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Sylabus předmětu 

Název předmětu: Seminář k metodologii religionistiky 

Název předmětu anglicky: Seminar on the methodology of religious studies 

Zkratka p ředmětu:  

Garant předmětu: Mgr. Martin Klapetek. Ph.D. 

Katedra garantující předmět: Katedra filosofie a religinonistiky TF JU 

Počet kreditů: 3 

Druh předmětu (povinný/ povinně volitelný/ výběrový): výběrový 

Forma výuky předmětu (př./cv./sem.): sem. 

Způsob ukončení předmětu (zp./zk.): zp 

Forma zkoušky:  

Rozsah výuky: 2. hodiny týdně 

Semestr: LS 

Doporučený ročník pro absolvování: 2./3. 

Určeno pro obory: Filosofie a religionistika 

Určeno pro studenty v prez./komb. formě: prez. 

Podmiňující předměty: KFI/ÚR Úvod do religionistiky/ KFI/ÚR Introduction to Religious Studies 

Vylučující předměty: nejsou/ Preclusive courses are not required. 

Cíle předmětu (anotace): Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů o metodologii religionistiky, které 
získali během předchozí výuky. Studenti díky četbě odborné literatury, psaní position papers a následným 
moderovaným diskuzím nad problémy oboru získají hlubší vhled do současného stavu výzkumu. Témata 
seminárních setkání odkazují k metodologickým úskalím vědy o náboženství, k problematice definice předmětu 
studia nebo stěžejním teoriím významných religionistů. 

Cíle předmětu – anglicky∗∗∗∗:  Goal of the seminar is to enhance the students’ knowledge on methodology of 
religious studies. Students will improve their orientation in contemporary researches.  

Předpoklady:  Předpokládají se základní znalosti o metodologii religionistiky, dějinách a významných 
osobnostech oboru. 

Předpoklady – anglicky*: There is required basic knowledge of methodology, history and important figures of 
the religious studies. 

Způsobilosti: Studenti si rozšíří svoje znalosti o metodologii religionistiky. V pedagogem řízených diskuzích 
nad klíčovými problémy oboru si zlepší svoje dosavadní schopnosti formulace vlastního názor na probíranou 
problematiku. V positions papers prokáže schopnost ucelené argumentace a obhájení vlastního stanoviska také 
v písemném projevu. 

Způsobilosti – anglicky*: Students will extend their knowledge of religious studies methodology. The teacher-
controlled discussions will deepen their ability to formulate their own opinion on the discussed issues. In the 
essay students will also demonstrate the ability of complex argumentation.  

Obsah předmětu: 1. Úvodní hodina. 2. - 3. Problematika definice náboženství, 4. – 6. Historický přístup 
v religionistice (osobnosti, témata, problémy), 7. – 9. Sociálně vědní přístup v religionistice (osobnosti, témata, 
problémy), 10. Kognitivní religionistika (osobnosti, témata, problémy), 11. – 12. Angažovaná a neangažovaná 
religionistika (osobnosti a problémy), 13. Závěrečná hodina, diskuze a evaluace výuky. 

Obsah předmětu – anglicky*: 1. Introductory lesson. 2. – 3.  The definition of religion, 4. – 6. Historical 
approach in religious studies (leaders, issues, problems), 7. – 9. Social studies approach in religious studies 
(leaders, issues, problems), 10. Cognitive study of religions (leaders, issues, problems), 11. – 12. Applied and 
engaged studies of religions (leaders, problems), 13. Final discussion and evaluation of teaching. 

                                                 
∗ anglický překlad nemusí být doslovný, ale text musí vyjadřovat podstatu 
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Požadavky: Student absolvuje nejméně 75 % výuky semináře. Student na výuku přichází seznámen se 
studijními podklady (předem elektronicky zaslané position papers) a aktivně se na semináři zapojuje do 
diskuzí. Na semináři vystoupí s referátem, který poslední týden výuky zašle elektronicky přednášejícímu na 
email. 

Požadavky – anglicky*: (at least) 75% participation in the seminar, active participation in the seminar, 
position papers. 

Vyučovací metody: dialogická, metody práce s textem 

Hodnotící metody: analýza výkonu studenta 

Literatura základní :   
Connolly, P. Approaches to the Study of Religion, London 1999.  
Jensen, J. S. The study of religion in a new key. Aarhus, 2003.  
Paden, W. Religious worlds : the comparative study of religion. Boston, 1994.  
Segal, R.A. The Blackwell companion to the study of religion. Malden, 2006.  
Smith, J.Z. Relating religion : essays in the study of religion. Chicago, 2004.  

Literatura rozši řující:   
Bubík, Tomáš. České bádání o náboženství ve 20. století. Červený Kostelec 2010.  
 
 


