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KATEDRA RELIGIONISTIKY
CO NABÍZÍME

CO UMÍME

■■ Zajišťování přednášek a seminářů,
■■ individuální konzultace a poradenství,
■■ odborné analýzy a posudky,
■■ moderování mezináboženského dialogu,
■■ oraganizace mezinárodních konferencí,
■■ pořádání panelových diskusí,
■■ vystoupení v médiích.

■■ Vztah náboženství a násilí,
■■ nová náboženská hnutí,
■■ nebezpečné kulty a sekty,
■■ postmoderní spiritualita a New Age,
■■ náboženství v současné české společnosti,
■■ psychologie náboženství,
■■ mezináboženské vztahy a soužití,
■■ dějiny a současné podoby islámu,
■■ problematika Blízkého východu,
■■ náboženské menšiny u nás i ve světě,
■■ náboženství a kultura Jižní a Jihovýchodní Asie.

Nabízíme spolupráci zejména:
Bezpečnostním sborům,
ministerstvům a velvyslanectvím,
organizacím se zaměstnanci z Blízkého východu a Asie,
metodikům prevence, psychologům a psychoterapeutům,
médiím a nakladatelstvím,
krajům, městům a školám.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
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SPOLUPRÁCE A ZKUŠENOSTI
Katedra religionistiky spolupracuje s dalšími pracovišti Univerzity Karlovy a také s Akademií věd České Republiky. Pracovníci
katedry vystupují v médiích a jsou zváni do panelových diskusí na
příslušná témata. Katedra zajišťovala přednáškové cykly o islámu,
náboženství, násilí a terorismu pro:
Armádu České republiky,
Ministerstvo vnitra,
Policii České republiky,
Správu uprchlických zařízení.
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PROJEKTY A VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY
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.
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VYBRANÉ PUBLIKACE
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