
Přehled významných náboženství 
 

Náboženství 

 

Stoupenci Podíl Trend*) 

 v milionech, 1998 %  

Křesťanství 1 945 32,6  

Z toho  - katolické 1 019 17,1  

  - evangelické 410 6,9  

  - pravoslavné 214 3,6  

    

Islám 1 168 19,6  

z toho   - sunnité 968 16,2  

 - šíité 187 3,1  

    

Hinduismus 765 12,8  

    

Buddhismus 355 5,9  

Z toho  - mahajánový 199 3,3  

  - théravádový 135 2,3  

  - lámaismus 21 0,4  

    

Ostatní náboženství    

z toho   - čínská lidová 

    náboženství 

374 6,3  

   - tradiční 

    (animistická) 

    náboženství 

248 4,2  

   - nová náboženská 

    hnutí 

101 1,7  

  - judaismus 14 0,2  

    

Jiné    

z toho   - bez vyznání 763 12,8  

 - ateisté 183 3,1  

 

Vysvětlivky: 
*) změna podílu v posledních 20 letech 

nárůst   pokles  stálý stav   

 

Pramen: Kolektiv: Školní atlas dnešního světa. Terra, Praha 2000, upraveno 

 



________________________________________________________________ 

Návod k vytvoření výše uvedeného textu  

„Přehled významných náboženství“ 

v MS Word (popř. v Libre Office): 

 
1) Vložíte tabulku o 27 řádcích a 4 sloupcích (viz v MS Word třetí záložka zleva „Vložení“ 

– Tabulka – Vložit tabulku – v menu, které se zobrazí, nastavíte správný počet řádek a 

sloupců. 

2) Tabulku vyplníte podle vzoru nahoře – sloupce Stoupenci, Podíl, Trend formátujete na 

střed (text bude uprostřed sloupce). Upravíte některé nadpisy podle vzoru tučným písmem 

(záložka Domů – tlačítko s písmenem B). 

3) Problém může činit vkládání symbolů v posledním sloupci TREND, kde šipka dolů 

znamená úbytek stoupenců daného náboženství, šipka nahoru růst stoupenců a kroužek 

neměnný stav. Tyto symboly naleznete tímto postupem: 1. Kliknete na třetí záložku zleva 

„Vložení“, pak úplně na konci vpravo v horním menu Wordu je tlačítko Symbol (se 

symbolem řeckého písmena omega) – kliknete na toto tlačítko myší. Otevře se nabídka, 

kde kliknete na „Další symboly“. Na horní záložce „Symboly“ ve vyhledávacím menu 

„Písmo“ najdete (šipka vpravo) název Wingdings (zde najdete jak šipky, tak kroužek a 

stačí vždy tento symbol okopírovat do schránky Wordu a vložit na příslušná místa 

tabulky). 

4) Problém mohou činit i odrážky v tabulce – v prvním sloupci „Náboženství“ – odrážky 

naleznete v horním menu Wordu na druhé záložce zleva „Domů“ prostorově pod záložkou 

„REFERENCE“ – stačí najet myší na toto tlačítko (bez klikání a stisku tlačítka myši) a 

zobrazí se vám název Odrážky. 

5) Na závěr vybarvíte podle vzoru určité řádky (pozadí) – toto už jsme dělali – takže 

označím příslušnou řádku, kterou chci vybarvit myší, pak najedu myší na tlačítko 

„Stínování“ (je umístěno pod záložkou KORESPONDENCE a je na něm zobrazen 

nakloněný kyblík s barvou – kliknete na malou šipku vpravo vedle kyblíku a otevře se 

vám menu s barvami. Zvolíte příslušnou barvu a pokračujete takto dál, až budou příslušné 

řádky tabulky obarvené. 

6) Tím je celá práce hotova a pošlete mi ji jako přílohu na e-mailovou adresu 

reditel@sousvodnany.cz 

mailto:reditel@sousvodnany.cz

