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ZaloÏení sekce sociologie náboÏenství
v Masarykovû ãeské sociologické
spoleãnosti a její první semináﬁ
DU·AN LUÎN¯
Kdo sleduje v˘voj v oblasti akademického studia náboÏenství v âeské
republice od roku 1989, si v‰iml, Ïe ãeská religionistika prochází fází úspû‰né institucionalizace. V dne‰ní dobû existuje kromû vûdecké spoleãnosti (âeské spoleãnosti pro religionistiku), která vydává jiÏ osmnáct˘m
rokem odborn˘ ãasopis (Religio), jiÏ nûkolik kateder, kde se religionistika
vyuãuje, a ﬁada akademick˘ch pracovi‰È, kde odbornû pracují úspû‰ní absolventi tûchto kateder.
PﬁestoÏe se náboÏenství z ﬁady dÛvodÛ stává dÛleÏit˘m tématem, a to
nejen pro vûdce, ale také pro ‰ir‰í veﬁejnost, není jeho v˘znam ﬁádnû docenûn v nûkter˘ch religionistice blízk˘ch oborech. Jedním z nich je doposud také sociologie. Snaha zv˘znamnit téma náboÏenství v ãeské sociologické obci a etablovat v ní novû vznikající sociologii náboÏenství vedla
k tomu, Ïe v rámci Masarykovy ãeské sociologické spoleãnosti (pﬁi Akademii vûd âeské republiky) byla zaloÏena sekce sociologie náboÏenství.
První akcí, kterou nová sekce uspoﬁádala, byl semináﬁ Aktuální v˘zkumy v sociologii náboÏenství v âeské republice, jenÏ se uskuteãnil 27. listopadu 2009 na Katedﬁe sociologie Fakulty filozofické Západoãeské univerzity v Plzni.
Semináﬁ otevﬁel Roman Vido (Katedra sociologie FF MU, Brno) úvahou „Kde domov mÛj? Místo sociologie náboÏenství v ãeské sekularizované spoleãnosti poãátku 21. století“. Po nûm následoval pﬁíspûvek Du‰ana LuÏného (Katedra sociologie FF ZâU, PlzeÀ, a Ústav religionistiky FF
MU, Brno) na téma „âeská ‚nenáboÏenskost‘“. Na nûj navázala Michaela
Ondra‰inová (Ústav religionistiky FF MU, Brno) s tématem „Vyjednávání
hranic mezi náboÏenstvím a spiritualitou“.
Druh˘ blok pﬁíspûvkÛ zahájil vystoupením na téma „Etablování neinstitucionalizovan˘ch náboÏensk˘ch komunit ve veﬁejném prostoru“ Jan
Vánû (Katedra sociologie FF ZâU, PlzeÀ). Následoval pﬁíspûvek Daniela
Topinky (Katedra sociologie a andragogiky FF UP, Olomouc) zamûﬁen˘ na
problém „Integrace muslimÛ-imigrantÛ do ãeské spoleãnosti“. Poté Milan
Fujda (Ústav religionistiky FF MU, Brno) otevﬁel téma „Média a promû-
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ny religiozity: pojetí duchovního Ïivota a jeho sociální organizace“. Odbornou ãást konference zakonãili Franti‰ek Kalvas a Jan Vánû (Katedra sociologie FF ZâU, PlzeÀ) vystoupením na téma „Katolická církev a její nastolování veﬁejné agendy“.
Ke v‰em vystoupením probûhla pomûrnû Ïivá a otevﬁená diskuse, do níÏ
se zapojili také pﬁítomní studenti a studentky, coÏ mÛÏe b˘t nadûjné zvlá‰tû s ohledem na potenciální dal‰í v˘voj sociologického studia náboÏenství.
V závûru semináﬁe probûhla volba organizaãního v˘boru sekce sociologie náboÏenství, do nûhoÏ byli zvoleni zástupci v‰ech ãtyﬁ pracovi‰È, která se na ustanovení sekce a organizaci semináﬁe podílela. V˘bor byl zvolen ve sloÏení Jan Vánû (v˘bor se následnû dohodl, Ïe bude zastávat funkci
koordinátora sekce), Daniel Topinka, Roman Vido a Du‰an LuÏn˘. V˘bor
se také dohodl, Ïe následující semináﬁ se uskuteãní 5. kvûtna 2010 na olomoucké Katedﬁe sociologie a andragogiky a zamûﬁí se na téma NáboÏenství ve veﬁejném prostoru: Podoby reprezentací religiozity.
Sekce sociologie náboÏenství Masarykovy ãeské sociologické spoleãnosti je otevﬁena v‰em zájemcÛm, kteﬁí se chtûjí podílet na propracovávání sociologické perspektivy pﬁi studiu náboÏenství. Pﬁípadní zájemci získají více informací na adrese vanejan@kss.zcu.cz.

