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Skripta vydaná Ústavem religionistiky FF MU
v rámci projektu FIFA, 3. část
Textbooks Published by Department for the Study of Religions, Faculty
of Arts, Masaryk University in FIFA Project, Part 3
Michal Puchovský, Ústav religionistiky FF MU
David Václavík. (2014). Religionistická typologie a taxonomie. Brno:
Masarykova univerzita, 103 s.
ISBN: 978-80-210-7099-8.
Anotácia: Prehľadne štruktúrované skriptá ponúkajú náhľad do problematiky
typológií a taxonómií používaných v religionistike. David Václavík, jeden
z predných českých odborníkov na sociológiu náboženstva a tzv. nové náboženské
hnutia, predstavuje v publikácii spôsob, akým boli vytvárané jednotlivé taxonómie
a typológie vo vede. Cieľom skrípt je analyzovať, ako sa spätne premietajú
na fenoménoch, ktoré sa snažia systematizovať. Na základe týchto analýz zastáva
názor, že drvivá väčšina z nich vychádza z tzv. prirodzeného vnímania sveta
a prirodzeného životného postoja. V jednotlivých kapitolách najprv vysvetľuje,
v čom spočíva vedecký pohľad na svet a ďalej sa sústreďuje na podstatu klasifikácií.
Dochádza na rozbor evolucionistických typológii a sociologických klasifikácii,
či analýzu problematiky genealogických a historicko-genealogických typológií
na príklade nových náboženských hnutí. Celá jedna kapitola je venovaná vedeckej
definícii náboženstva ako druhu špecifickej klasifikácie. Kniha je zakončená
kapitolou o monotetických klasifikáciách a doplnená o zoznam odporúčanej
literatúry pre záujemcov o problematiku typológie a taxonómie v religionistike.
Publikácia je vhodná ako študijný materiál pre študentov kurzu RLA69
Religionistická typologie a taxonomie.
Milan Fujda. (2013). Jak projít úspěšně studiem : příručka ke státní
magisterské zkoušce z religionistiky na FF MU. Brno: Masarykova
univerzita, 107 s.
ISBN: 978-80-210-6530-7.
Anotácia: Skriptá vydané v roku 2013 predstavujú aktuálnu podobu
magisterskej štátnej skúšky z religionistiky. Jej súčasná koncepcia je spoločným
myšlienkovým dieťaťom viacerých brnenských vyučujúcich (David Zbíral, Milan
Fujda a ďalší) a je výsledkom mnohoročnej kolektívnych snahy o vytvorenie
vyváženej štátnej magisterskej skúšky. Cieľom jej poslednej reformy z roku 2012
bolo posunúť ju ďalej od memorovania faktov a zamerať ju skôr na schopnosť
študenta vedieť vypracovať kvalitný a tematicky vhodný návrh výskumného
projektu, ktorý spĺňa kritéria vedy. Mala by teda podporovať v študentoch
systematickosť, imagináciu a pragmatický prístup k riešeniu problémov –
vlastnosti, vďaka ktorým majú široké možnosti uplatnenia na pracovnom trhu.
Publikácia poskytuje predovšetkým praktické informácie o tom, ako samotná
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skúška prebieha. Tá pozostáva (a) z vypracovania návrhu projektu, ktorého tému si
študent vylosuje 36 hodín pred štátnou magisterskou skúškou, (b) obhajoby návrhu
výskumu (c) z obhajoby magisterskej diplomovej práce obhajoby návrhu výskumu
a (d) zo zodpovedania jednej vylosovanej otázky z okruhu všeobecnej religionistiky
a druhej zo špecializovaného tematického okruhu. Záverečnú kapitolu knihy tvorí
komentovaný prehľad tematických okruhov magisterskej diplomovej skúšky
s odporúčanou študijnou literatúrou.

