojmový protiklad federace. Unitární povaha státu nevylučuje vnitřní 
decentralizace (např. kraje).

• Charakteristické prvky unitárního státu:
• nedílná státní suverenita - v mezinárodních vztazích je unitární stát 

reprezentován jen svými nejvyššími orgány, samosprávné a místní orgány 
se nepodílejí na výkonu pravomocí nejvyšších orgánů ani ve vnitrostátních 
otázkách

• územní svrchovanost - území státu je nedělitelné
• jednotný charakter právního řádu - vrchní orgány mají plnou kompetenci 

v zákonodárství, místní orgány mohou vytvářet normy jen na základě a v 
mezích zákona (často jako prováděcí či doplňkové normy)

• hierarchie státních orgánů - nejvyšší stupeň soustavy tvoří jediná soustava 
nejvyšších orgánů (zákonodárných, výkonných i soudních)

• jednotné státní občanství - v unitárním státě neexistuje možnost dvojího 
občanství (místní autonomní celky nemají vlastní občanství jako ve 
federaci)



Politický systém České republiky

• parlamentní zastupitelská demokratická 
republika s předsedou vlády v čele vlády a 
pluralitním politickým systémem

• Výkonná moc: je vykonávána vládou a 
prezidentem

• Zákonodárná moc: dvoukomorový Parlament.

• Soudní moc: nezávislé soudy



Moc zákonodárná

• Parlament ČR (2013-2017)



Moc zákonodárná – vedení 
parlamentu ČR (2015)



Senát ČR

• Jeho postavení je upraveno v Ústavě 
ČR, přijaté roku 1992. 

• V Senátu zasedá 81 senátorů, kteří 
jsou voleni na dobu šesti let. Senát je 
nerozpustitelný, každé dva roky se 
volí třetina senátorů.

• Sídlo Senátu je dle zákona č. 59/1996 
Sb. areál Valdštejnského paláce spolu 
s Valdštejnskou zahradou, 
Valdštejnskou jízdárnou a dále 
Kolovratským palácem a Malým 
Fürstenberským palácem.



Vedení senátu

NEJDÉLE PŮSOBÍCÍ SENÁTOŘI (od roku 1996 nepřetržitě)
Pavel Eybert za Senátní obvod č. 13 – Tábor, klub ODS
Milan Štěch za Senátní obvod č. 15 – Pelhřimov, klub ČSSD
Přemysl Sobotka za Senátní obvod č. 34 – Liberec, klub ODS



Pravomoci senátu
• Senát projednává návrhy zákonů, které mu postoupila Poslanecká sněmovna. 
• Návrh zákona z Poslanecké sněmovny může: 
• A) schválit – návrh zákona je postoupen prezidentovi ČR, 
• B) zamítnout – návrh je vrácen do Poslanecké sněmovny, ta může Senát přehlasovat nadpoloviční 

většinou všech poslanců. Přehlasování poslaneckou sněmovnou není možné v případě ústavního 
zákona, volebních zákonů, zákonu o styku obou komor parlamentu, jednacího řádu senátu a 
některých mezinárodních smluv, 

• C) vrátit s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny – ta o zákonu hlasuje ve znění 
navrženém Senátem, pokud není přijato prostou většinou, hlasuje znovu o návrhu v původním 
znění navrženém Poslaneckou sněmovnou a je případně schválen nadpoloviční většinou hlasů všech 
poslanců

• D) vyjádřit vůli se návrhem nezabývat – tímto usnesením je návrh zákona přijat
• E) nevyjádřit se – pokud se Senát do 30 dnů k návrhu zákona nevyjádří, je zákon přijat
• Senát Parlamentu ČR má a opakovaně využívá právo zákonodárné iniciativy, t. j. může poslanecké 

sněmovně podávat vlastní návrhy zákonů.
• V případě rozpuštění Poslanecké sněmovny přijímá v naléhavých záležitostech na místo 

zákonů zákonná opatření, která může navrhovat jen vláda a která musí být schválena na první schůzi 
nově zvolené Poslanecké sněmovny, jinak dále pozbývají platnosti. Zákonná opatření nelze přijímat 
ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a některých 
mezinárodních smluv.

• Volby prezidenta: Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlašuje termín voleb prezidenta 
České republiky. 

