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Název Současná náboženská scéna v ČR Způsob zakončení Zápočet 

Akreditováno / 
Kredity 

Ano, 2 Kred. Forma zakončení - 

Rozsah hodin Seminář 2 [HOD/TYD] Vyučovaný semestr LS 

Obs/max 
   

Volně zapisovatelný 
předmět 

Ano 

Letní semestr 0 / 0 8 / 300 0 / 15   

Zimní semestr 0 / - 0 / - 0 / -   

  Vyučovaný semestr Letní 
semestr 

Cíle předmětu (anotace): 

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními komponenty současné náboženské scény v České 
republice a historickými souvislostmi, které k soudobému stavu vedly (problematika sekularizace, 
rozvoj nových náboženských hnutí, migrace apod.). Předmět má napomoci studentům v základní 
orientaci mezi důležitými náboženskými systémy (judaismu, křesťanství, islám, buddhismus a 
hinduismus) a to na konkrétních příkladech uskupení působících na našem území.  

Požadavky na studenta 

Nejméně 75% aktivní účast na semináři, zvládnutí zápočtového testu.  
Posluchači vytvoří dvojice a zvolí si jednu z registrovaných církví/náboženských společností v ČR. 
Svou volbu označí na seznamu visícím na nástěnce vedle kanceláře 4.28. Vypracují referát, který za 
pomoc powerpointové prezentace představí na hodině (délka referátu je cca 20 minut + dotazy, krátká 
diskuze). Součástí prezentace bude také handout pro všechny posluchače se základními informacemi 
podle vzoru dodaného vyučujícím na první hodině semináře. Pokud si dvojice ze seznamu 
registrovaných organizací nevybere a chce zpracovat konkrétní neregistrovanou skupinu (např. 
neopohanství, ezoterismus, scientologie apod.), lze tak učinit po předchozí dohodě s přednášejícím.  
Handout i powerpointovou prezentaci je potřeba nejpozději poslední týden výuky zaslat 
elektronicky na email klapetek.martin@gmail.com. Po získání všech podkladů vyučují elektronicky 
zašle všechny handouty a prezentace na emailové adresy frekventantů kurzu. Student v semináři získá 
kompaktní soubor písemných a vizuálních podkladů, s kterými může pracovat ve své další 
pedagogické praxi.  
 
Doporučení pro práci na prezentaci a handoutu: Protože se jedná o kurz, který je pro mnohé 
posluchače základním vhledem do problematiky, doporučuji tento postup. Nejprve si zvolit na základě 
předběžného seznámení konkrétní registrovanou/neregistrovanou církev nebo náboženskou skupinu. 
Vyhledat prvotní informace v elektronické encyklopedii Wikipedie např. na stránce Seznam církví a 
náboženských společností v Česku. Odtud vedou paprskovitě odkazy k stránkám konkrétních 
společenství. Dále si vyhledat v knize Vojtíšek, Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České 
republice. Praha: Portál 2004. kapitolku věnovanou zvolené organizaci. K některým skupinám lze 
využít i články z religionistického časopisu o současné náboženské scéně Dingir. Zde naleznete 
seznam článků a klíčových slov. V neposlední řadě jsou pro nás zajímavým zdrojem informací i 
internetové stránky zvolené organizace. Prezentaci lze doplnit o obrázky kostelů/sborových budov 
konkrétní církve/náboženské společnosti např. v Českých Budějovicích nebo Jihočeském kraji s 
ohledem na bydliště autora prezentace.  
 
Struktura handoutu:  Historie - oficiální název, zakladatel, první věřící v ČR, termín registrace v 
ČR; Učení - nauka/vyznání víry, posvátné texty, specifické kulturní prvky/hodnoty (např. zvyky, 
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písně); Společenství - struktura, představenstvo/statutární zástupce - jak funguje 
volný/institucionalizovaný orgán, forma členství - formální/registrované, zastoupení v Českých 
Budějovicích/Jihočeském kraji (kde se mohu se společenstvím seznámit osobně), vzdělávací instituce, 
architektura prostor k shromážděním/další významná místa, společenské aktivity - např. charita apod., 
náboženské aktivity - rituální provoz (rituály přechodu, běžná shromáždění); Prezentace - 
sebeprezentace na internetu, tiskoviny a další činnost; Diskuze - problematické kauzy, ocenění ze 
strany české společnosti, různé; Použité informační zdroje - odborné publikace a články o 
společenství, publikace vydané církví  

Obsah 

1. Historické souvislosti postavení náboženství v ČR.  
2. Problematika procesů sekularizace.  
3. Tradice a obnova judaismu na našem území.  
4. Velké křesťanské církve a nová společenství.  
5. Institucionalizace islámu jako současné konfliktní téma.  
6. Skupiny vycházející z buddhismu.  
7. Proudy navazující na hinduismus.  
8. Nová náboženská hnutí - změna postavení ve společnosti.  

Garanti a vyučující 

• Garanti: Mgr. Martin Klapetek, Ph.D., vede seminář: Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.,  

Literatura 

Základní: Vojtíšek, Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České republice.. Praha, 2004.  
Základní: Nešpor, Z.: Jaká víra?. Praha, 2005.  
Základní: Václavík, David. Náboženství a moderní česká společnost.. Praha, 2009. Základní: Nešpor, 
Zdeněk. Příliš slábi ve víře.. Praha, 2010.  
Základní: Havelka, M. Víra, kultura a společnost.. Červený Kostelec, 2013. Doporučená: Kol. 
autorů. Jednota v rozmanitosti. Praha, 2010.  
Doporučená: Fiala, P. Katolicismus a politika. Brno, 1995.  
Doporučená: Fiala, P. Laboratoř sekularizace. Brno, 2007.  
Doporučená: Hamplová, D. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí.. Praha, 2013.  
Doporučená: Hanuš, J.:. Náboženství v době společenských změn. Brno, 2008.   
Doporučená: Lužný, D. - Nešpor, Z. Náboženství v menšině.. Praha, 2009.  
Doporučená: Vojtíšek, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. Praha, 1998. 

Získané způsobilosti 

Studenti se orientují v problematice současné náboženské scény v ČR. Jsou schopni kriticky 
interpretovat informační zdroje (prameny, sekundární literatura, mediální obraz apod.). Jsou schopni 
samostatně analyzovat problémy a další témata, která se týkají postavení náboženství v soudobé 
společnosti (privatizace, institucionalizace, sekularizace, rozvoj nových náboženských hnutí apod.).  

Vyučovací metody 

• Monologická (výklad, přednáška, instruktáž) 
• Metody práce s textem (učebnicí, knihou) 

Hodnotící metody 

• Analýza výkonů studenta 


