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ZAMĚŘENÍ
Záměrem bádání v oblasti religionistiky na HTF
UK je tematizovat jednotlivá náboženství současnosti
i minulosti a zároveň reflektovat problematiku vědeckého
studia náboženství. Vědomí kulturní podmíněnosti
a konstruktivní povahy religionistického poznání se
odráží v rozsahu, který věnujeme disciplíně samotné,
jejím dějinám, ohledání jejích východisek a předpokladů
a metodám religionistického výzkumu. V oblasti
dějin náboženství klademe důraz především na
studium náboženství starověkého Předního východu
a studium velkých monoteistických systémů: judaismu,
křesťanství a islámu, a to z hlediska jejich dějin, soudobé
problematiky a vzájemných vztahů. Dalším specifikem
je důraz na současné podoby duchovního života.

Členové katedry se podíleli např. na následujících
projektech a výzkumných záměrech:
• Vývoj, transformace a diferenciace náboženství
v Česku v kontextu globálních a evropských proměn
• Milenialismus v monoteistických náboženstvích: jeho
původ, současné podoby a společenská relevance
• Přínos W. C. Smithe pro teorii a praxi dialogu
monoteistických náboženství v České republice
• Církve v českých zemích a otázka nacionalismu - historické problémy, jejich překonávání a výhled k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti
• Kulturní obrat v religionistice

ZKUŠENOSTI

TEMATICKÉ OKRUHY A TÝMY

Katedra má několikaleté zkušenosti se zajišťováním
přednášek pro veřejnost v rámci kurzů celoživotního
vzdělávání, s pořádáním mezinárodních konferencí
a s vystupováním ve veřejných médiích. Katedra nabízí
organizaci přednášek o vybraných tématech na zakázku,
k nimž dokáže zajistit i odborníky z dalších vědeckých
pracovišť ČR. Katedra takto zajistila přednáškové cykly
pro Armádu České republiky, Policii České republiky
a Správu uprchlických zařízení MVČR.

Katedra religionistiky nabízí přednáškovou činnost,
odborné konzultace a expertýzy v několika oblastech.
Pracovníci katedry se zabývají aktuálními tématy světa
náboženství, jakými jsou např. nábožensky motivované
násilí, sekty, myšlenkové proudy islámu nebo vztahy mezi
jednotlivými náboženskými tradicemi. Náboženský život
v České republice, v postmoderní evropské společnosti
i na Blízkém i Dálném východě nezůstává stranou.

Katedra religionistiky
Husitská teologická fakulta | Univerzita Karlova

www.htf.cuni.cz/religionistika

1/2

KATEDRA RELIGIONISTIKY

Mezináboženský dialog
Vztahy mezi jednotlivými duchovními tradicemi současnosti
a jejich dějinný průběh, vztahy mezi křesťanstvím, judaismem
a islámem, příčiny konfilktů a jejich prevence.
• prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
• doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
• doc. ThDr. Pavel Hošek, Th.D.
• doc. ThDr. Ivan Štampach
externí spolupráce (Univerzita Pardubice)

Náboženství a násilí
Náboženský extremismus a terorismus, současná
situace na Blízkém východě a role islámu v ní,
možná nebezpečí pro Evropu, střety mezi většinovou
společností a náboženskými minoritami, řešení a prevence nábožensky motivovaných konfliktů.
• prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
• doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
• PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
externí spolupráce (Orientální ústav AV ČR)

Nová náboženská hnutí a tzv. sekty
Alternativní duchovní proudy současnosti, možná
nebezpečí vyplývající ze vztahu mezi většinovou
společností a nově vznikajícími náboženstvími, prevence eskalace konfliktu ve společnosti i v rodinném
prostředí, poradenství v oblasti náboženství.

Náboženství v současné české
společnosti
Charakteristika a proměny české spirituality, sekularizace a ateismus, kryptoreligiozita, nacionalismus,
náboženské menšiny v České republice.
• doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
• doc. ThDr. Pavel Hošek, Th.D.
• Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.
• doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
externí spolupráce (Sociologický ústav AV ČR)

KONTAKTY
E-mail: religionistika@htf.cuni.cz
Web: www.htf.cuni.cz/religionistika
Tel.: +420 222 539 226
Katedra religionistiky
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Pacovská 350/4
140 21, Praha 4

• doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
• Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.
• doc. ThDr. Ivan Štampach
externí spolupráce (Univerzita Pardubice)

Náboženství a kultura východu
Kultura a náboženské myšlení obyvatel Předního
východu a jihovýchodní Asie (Indie, Čína, Japonsko),
dějiny a duchovní proudy východních tradic, náboženství
migrantů a jejich komunity v České republice, překlady
a expertýzy v oblasti východních jazyků (např. čínština).
• prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
• PhDr. Ľubica Obuchová
• Ing. Mgr. Josef Bartošek
• PhDr. Zdeněk Štipl
externí spolupráce (Ústav dálného východu FF UK)
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