• Senát může podat k Ústavnímu soudu na prezidenta žalobu pro velezradu. 
• Senát vyjadřuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu, které navrhuje prezident. 
• Spolu s Poslaneckou sněmovnou vydává usnesení, že prezident nemůže vykonávat ze závažných 

důvodů svůj úřad. 
• Na návrh Senátu jmenuje prezident předsedu a inspektory Úřadu na ochranu osobních údajů. 
• Senát též Poslanecké sněmovně navrhuje dva kandidáty na Veřejného ochránce práv.



Volební systém

• Poměrný (proporční) volební systém -
mandáty jsou na úrovni volebního obvodu 
rozdělovány poměrně. 

• Při použití tohoto volebního systému, při 
volbách do zastupitelských orgánů, kandidáti 
či strany získávají počet mandátů či křesel v 
poměru, který se blíží poměru počtů hlasů 
získaných od voličů. 



Ústavní pravomoci parlamentu ČR (PSP 
a senát)

• vykonává zákonodárnou moc
• má právo měnit Ústavní pořádek České republiky
• vydává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv
• vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě (pouze Poslanecká sněmovna)
• schvaluje státní rozpočet na příští rok a projednává státní závěrečný 

účet roku minulého (pouze Poslanecká sněmovna)
• pro vyšetření věcí veřejného zájmu může zřídit vyšetřovací komisi 

(pouze Poslanecká sněmovna)
• rozhoduje o vyhlášení válečného stavu v případě napadení nebo plnění 

mezinárodních závazků a rozhoduje o účasti České republiky v obranných 
systémech NATO

• vyslovuje souhlas s vysláním armády mimo území státu, jakož i s pobytem 
cizích vojsk na území České republiky (nerozhoduje-li zde vláda)

• vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu (pouze Senát 
Parlamentu České republiky)



Rozpuštění PS ČR

• Rozpustit ji může svým rozhodnutím prezident, a to jen z 
těchto Ústavou stanovených důvodů:

• nevysloví důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl 
prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy 
Poslanecké sněmovny (nastává až po dvou nevysloveních 
důvěry vládě, jejíž předseda byl jmenován prezidentem)

• neusnese se do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož 
projednáváním spojila vláda otázku důvěry

• přeruší zasedání po dobu delší, než je přípustné (tj. 120 dní)
• není po dobu delší než 3 měsíce způsobilá se usnášet, 

ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té 
době opakovaně svolávána ke schůzi



Výkonná moc (exekutiva) - složení

• Prezident
• Vláda
• Ministerstva a ústřední orgány státní správy
• Nejvyšší kontrolní úřad - vykonává kontrolu hospodaření se státním 

majetkem a plnění státního rozpočtu
• Česká národní banka – ústřední banka ČR (zákon o ČNB)
• Státní zastupitelství - především zastupuje veřejnou žalobu v 

trestním řízení
• Územní samospráva – obce a kraje
• Ozbrojené síly - Armády České republiky, Vojenská kancelář 

prezidenta republiky a Hradní stráž
• Policejní a bezpečnostní sbory - Celní správa, Vězeňská služba, 

Hasičský záchranný sbor ČR, Generální inspekce bezpečnostních 
sborů, zpravodajské služby



Rozložení výkonné moci

• Výkonná moc v Česku je na nejvyšší úrovni upravena 
hlavou třetí Ústavy České republiky

• orgány místní samosprávy, a sice kraje jako vyšší 
územní samosprávné celky a obce jako základní územní 
samosprávné celky. (Ústava, hlava sedmá). 

• agentury a úřady, řízené již uvedenými orgány výkonné 
moci, například Policie České republiky.

• V širším smyslu slova patří do oblasti výkonné moci 
i Nejvyšší kontrolní úřad a Česká národní banka, které 
však jsou Ústavou (čl. 97 a 98) koncipovány jako 
samostatné úřady vyňaté z přímé kompetence 
vrcholných orgánů výkonné moci, aby byla zaručena 
jejich nezávislost.



Prezident
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá 
jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, 
vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové 
vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu 
a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího 
soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje 
odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona 
ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního 
úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.



Prezident

a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání 
mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím 
souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li 
k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li 
zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.



Vláda

• Vláda disponuje zákonodárnou iniciativou, 
tedy může podávat návrhy zákonů a má 
rovněž právo se ke všem návrhům zákonů 
vyjadřovat.

• vydává nařízení k provádění zákonů.

