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Co je náboženství pro sociologa 

• Společensko-kulturní výtvor/instituce, který odpovídá určité potřebě 
člověka o vysvětlení života a světa především z hlediska transcendence 

•   
– Podstatou náboženství je nakládání s posvátným (sakrálním)  a představa světa 

zde a světa jinde, světa nepozorovatelného a věčného, nadpřirozeného 

 

• Soubor věr - idejí, hodnot, norem, přesvědčení,  tradic a rituálů, vztahujících 
člověka ke konečným podmínkám jeho existence (náboženské prožívání a 
chování) 

 

• Formální organizace a pravidla 

 

• Soubor kulturních objektů a symbolů 

 
– „Náboženství je jednotný systém víry a praktik vztahujících se k posvátným věcem, tj. k věcem 

odtažitým a zakázaným; systém víry a praktik, které sjednocují všechny své přívržence 
v jediném morálním společenství nazývaném církev“  

(Durkheim  Elementární formy náboženského života) 

 

 

 

 

 

 



Teorie a přístupy 
Funkcionalismus- náboženství má svou 

sociální funkci, účel - stabilizace, udržení 
pořádku, nadvlády, integrace, koheze, 
kompenzace, podpora 

 

 

Teorie racionální volby 

 

Konstruktivistická teorie 



Jak se sociologicky zjišťuje? 

• Formální a neformální (subjektivní)  znaky 

• Veřejná-soukromá, postoje 

• Členství v církvi 

• Vyznání 

• Návštěva bohoslužeb 

• Účast na rituálech 

• Význam boha 

• Postoje k některým pojmům jako vzkříšení, 
milost, peklo, nebe, očistec atd. 

 



Závěry 
• Sekularizace nevedla ke ztrátě potřeby 

hledat odpovědi na otázky, na které věda 
odpovědět neumí nebo tak činí neuspokojivě 

 

• Mění se náboženskost a spiritualita- od 
organizované k osobní 

 

• Privatizace, detradicionalizace, 
demonopolizace  

• Hovoří se o postsekulární společnosti 
– nové hledání vztahu k nadpřirozenu a transcendentnu, ať již 

cestou oživení tradičních církví nebo prostřednictvím zcela 
nových forem náboženského života (hnutí) 
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