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ZÁKLADNÍ INFORMACE O NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM 

OBORU: RELIGIONISTIKA (DVOUOBOROVÉ STUDIUM) 

Profil absolventa 

Absolvent navazujícího magisterského studia je připraven pro samostatnou badatelskou činnost  

v oblasti, na niž se zaměřil, a schopen pokračovat doktorským studiem v ČR nebo zahraničí. Ovládá 

principy teorie a metodologie religionistiky a teorie nových náboženských hnutí. Orientuje se v otázkách 

spojených s mezináboženským dialogem. Je schopen charakterizovat základní prvky významných 

duchovních tradic. Orientuje se v religionistické literatuře, je schopen vypracovat přehledové studie  

k zadaným tématům na základě primární a sekundární literatury s použitím elektronických databází. Je 

schopen realizovat menší výzkumné projekty samostatně a tvořivě se podílet na řešení náročnějších 

religionistických a mezioborových projektů. Absolvent magisterského studia religionistiky nachází 

uplatnění v akademické sféře, ve výrobním a komerčním sektoru jako konzultant zahraničního odbytu  

a obchodu, ve školském a vzdělávacím sektoru jako osvětový pracovník, ve správním sektoru v oblasti 

mezinárodních vztahů a bezpečnostních otázek, v sektoru sociálních služeb a zdravotnictví  

a v neziskovém sektoru jako konzultant v oblasti multikulturních a multireligiózních vztahů nebo jako 

pracovník sociální péče v oblasti migrace, v sektoru médií jako redaktor se zaměřením na náboženská 

témata nebo v jiných kvalifikovaných pracovních pozicích. 

 

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN 

Vysvětlivky: 

1. sloupec: kód předmětu 

2. sloupec: název předmětu 

3. sloupec: vyučující 

4. sloupec: semestr výuky 

5. sloupec: hodinová dotace a způsob atestace 

6. sloupec: kredity 

7. sloupec: prerekvizity (prerekvizita = povinnost (např. absolvování určitého předmětu nebo kurzu), která 

musí být splněna před zápisem či umožněním studia dalšího předmětu nebo kurzu) 

U předmětů se stejným názvem, odlišných pouze římskými číslicemi I. a II., III. a IV., se vždy 

předpokládá, že student absolvuje nejprve kurz I. a teprve poté kurz II., kurz III. a teprve poté kurz IV. 

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY PRO 1.-2. ROČNÍK 

LREL56 Studium rituálů: Základní modely Gebelt LS 0/3z 4 LREL08 

LREL92 Teorie a metodologie religionistiky: 

 Četba soudobých textů Gebelt ZS 0/3z 4 LREL08 

LREL99 Fenomenologie náboženství Gebelt ZS 0/3kz 4 LREL08 

LREL13 Islámské právo Nosek L. LS 1/1kz 4 LREL93 

LREL73 Mytické myšlení a kosmologie Janák ZS 0/1z 2  

LREL74 Stvořitelské mýty starého 

 Předního Východu I. Vymětalová ZS 1/1z 2 LREL25  

LREL75 Stvořitelské mýty starého 

 Předního Východu II. Vymětalová LS 1/1zk 4    

LREL71C Náboženství v současné       

 české společnosti I. Vojtíšek LS 2/0z 2 LREL70B 

LREL71D Náboženství v současné  

 české společnosti II. Vojtíšek LS 0/2zk 4 LREL70B 

L0159 Nová náboženská hnutí I. Vojtíšek ZS 2/0z 2 
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LPSY07 Nová náboženská hnutí II. Vojtíšek LS 2/0zk 4 

LREL82 Mezináboženské vztahy odborný asistent ZS 2/0zk 4 

 

Blok konzultací k diplomové práci 

Student po zadání tématu diplomové práce chodí na pravidelné konzultace se svým vedoucím práce, na 

jejichž základě obdrží vždy na konci semestru zápočet. Doporučuje se, aby první zápočet byl studentu 

zapsán nejpozději v letním semestru 1. ročníku. 

LCON02 Konzultace k diplomové práci I.  ZS/LS     z 3 

LCON03 Konzultace k diplomové práci II.  ZS/LS     z 3 

LCON04 Konzultace k diplomové práci III.  ZS/LS     z  3 

 

Součet celkového počtu kreditů z povinných předmětů: 49 

 

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 1.-2. ROČNÍK 

Předměty, u kterých není uveden semestr výuky, se v akademickém roce 2018/2019 nekonají.  

Student získá alespoň 12 kreditů z této nabídky povinně volitelných předmětů.  

LREL14 Islámská filozofie Nosek L. ZS 1/1kz 4 LREL93 

L0401 Šíitský islám Kropáček  2/0z 4 LREL93 

L0395 Studium rituálů: Další modely Gebelt  0/3z 4 

L0353 Gnóze: vybrané problémy bádání Gebelt  0/3z 4 

L0352 Mandejské rituály Gebelt  0/3z 4 

L0354 Religionistika a teologie Gebelt  0/3z 4 

L0453 Calvin und Weber Gebelt LS 0/3z 3  

L0357 Interpretace egyptských magických  

 textů (Od pyramid ke gnózi) Janák  1/0z 3  

L0372 Východoasijské křesťanství Obuchová  2/0z 3 

L0405 Náboženství africké diaspory – Karibik Philippová ZS 2/0z 3 

L0406 Náboženství africké diaspory – USA Philippová LS 2/0z 3 

L0384 Džinismus I. Bartošek ZS 1/1z 3 

L0385 Džinismus II. Bartošek LS 1/1/z 3 

L0386 Sikhismus Bartošek ZS 2/0z 3 

L0399 Carlos Castaneda Kostićová  0/2z 3 

L0252 Teologie a náboženská filozofie 

 XIX. - XX. století Vogel ZS 2/0zk 4 

L0254 Náboženství a přírodní vědy Vogel LS 1/1zk 4 

L0568 Religion in Post-modern Society Kostićová LS 0/2z 4 

L0197 Biblická exegeze ve starověku Pavlík LS 2/0zk 5 

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

Studenti mohou jako volitelný předmět absolvovat libovolný předmět uvedený v „Seznamu přednášek, 

seminářů a cvičení UK HTF“ nebo mohou zvolit předmět z nabídky jiných fakult UK. Doporučujeme 

ovšem, aby si vybírali především z povinně volitelných kurzů z oboru religionistiky. 

 

 

ROZSAH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z RELIGIONISTIKY  

LEXA30 Religionistika 
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Pro připuštění k této části státní zkoušky je nutné absolvovat všechny povinné předměty z religionistiky → 

kontrola „Před státnicí D“. 

! Částí státní zkoušky, kterou bude student konat jako poslední je: 

LDEF02 Obhajoba diplomové práce 

Pro připuštění k této části státní zkoušky je nutné získat 3 konzultace k diplomové práci (LCON02, 

LCON03, LCON04 ) → kontrola „Před státnicí A“. 

! K poslední části státní zkoušky je navíc nutné mít splněno:  

- ostatní části státní závěrečné zkoušky včetně těch z druhé části dvouoboru. 

- daný počet povinně volitelných kreditů. 

- minimálně 120 kreditů → kontrola „Před státnicí“. 