• Jednotliví ministři pak řídí ministerstva.

• Vláda rozhoduje ve sboru, k přijetí usnesení je 
potřeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích 
členů



Vláda - členové



Moc soudní – nezávislé soudy

• činnost:

• v občanskoprávním řízení ochranu subjektivních práv

• v trestním řízení rozhodují o vině a trestu za trestné 
činy

• ve správním soudnictví přezkoumávají akty orgánů 
veřejné správy 

• v ústavním soudnictví rozhodují o souladu právních 
předpisů i rozhodnutí s ústavou

• případně rozhodují i o dalších věcech, které jsou jim 
zákonem svěřeny.



Moc soudní

• tvořena soustavou obecných soudů a Ústavním soudem. 
• Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší správní soud (Brno)
• 2 vrchní soudy (Praha, Olomouc)
• 8 krajských soudů - Městský soud v Praze, Krajský soud v 

Praze (pro Středočeský kraj), Krajský soud v Českých 
Budějovicích s pobočkou v Táboře, Plzni, Ústí nad Labem s 
pobočkou v Liberci, Hradci Králové s pobočkou v Pardubicích, 
Brně s pobočkami v Jihlavě a Zlíně, v Ostravě s pobočkou v 
Olomouci

• 86 okresních soudů (z toho v Praze 10 obvodních soudů a v 
Brně městský soud)

• Ústavní soud České republiky (15 členů jmenovaných 
prezidentem se souhlasem Senátu na desetileté období)



Ústavní soud – rozhoduje o:

• o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,
• o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním 

pořádkem nebo zákonem,
• o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,
• o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do 

ústavně zaručených základních práv a svobod,
• o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora,
• v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora

podle čl. 25 Ústavy,
• o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2 Ústavy,
• o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66 

Ústavy,
• o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou 

republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,
• o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti 

politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony,
• spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle 

zákona jinému orgánu,
• o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací.



Nové trendy doby – svět po roce 2000.

• „Svět se změnil…“ (11.9.2001) – kde je 
pravda?

• Soužití lidí a „palčivé“ otázky

• Ekonomická krize, nezaměstnanost, peníze

• Hodnoty v postmoderním světě – duchovní 
nebo materiální integrita? Co nám říkají 
(mohou říct) náboženství?



Soužití lidí

• Je nás mnoho a jsme sami – SAMOTA

• Samota: černá hodinka, rozhovory face to f., 
babička a dědeček, rodinný výlet



Soužití lidí

• „Nestíhám“: časový přes. „Nemám čas“.

• Příběh Papalagi



Člověk a problém času – Papalagi 1

• Papalagi nikdy nemá čas. Čas sa dá pokaziť ako umenie výroby plátna. 
Biely človek sa rodí s dobrým, nepotrhaným, celým časom, medzi 
východom a západom slnka, medzi detstvom a starobou a hneď, 
nestačil ešte ani vyrásť od zeme, začína ho deliť, strihať, zošívať, 
znovu deliť, strácať a vyhadzovať nepotrebné odstrižky. Dospelí 
prikladajú deťom k ušiam malé železné strojčeky, aby svoje potešenia 
pobádali k čítaniu a deleniu času. Sú to neveľké a väčšie strojčeky - tie 
najväčšie biely človek umiestňuje na vysokých vežiach, aby ich bolo 
zovšadiaľ dobre vidieť. Po určitom čase takýto stroj začne robiť hluk. 
To kričí duch bojujúci so železom v srdci tohoto stroja. Keď hluk 
prestane, Papalagi vzdychá: zase odbila jedna hodina môjho života. 
Hovorím Vám bratia, je to akýsi druh choroby bielych. Povedzme, že 
niektorý z nich má chuť poležať si na slnku, zaplávať si s loďkou alebo 
byť so ženou. Nedá sa.



Člověk a problém času  - Papalagi 2

• Žiaden z nich sa neodtrhne od "práce", pretože mu je "škoda 
času". Bielym je na všetko "škoda času". Strácajú život, aby si 
zarobili na čas. A strácajú čas, aby si zarobili na život. A teraz vám 
poviem niečo nad čím sa asi počudujete. Takže Papalagi, žena, 
alebo celkom malé dieťa vie presne, koľko mesiacov a východov 
slnka ubehlo od dňa, kedy uvideli prvé veľké svetlo. Každý rok, 
počas dňa nazývaného "narodeniny", dostávajú bieli darčeky a 
kvety a pozývajú hostí na veľké jedenie. Tí bieli, ktorí mi ukazovali 
Európu, sa za mňa hanbili, keď opýtaný koľko mám rokov som so 
smiechom odpovedal "neviem!". Vy dobre viete, že počítanie a 
zisťovanie toho, koľko má kto mesiacov, je hlúpou a smutnou 
činnosťou, pretože vtedy sa človek dozvedá, kedy sa jeho život 
začína končiť. 



