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Vede: Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Čas a místo: čtvrtek 8.30-10.00 učebna L-204
Kurz přináší základní poučení o víře a náboženských a právních institucích islámu. Pozornost
se soustředí na jeho hlavní proud, všímáme si ale také početných forem diverzity, které
provázejí toto velké světové náboženství v jeho dějinách od 7. století dodnes. V jednotlivých
kapitolách přednášky je věnována zvláštní pozornost také souvislostem a rozdílům mezi
islámem, křesťanstvím a judaismem. Kurz se uskutečňuje jako jediná semestrová ucelená
přednáška, při atestacích se však rozliší vyšší nároky kladené na studenty religionistiky (kurz
LREL93 uzavíraný zkouškou) od menší náročnosti u ostatních posluchačů (kurz LREL94
uzavíraný zápočtem). Vyšší nároky při zkoušce zahrnují širší vlastní četbu a schopnosti
srovnání mezi abrahámovskými náboženstvími.
Struktura kurzu:
1. Vznik islámu, životopis proroka Muhammada, vztah k starším monoteistickým
náboženstvím.
2. Korán, pojetí a způsob redakce. Mekkánské a medínské súry. Exegeze.
3. Sunna, problémy islámské tradice. Hadíthy.
4.-5. Věrouka. Problematika teologie a dogmatu v islámu. Dějiny profecie.Eschatologie,
angelologie a démonologie. Islámská ortodoxie a lidový, žitý islám.
6.-7. Pilíře islámu: šaháda, modlitba, zakát, půst, hadždž. Džihád v pohledu islámského
práva.
8.-9. Základy islámského práva. Vývoj fiqhu. Právo rodinné a dědické. Právo trestní.
Moderní právní reformy.
10. Chalífát: proměny pojetí a dějinný vývoj až do zániku.
11.-12. Šíitský islám, cháridža a další štěpení.
13. Islámské reálie: kalendář, svátky, mešity, duchovenstvo.
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