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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 ús-
pû‰né institucionalizace. V dne‰ní dobû existuje kromû vûdecké spoleã-
nosti (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 ab-
solventi 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 do-
cenûn v nûkter˘ch religionistice blízk˘ch oborech. Jedním z nich je dopo-
sud také sociologie. Snaha zv˘znamnit téma náboÏenství v ãeské sociolo-
gické obci a etablovat v ní novû vznikající sociologii náboÏenství vedla
k tomu, Ïe v rámci Masarykovy ãeské sociologické spoleãnosti (pfii Aka-
demii vûd âeské republiky) byla zaloÏena sekce sociologie náboÏenství.

První akcí, kterou nová sekce uspofiádala, byl semináfi Aktuální v˘zku-
my v sociologii náboÏenství v âeské republice, jenÏ se uskuteãnil 27. li-
stopadu 2009 na Katedfie sociologie Fakulty filozofické Západoãeské uni-
verzity v Plzni.

Semináfi otevfiel Roman Vido (Katedra sociologie FF MU, Brno) úva-
hou „Kde domov mÛj? Místo sociologie náboÏenství v ãeské sekularizo-
vané spoleãnosti poãátku 21. století“. Po nûm následoval pfiíspûvek Du‰a-
na 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 nein-
stitucionalizovan˘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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NáboÏenství a moderní
ãeská spoleãnost
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Publikace je urãená pfiedev‰ím stu-
dentÛm humanitních a spoleãensko-
vûdních oborÛ. Je vûnována anal˘ze
role náboÏenství v ãeské spoleãnosti
ve 20. a na zaãátku 21. století a pro-
mûnám vztahu ãeské spoleãnosti k to-
muto v˘znamnému kulturnû-spole-
ãenskému fenoménu. Zab˘vá se
problémem náboÏenství v ãeské spo-
leãnosti jednak v historické perspekti-
vû, kdy zkoumá zejména vztah mezi
náboÏenstvím a politikou v kontextu
vzniku moderního ãeského národa,
samostatného státu a komunistického
reÏimu, jednak v religionistické per-
spektivû, kdy se zamûfiuje na jednotli-
vé podoby religiozity v ãeské spoleã-
nosti a její promûny. 
Pozornost vûnuje i tzv. ãeskému ateismu. Cílem je podat plastick˘ obraz ná-
boÏenského Ïivota ãeské spoleãnosti a zpochybnit nûkteré hluboce zaÏité
„m˘ty“, mezi které patfií i tvrzení o nejateistiãtûj‰ím národû svûta.
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