Člověk a problém času  - Papalagi 3

• Keď sa začína končiť život Papalagimu, ten vzdychá a rozmýšľa 
iba o jednom: už čoskoro zomriem. Z ničoho sa nedokáže tešiť, 
iba sa trápi a tým dvakrát rýchlejšie zomiera. Biely človek sa 
namáha, aby rozšíril, predĺžil a zhrubil svoj čas. Zapriahol do 
tejto úlohy väčšinu svojich strojov. A prečo sa tak namáha ? Zdá 
sa mi, že sa mu čas vyšmykuje z ruky ako ryba, pretože Papalagi 
čas príliš kŕčovite stíska. Čas mu uteká a Biely ho naháňa a 
poháňa, nedá mu oddýchnuť. Čas musí stále stáť pri Bielom, 
musí pracovať, musí niečo hovoriť alebo spievať. Veď, ale čas je 
tichý, čas miluje tichú radosť, pokoj a pohodlnú rohožku. 

• Papalagi nerozumie času, nevie ho používať, zaobchádza s ním po 
svojom, to znamená brutálne. A čas ho nemá rád."



Soužití lidí
• Bezohlednost/nevšímavost – jde mi jen o sebe!!??

• Muž na svou 51letou oběť podle policie zaútočil s mimořádnou 
intenzitou. Vyhlédl si ji nedaleko krajského úřadu po třetí hodině ráno. 
„Uchopil ji zezadu, bránil jí v pohybu a současně jí verbálně vyhrožoval. 
Ženu pak zatáhl do přilehlého parku, kde oběť násilím svlékl a znásilnil,“ 
řekla mluvčí.Vzhledem k intenzitě útoku i způsobu spáchání činu se pak 
žena snažila pokračování ataku zamezit a muži navrhla vhodnější místo 
pro soulož.„Muž na nabídku zareagoval, ženě dovolil, aby se oblékla a 
spolu s ní odcházel z místa činu. Žena se však na ulici 28. října 
podezřelému vytrhla a běžela k zastávce tramvaje Dům energetiky, kde 
stáli lidé, které požádala o pomoc,“ dodala mluvčí s tím, že muž z místa 
činu utekl. Lidé na zastávce na volání ženy o pomoc nereagovali a 
odkázali ji na veřejný telefonní automat.



Soužití lidí – mezigenerační spory
• "Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vražedné - důchodci.

Jejich protivníci jsou mládež, vysoké ceny a schody. Důchodci z 
ČR buzerují, hledají slevy a sedí v autobusech ve dne v noci," 
cituje ze sociální internetové sítě Facebook deník MF DNES. 

• téměř 300 000 fanoušků

• Je to skutečně jen recese?

• ROZDÍLY MEZI STAROU A MLADOU GENERACÍ NIKDY DŘÍVE 
NEBYLY TAK VÝRAZNÉ (technologický pokrok)



Soužití lidí

• Chudí a bohatí

• V Česku je rodinný příjem 10 % nejlépe 
situovaných domácností pětkrát vyšší než 
příjem 10 % nejhůře situovaných 
domácností. A jak je to ve světě? Něco 
málo přes 80 % bohatství světa je v rukou 
20 % lidí. Kde v Evropě jsou rozdíly 
v příjmech mezi občany nejvyšší a kde 
naopak nejnižší?

• JSI BOHATÝ/Á? zjisti na: 
http://www.globalrichlist.com/

http://www.globalrichlist.com/


Soužití lidí - poctivost

• Zásadní je, JAK k tomu člověk přijde! 
(POCTIVOST)

• "S poctivostí nejdál dojdeš," říkávaly naše 
babičky. Jenže "poctivost se nevyplácí" tvrdí 
prý mnoho soudobých podnikatelů i politiků, 
kteří nahlas lkají nad tím, že se moudrost 
našich babiček vytrácí z života veřejného i 
soukromého.



