
Návrhy témat bakalářských prací 

Následující návrhy poskytují studentům základní orientaci v tom, jaká témata mohou být vhodná 
pro jejich závěrečnou práci. Možnost zvolit si jiné téma na základě rozhovoru s vedoucím práce 
je samozřejmě možné i nadále. 

Dr. Marek Dluhoš  

Runy, jejich význam, tradice a použití v slovanských kultech současnosti 

Léčitelství a jeho rituály 

Voodoo v ČR po 1989 

Dr. Jiří Gebelt 

Max Müller a dějiny náboženství

Eliadeho pohled na moderního člověka

Durkheim a vývojové teorie náboženství

Racionalita a výzkum náboženství. Malinowski versus Lévy-Bruhl

Doc. Jiří Janák 

Symbolika barev ve starém Egyptě 

Symbolika čísel ve starém Egyptě 

Problematika deště ve staroegyptském náboženství 

Prof. Luboš Kropáček 

Marie (Marjam) v Koránu a mariánská úcta v muslimské zbožnosti 

Křesťansko-muslimský dialog v uplynulém půlstoletí (tj. od II. vatikánského koncilu, přehled a 
hodnocení iniciativ z obou stran) 

Muslimské reakce na ideologii a praxi tzv. Islámského státu (ISIS, Dá`iš; rozbor Otevřeného 
dopisu 126 muslimských učenců Abú Bakru al-Bagdádímu z 19. 9. 2014 aj.) 

Pokusná typologie soudobé české publicistiky o islámu 

Dr. Zuzana M. Kostićová 

Pakalova hrobky v Palenque jako příklad mayského kultu královských předků 

Bůh Akan a mayská rituální intoxikace 

Xmukane v Popol Vuhu 

Pojetí posmrtného života v aztécké kultuře 

Pojetí Toltéka v díle Carlose Castanedy 

Věk Vodnáře a new age milenialismus 



Dr. Libuše Martínková 

Koncepce náboženství online a online náboženství u Christophera Hellanda.  
Kritika a recepce teorie.  

Křesťanství v prostředí sociálních sítí online 

Vliv Internetu na změnu rituální praxe (vybraného náboženství) 

 

Dr. Jiří Motl 

Náboženství a duševní nemoc: student si např. může zvolit některou z duševních poruch 
(schizofrenie, deprese, bipolární afektivní porucha, fobie atp.) a zkoumat její vztah ke spiritualitě 
nemocného. 

Freudova kritika náboženství 

Jungova a náboženství 

Transpersonální psychologie 

Psychospirituální krize 

William James a druhy náboženské zkušenosti 

Duchovní krize z hlediska vývojové psychologie 

Náboženská praxe a psychotická onemocnění 

Náboženství a psychoterapie – student si může vybrat psychoterapeutický směr a zkoumat jeho 
vztah k náboženství. 

Náboženství a drogy 

 

Dr. Ľubica Obuchová 

Lin Jü-tchang a jeho srovnání životní filozofie Východu a Západu  

Působení misionářů z českých zemí na Filipínách  

Srovnání misijních metod katolických a protestantských misionářů v Číně  

Evangelizační otázky v některých zemích východní Asie v 19. století (tj. odlišné misijní metody v 
zemích kolonizovaných a relativně samostatných)  

Recepce čínského taoismu v moderních západních zemích  

 

Mgr. Lenka Philippová 

Afroamerické misijní úsilí v Africe 

 

Doc. Zdeněk Vojtíšek 

Poválečné dědictví českého spirituismu: Řád Ochránců Boží Vůle na Zemi 

Hnutí Dvanáct kmenů: konflikty nového náboženského hnutí s okolní společností 

Teologické argumenty současných českých protiislámských aktivistů 


