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RELIGIONISTIKA: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
(SDRUŽENÉ STUDIUM MINOR) 

 
Profil absolventa 

Absolvent magisterské studijního programu Religionistika je obeznámen s metodologií svého oboru 
a umí samostatně vstoupit do diskuse o základních teoretických otázkách oboru. Disponuje znalostmi 
ve svém zaměření buď na monoteistická náboženství (judaismus, křesťanství, islám) nebo na různé 
aspekty současné religiozity a spirituality. V rámci svého zaměření je absolvent schopen účastnit se 
religionistické odborné diskuse formou samostatné badatelské práce nebo formou aplikace do řešení 
společenských otázek spjatých s náboženstvím. Kromě toho disponuje  
i dovednostmi, které uplatní v praktickém zacházení s náboženskými projevy v pluralitní, otevřené 
společnosti. Náboženské texty spatřuje nejen s odborným předporozuměním, ale je schopen  
i empatie s těmi, pro něž jsou tyto texty zavazující. Je schopen kontaktu s živým náboženským 
společenstvím a umí vést rozhovory v náboženském prostředí s náležitou citlivostí i akademickým 
odstupem. Na základě nabytých znalostí a dovedností nalézá absolvent magisterského programu 
Religionistika uplatnění v oblastech, které se dotýkají náboženství: v místní či státní správě v oblasti 
mezikulturních a mezináboženských vztahů, v sociálních službách a zdravotnictví, v zahraničním 
obchodu, v bezpečnostních útvarech, v neziskových organizacích, ve školství a vzdělávání nebo  
v médiích. 

Poznámky 
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. 
Předměty, u kterých není uveden semestr výuky, se v aktuálním akademickém roce nekonají. 
I. = kód předmětu; II. = název předmětu; III. = vyučující; IV. = semestr výuky; V. = hodinová 
dotace; VI. = způsob zakončení (atestace); VII. = kredity; VIII. = prerekvizita/korekvizita 

 
POVINNÉ PŘEDMĚTY 

 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

1. ročník 

L0566 Klíčové texty současné 
religionistiky II. Gebelt  0/3 z 6 L0347 

L0391 Klíčové texty současné 
religionistiky I. Gebelt  0/3 z 6 L0347 

L0390 Klíčové termíny současné 
religionistiky Gebelt  0/3 z 6 L0347 

 
Součet celkového počtu kreditů z povinných předmětů: 18 

 
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 1.-2. ROČNÍK 

 
SKUPINA 1 

Student získá alespoň 24 kreditů z této skupiny povinně volitelných předmětů, přičemž volí jeden z 
bloků (a) současná monoteistická náboženství (*), nebo (b) aspekty současné spirituality (**). 

 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

L0397 Podoby současného 
judaismu* 

Holubová, 
Damohorská  1/1 kz 6  

L0336 Podoby současného 
křesťanství* Vogel LS 2/0 kz 6  

L0402 Podoby současného islámu* dlV Nosek  1/1 kz 6  

L0407 Mezináboženské vztahy* Vojtíšek, 
Štampach ZS 2/0 kz 6  
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L0337 Nová náboženská hnutí** Vojtíšek ZS 2/0 kz 6  

L0398 
Současné náboženství 
v populární kultuře a 

médiích** 
Kostićová LS 2/0 kz 6  

L0343 Náboženství a duševní 
zdraví** Motl  1/1 z 6  

L0374 Náboženství v současné české 
společnosti** Vojtíšek LS 2/0 zk 6  

 
SKUPINA 2 

Student získá alespoň 6 kreditů z této skupiny povinně volitelných předmětů. 
 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

L0370 Náboženství a kultura 
východní Asie I. Obuchová  2/0 z 3  

L0371 Náboženství a kultura 
východní Asie II. Obuchová  2/0 z 3  

L0384 Džinismus I. Bartošek ZS 1/1 z 3  
L0386 Sikhismus Bartošek ZS 2/0 z 3  

L0375 Náboženství v současné české 
společnosti (seminář) Vojtíšek LS 0/2 z 5  

L0342 Současná spiritualita a 
změněné stavy vědomí Motl  1/1 z 4  

L0387 Český esoterismus Dluhoš ZS 1/1 z 4  

L0392 
Náboženské menšiny 

v prostředí křesťanství a 
islámu 

Gebelt  1/1 z 4 L0347 

L0604 Antické křesťanství I. Gebelt LS 0/2 z 4 L0347 
L0401 Šíitský islám dlV Nosek  2/0 z 4  
L0403 Afro-Carribean Religions Philippová ZS 2/0 z 4  

L0404 Churches and Religions of 
Black America Philippová LS 2/0 z 4  

L0408 Millennialism in World 
Religions Vojtíšek  2/0 z 4  

L0409 Nová náboženská hnutí a 
společenský konflikt Vojtíšek LS 2/0 z 4  

L0625 Sajjid Qutb - Milníky na cestě dlV Nosek  0/2 z 3  
 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 
 

Studenti mohou jako volitelný předmět absolvovat libovolný předmět uvedený v „Seznamu 
přednášek, seminářů a cvičení HTF UK“ nebo mohou zvolit předmět z nabídky jiných fakult UK. 
Doporučujeme ovšem, aby si vybírali především z povinně volitelných předmětů z religionistiky. 
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STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

 
L8023 Religionistika 

 
Pro připuštění k této části státní zkoušky je nutné absolvovat čtyři povinně volitelné 
předměty ze skupiny 1 (L0336, L0397, L0402, L0407 nebo L0337, L0398, L0343, 
L0374) → kontrola „Před státnicí D“. 

L8024 Teorie a metodologie religionistiky 

 Pro připuštění k této části státní zkoušky je nutné absolvovat povinné předměty  
z religionistiky (L0390, L0391, L0566) → kontrola „Před státnicí E“. 

 Před poslední částí SZZk: 

 K poslední části SZZk je navíc nutné splnit daný počet povinně volitelných kreditů → 
kontrola „Před státnicí A“. 

 