Člověk a počítač (technika)

• Jedna malá prezentace. 

• Co dělat, abychom tak nedopadli?

• Zaznamenejte své pocity









































Ekonomika, peníze, konzumerismus

• Šéf říká zaměstnancům: všichni si stěžujete na krizi, ale že máte o 
50% vyšší plat, to nezmíní nikdo. O 50% vyšší? Oproti kterému roku, 
diví se zaměstnanci. Proti příštímu.

• V Maďarsku už musela vláda z úsporných důvodů vypnout i světlo na 
konci tunelu.

• Pepíček se ptá otce. Tati, zasáhne naši rodinu finanční krize? 
Finanční krize zasáhne ty, kteří mají peníze. My budeme prostě v prd 
- - -

• Jak se pozná, že krize zuří naplno? Když zkrachovalý bankéř je nucen 
jít žebrat, ale zjistí, že nemá u koho..

• Našemu státu jsem dala 12 dětí a vláda si toho neváží. Pokud 
nedostanu dávky, přestanu rodit!

• Chci dovolenou jako mají bílí! Ale vždyť nemáte ani práci. No vidíte, 
tak chci aspoň tu dovolenou.

• Když pro mně není práce, tak chci aspoň plat!



Ekonomická krize – krize materiálních hodnot?

• Peníze.

• „kořenem všeho toho zla je láska k penězům“ 
(Bible, 1. listu Timoteovi 6,10)

• „milujeme“ více to materiální – krizi hodnot 
řeší málokdo!!!

• Ale důsledky zkažené morálky se objevují zcela 
zřetelně, hmatatelně! (nepoctivost, 
kriminalita, korupce, hrabivost, sobeckost…)



Je řešením půjčka?

• Půjčky jako nový fenomén

• Půjčky VŠEM x bonita klienta

• Na co půjčka/úvěr? Na cokoli…

• Finanční poradny praskají ve 
švech/konsolidace půjček

• Vliv reklamy

• Touha uspokojit své materiální potřeby!

• „Já to potřebuji“



POTŘEBA NEBO „TO MUSÍM MÍT“

• Potřebuji / chci

• Srovnání ceny bydlení a televize

• Srovnání cen potravin aj.

• http://www.zakomunistu.cz/

• http://www.nechcemekomunisty.cz/

• JE TO O DRAHOTĚ??? NE!!!

http://www.zakomunistu.cz/
http://www.nechcemekomunisty.cz/


Tak o čem to tedy je???

• O TRPĚLIVOSTI, ODŘÍKÁNÍ

• Dnes chceme všecko hned a nejlépe bez 
práce!

• Dříve se šetřilo, stály se fronty

• Film: Všichni moji blízcí – „když vyhraješ, 
dostaneš kalhoty“ (rok 1939)

• Je to o touze vlastnit. Být materiálně zajištěn!



ALE – JE TO MOŽNÉ?

• Člověk je bytost duchovní ať chceme nebo ne

• Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani
nedá vypovědět; nenasytí se oko viděním, 
nenaplní se ucho slyšením. (Bible, Kazatel 1:8)

• Materiálním nitro nezaplníš! Za 14 dní bude 
novější verze mobilu, notebooku, televize, 
auta…



Duchovní integrita člověka – otázka náboženství 
NEBO VÍRY?

• Náboženství hluboce poznamenala kulturu i 
dějiny národů. Náboženská zkušenost je 
univerzální. 

• Z celkového počtu světové populace kolem 
15% osob nevyznává náboženství žádné. 
Dokonce kolem 4% osob se staví proti jakékoli 
formě náboženské víry či praxe.

• Pouze Evropa (Amerika) se sekularizuje –
zamlžení duchovních hodnot materialismem



Náboženství v celosvětovém srovnání

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Religion_distribution.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Religion_distribution.png


Náboženství (typy) dle států

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Prevailing_world_religions_map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Prevailing_world_religions_map.png


Duchovní integrita člověka – otázka náboženství

• Judaismus

• Budhismus

• Islám

• Hinduismus

• Křesťanství



Hinduismus - úvod

• Nemá zakladatele, vázán na indský národ

• Příslušníkem hinduismu se člověk stává narozením

• Hinduismus se prezentuje jako náboženství bez dogmat, které 
může tolerovat množství navzájem si odporujících interpretací

• Hinduistické vědomí je dáno uznáváním véd jakožto 
kanonické sbírky hinduistického zjevení a uznáváním 
sociálního řádu, který je charakterizován kastovním 
systémem.



