
4 Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

pomalu se už stává tradicí, že úvodník je místem loučení a zároveň vítání. Této 
tradici budeme věrni i v tomto čísle, a to hned několika způsoby. První, s kým se 
rozloučíme, je Jitka Martínková, dlouhodobá členka redakční rady, které vděčíme 
především za vytvoření, spuštění a provoz našeho webu. Patří jí za to díky celé 
redakční rady a všech, kterým naše webové stránky zprostředkovaly potřebné 
informace. Jitku v redakční radě nahrazuje Magdaléna Masláková, která přebírá i 
povinnosti správce webu. 

Další položkou v seznamu loučení se stal komiks. Tato v posledních letech 
pravidelná rubrika narazila na problém nedostatku vhodných zdrojů. Je 
samozřejmě možné, že se nejedná o definitivní stav a že budou objeveny nové zdroje, 
z nichž budeme opět moci čerpat a oživovat tak jinak textově a odborně zaměřený 
obsah časopisu i jinou formou vyjadřování.

Poslední, s čím se v tomto čísle setkáte naposledy, je citační norma Sacra, tak 
jak ji znáte od doby vzniku časopisu. Rozhodli jsme se citační normu změnit tak, 
aby obsahovala co nejvíce příkladů a vzorů nejrůznějších textových i netextových 
zdrojů. Stále častěji jsme totiž naráželi na otázku, jak podle staré normy Sacra 
citovat takové zdroje jako jsou například články v novinách, příspěvky na blogu 
nebo zvukové a obrazové záznamy. Řešením tohoto problému se stalo převzetí již 
existujícího dostatečně širokého citačního systému, konkrétně systému Americké 
psychologické asociace – APA. Za tímto účelem byl aktualizován publikační a citační 
manuál, který můžete najít na našich webových stránkách. Všechny autory prosíme, 
aby vzali tuto změnu v úvahu při úpravách svých textů určených k publikaci.

Oproti minulému číslu s výrazným kognitivním zaměřením obsahu je toto 
číslo značně různorodé, a to jak z hlediska témat jednotlivých příspěvků, tak 
i jejich forem. V trojici studií se tak můžeme setkat se zamyšlením nad vztahem 
mezi religionistikou a multikulturní výchovou, jehož autorka, Lucie Čechovská, 
upozorňuje na teoretické implikace tohoto vztahu, ale zároveň přináší i návrhy 
možných praktických postupů. Text Tomáše Melichárka „Analýza členské základny 
Muslimské náboženské obce v letech 1940–1945 a její možná interpretace,” už svým 
názvem naznačuje, že se jedná nikoli o čistě teoretické pojednání, ale naopak o 
výstup z jasně vymezeného výzkumu. Teoretickým pojednáním je naopak text Jana 
Krátkého „Cognitive sociology and the study of human Cognition: A critical point,” 
který se kriticky vyjadřuje k současné podobě kognitivní sociologie. V rubrice polemik 
a rozhledů naleznete v tomto čísle pouze jediný příspěvek – rozhovor s Williamem 
McCorklem, který v Brně působí jako expert v projektu LEVYNA. O tomto projektu 
si můžete více přečíst ve Zprávách, které opět přináší informace o konferencích, 
pobytech, projektech a jiných významných událostech.

Za redakční radu Eva Klocová
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