Hinduismus

• čtyři sbírky (samhita) véd (véda = věda) – spojeno s oběťmi

• brahmany, komentáře a výklady napsané bráhmany ke každé ze sbírek 
véd

• lesní knihy s výroky, které pronášeli mudrci a učitelé ke svým žákům při 
společném sezení, tj. tajně (v lese). Také tyto texty jsou většinou 
komentáře k původním védám, ale jejich autory nejsou (jako u brahman) 
bráhmani. 

• Všechno, co vzniká později – k tomu patří Bhagavadgíta, text významný i 
pro dnešní spiritualitu hinduismu - , nepatří v přesném slova smyslu k 
védám, nýbrž do oblasti tradic sepsaných lidmi.



Hinduismus - Kastovní systém
• Vznik kast není dodnes jednoznačně vysvětlen. 

• Čtyři společenské třídy Hindů stojí v čele lidstva: 
1. bráhmani – kasta kněží,
2. kšatrijové – kasta bojovníků,
3. vajšjové – kasta středního stavu – rolníci a měšťané,
4. šúdrové – kasta služebnictva



Hinduismus - bohové

• Brahma, zosobnění neutrálního brahmanu, je tvůrce a pán 
vesmíru, potom však ustupuje v jakémsi deistickém pojetí boha 
a tím ztrácí popularitu a úctu.

• Višnu – zosobňuje svým způsobem brahman a stává se 
všudypřítomným pomocníkem. tj. s přesvědčením, že Višnu se 
vtěluje do pomáhajících postav a v nich se projevuje. 

• Šiva, velký proměnitel věcí, v sobě spojuje protikladné prvky. 
Je bůh zkázy a plození, přemožitel smrti a prostředník spásy, 
bůh tance a meditativního ponoření. 

• Všichni mají také manželky

• NEOSOBNÍ BŮH



Hinduismus – podmínka spásy

• spočívá v osvobození od reinkarnací, ve svobodě přemáhající život i 
smrt. Sjednocení s Bohem – splynutí (rozplynutí).

• Cesta: k vystoupení od karmy-přeměny
• 1. cesta skutků (nejnižší cesta) - věrnost v úctě k bohům, v rituálním díle 

oběti, v užívání správných slov modlitby a v etickém jednání

2. cesta poznání, vychází z toho, že poslední příčinou vytváření karmanu 
je nevědění a že osvobození může přinést poznání poslední všeobecné 
jednoty Nejedná se o poznání logicko-pojmové. Toto poznání se musí 
naopak uskutečnit existenciálně, v celém těle. K tomu pomáhá jóga, 
metodické úsilí, které vede ke sjednocení s nejvyšším. 

•
3. cesta láskyplné oddanosti a uctívání - jde tu o touhu dospět do rukou 
nejvyšší bytosti a sjednotit se s ní. Nejvyšší bytost je často osobním 
bohem.



Budhismus - založení

• Zakladatelem je Siddhártha, po meditační 
zkušenosti Buddha (= osvícený, probuzený). 

• Buddha vystupuje jako příkladný člověk. 
Nevydává se za božího vyslance nebo 
prostředníka spásy mezi bohem a lidmi. A už 
vůbec není božskou bytostí.

• Budha výslovně nepopírá svět boha či bohů, 
ale ani o něm nemluví, takže buddhismu byl 
vždy upírán charakter náboženství.



Budhismus – učení (pravdy)

• Čtyři vznešené pravdy
1. Jak zakoušíme svou existenci?
2. Co je příčinou této zkušenosti?
3. Je možné z této zkušenosti uniknout?
4. V čem je cesta osvobození?

• 1) Člověk se skládá z pěti skupin (dnes se překládá „faktory 
existence“), které působí příchylnost ke světu: tělesnost, 
cítění,
vnímání a pojmy,psychické tvořivé síly a činnosti, vědomí a 
způsoby poznání.



Budhismus – učení (pravdy)

• 2. pravda(příčina existence): Příčina utrpení
Jako důvod toho, že lidská existence je plná utrpení a 
nevykoupená se uvádí nevědomost a ulpívání.
3. pravda (je možné uniknout): Východisko z utrpení
nirvána = vyvanutí, vyhasnutí. Cíl je tedy tam, kde se uhasí 
žízeň, kde už není žádná touha a kde byla odstraněna 
všechny příchylnost.



Budhismus – učení (pravdy)

• 4.pravda – cesta osvobození

• pravé poznání,
- pravé rozhodnutí,
- pravá řeč,
- pravé jednání,
- pravé žití,
- pravá snaha,
- pravé rozvažování,
- pravé ponoření se do sebe.“



Budhismus – učení (pravdy)

• Cestu k osvobození proto neotvírají ryty 
(obřady) prováděné bráhmany, ale vlastní úsilí 
každého jedince bez ohledu na jeho 
příslušnost k určité kastě. Vlastní úsilí nezáleží 
v řešení teoretických otázek, ale v praxi, která 
přináší spásu.



Islám - zakladatel

• Zakladatel Mohamed - měl na přelomu r. 609 a 610 
zážitek povolání, jehož obsah byl vyjádřen ve vyznání víry, 
které všichni muslimové neustále opakují:
„Není Boha kromě Boha a Mohamed je jeho prorok.“ 

• Příslušníci islámu odmítají označení mohamedáni, 
nazývají se podle slova islám muslimové. V teologickém 
smyslu slovo islám znamená podřízení se vůli Boží. 
Muslimové = ti, kteří uskutečňují oddanost do Boží vůle.



Islám – základy učení (povinnosti)

• v tzv. pěti pilířích:
1. vyznání víry
2. rituální modlitba, která se má konat pětkrát denně v 
určitém čase
3. almužna,
4. půst v měsíci ramadanu, devátém měsíci muslimského roku,
5. pouť do Mekky.

• vyjádřeny ve svaté knize, koránu (114 súr) – dle tradice to jsou 
prorokova zjevení



Islám – spása (cesta ke spáse)

• svět je boží stvoření. Co je a jeví se zlé, pochází z odporu proti 
božskému zákonu. 

• čím rychleji budou všichni lidé přivedeni k zachovávání Boží 
vůle, tím bude situace světa lepší

• není třeba vykoupení skrze božského prostředníka spásy, 
neboť neexistuje dědičný hřích a je v moci každého člověka, 
aby žil podle Boží vůle, jak je vyjádřena v různých 
předpisech. 



Islám – projevy víry (a spásy)

• Víra muslimů nachází výraz v dodržování náboženských 
předpisů a islámského práva

• Pro celé islámské společenství k tomu přistupuje 
povinnost džihád.

• Co si zde na zemi budu odříkat, to budu mít v nebi
• přesvědčení, že je jen jeden bůh, tvůrce a ochránce 

vesmíru i soudce lidstva a že smrt je branou věčného 
života, v němž spravedlivé čeká radost a hříšné utrpení.

• Snaha člověka (zejména odříkáním a poslušností)
• ALE: uvidí se AŽ PAK!!! Jak to Alláh posoudí – šílená 

nejistota muslima



Islám - války

• znamená nejprve pouze úsilí na Boží cestě až 
časem a zejména medializací se primárně 
spojuje s atentáty apod.

• Špatné pochopení učení



Judaismus

• Náboženství národu Izraelského

• Za zakladatele je považován Mojžíš

• Po vyjití Izraelců z Egypta

• HLAVNÍ PRVEK – VYVOLENÍ LIDU (exodus) ABY 
SLOUŽILI JEDINÉMU BOHU

• JHVH - Hospodin



Judaismus – kniha (učení)

• Tóra, Zákon

• Desatero Božích přikázání

• Judaismus odmítá dogmata a podobné 
„nezvratné pravdy“. 

• Tóra je Boží Zákon seslaný Bohem a Izrael jej 
následuje, aby dodržel podmínky smlouvy s 
Bohem uzavřené, totiž vyvolení výměnou za 
následování jediného, pravého Boha. 



Judaismus – praktický život

• Obřízka

• Svatba

• Židovské svátky

A mnoho dalších.

ABY NÁHODOU NEPŘESTOUPILI TÓRU – „plot 
kolem tóry“ – přes 600 příkazů a zákazů



Judaismus - učení

• Bůh existuje 
• Bůh je jeden 
• Bůh je netělesný 
• Bůh je věčný 
• Jedině Bůh sám může být uctíván 
• Bůh je vševědoucí 
• Proroctví zaznamenaná v Bibli jsou pravdivá 
• Mojžíš byl největším prorokem 
• Tóra je božského původu 
• Tóra je neměnná a nezměnitelná 
• Mesiáš jistě přijde 
• Mesiáš nás navrátí do země zaslíbené 
• Nastane vzkříšení mrtvých 
• PLATÍ JEN PRO ŽIDY – ONI JSOU VYVOLENI



Křesťanství – odlišné náboženství

• Zcela zásadní je osoba Ježíše Krista, který 
není jen prorok, člověk, ale je PŘÍMO BŮH.

• Bible – celek – i SZ!!! Mnoho proroctví ve 
SZ hovoří o Ježíši Kristu. Bez SZ nám toho z 
NZ moc nezbude (Markion)

• Víra v transcendentního, tedy vše 
přesahujícího, Boha je základním 
předpokladem, ne však úplným základním 
obsahem víry křesťana. 



Křesťanství - podstata

• Křesťan věří, že Ježíš Kristus je spasitel (tedy 
ten, kdo nás zachraňuje z moci hříchu a zla pro 
Boha), že tento Ježíš je synem Božím, který 
těm, kdo v něho uvěřili, dává svého svatého 
Ducha a účast na svém životě 

• Křesťan tedy zná Boha Otce, jeho syna Ježíše a 
Ducha svatého a tyto tři vyznává jako jednoho 
Boha ve třech osobách - Trojici. 



Křesťanství - podstata

• Základní charakteristikou křesťanské víry je 
odpověď na Boží čin, na Boží sebezjevení.

• BŮH PŘIŠEL SÁM ZA ČLOVĚKEM (neposlal 
žádného prostředníka, nebo dokonce 
nenechal člověka „tápat“ (nirvána, pantheon)

• Křesťanský Bůh není jen něco zosobňujícího, 
ale je NĚKDO

• tvoří člověka jako SVOBODNOU bytost, se 
kterou chce mít VZTAH



Křesťanství – zásadní odlišnost

• Člověk se nemusí k Bohu nějak propracovat, 
ale Bůh SÁM PŘIŠEL ZA ČLOVĚKEM, který byl 
ztracen kvůli hříchu

• HŘÍCH – je to, že ve mně nevěří (Jan 16 kap.)

• I člověk, který se chová maximálně slušně je 
hříšný (Řím 3,23: Všichni zhřešili…)

• STAČÍ UVĚŘIT (dobré skutky jsou až 
důsledkem, nikoli podmínkou!!!)



Křesťanství – pro každého

• Je i pro toho největšího hříšníka, který by se sám z toho 
„nevyhrabal“

• Ježíše může člověk přijmout i těsně před smrtí – problém je 
ten, že neznáme datum

• Spása se děje HNED a je JISTÁ.

• Jestliže doznáme svou hříšnost, On je tak věrný a spravedlivý, 
že nám hříchy odpouští (1.Jan 1,9)

• Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste 
VĚDĚLI, že máte věčný život (1.Jan 5,13)



Kde je ta CESTA?

• Je život jen materiální – a pak všichni 
zemřeme? Nebo existuje duchovní svět?

• Poznáváme, že materiální NENASYTÍ, protože 
člověk je DUCHOVNÍ BYTOST.

• „Pokud Bůh není, pak jsem nic neztratil (křesťané-

opravdoví prožijí svůj život velmi hodnotně), ale pokud je, tak ty 
jsi ztratil všecko.“ C.S.Lewis



VYBRAT SI CESTU

• Ježíš říká: JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA I ŽIVOT 
… PRO VŠECHNY, KDO VĚŘÍ. – iniciátor je Bůh 
(křesťanství)

• Ostatní náboženství říkají: Najdi si cestu, ale 
ne každý ji dosáhne. Možná se rozplyneš v 
nirváně (budhismus), nebo splyneš v něčem, 
co je těžce definované (hinduismus), nebo se 
uvidí, jak Alláh posoudí tvůj život (islám) –
iniciátor je člověk



Svět po roce 2000

• Kam směřuji? Jak tam směřuji? Jsem skutečně 
šťastný? Znám skutečně smysl života? 

• Nejde o ekonomickou krizi, jako o krizi 
duchovní

• JE ČAS  VYBRAT SI CESTU A BÝT NÁPOMOCEN 
DĚTEM V JEJICH HLEDÁNÍ CESTY.


