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Tak jako již několik let, i letos se ve dnech 1. až 3. června 2018 konala 
Religionistická studentská vědecká konference. Tentokrát byla pořádána Ústavem 
filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Studenti pro tuto 
příležitost vybrali jako místo konání romantický zámek Štěkeň, jenž je majetkem 
řádu Congregatio Jesu ve stejnojmenné vesničce Štěkeň nedaleko Strakonic. 
Veškeré religionistické i nereligionistické aktivity probíhaly na pozemcích 
zámku, včetně jeho rozlehlé, v mystickém hávu historie zahalené zahrady, která 
se nabízela u přilehlé kaple s hřbitovem, staré fontány, nebo při procházce mezi 
stromy podél křížové cesty. Tak jako ubytování, i veškeré pohoštění zajišťovaly 
pro účastníky místní sestry, které spravují zámek již po mnoho let. I tento rok 
byla účast na konferenci umožněna nejen studentkám a studentům religionistiky, 
ale také všem ostatním mladým badatelům a zájemcům o studium náboženství. 
Konference se zúčastnili zástupci Katedry religionistiky HTF UK a Ústavu filosofie 
a religionistiky FF UK, zástupci Katedry religionistiky FF UPCE a Katedry 
porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislavě.

V páteční podvečer 1. června proběhlo oficiální zahájení konference a následná 
prezentace religionistických pracovišť. V rámci zahájeného programu následovaly 
sociální aktivity počínaje akční religionistickou hrou v zákoutích zámecké 
zahrady, která dobrodružným způsobem prověřila znalosti a kreativní uvažování 
zúčastněných studentů a pedagogů. Na konkrétních místech bylo ukryto několik 
úkolů, které bylo potřeba vyřešit, aby společně poskytly indicie potřebné k získání 
pokladu. Úkoly představovaly zejména religionistické šifry a hádanky. Večer byl 
pozvolna zakončen přátelským seznamovacím táborákem za doprovodu kytary 
a kolektivního zpěvu. 

V sobotu 2. června zahájil dopolední blok přednášek Evžen Šíma z Ústavu 
filosofie a religionistiky FF UK prezentací na téma Bůh Sutech a homosexuální 
epizoda, pokračoval Jan Kořínek z Katedry religionistiky FF UPCE s příspěvkem 
Analýza manifestu Sādātových vrahů. Po krátkém coffee breaku jsem blok 
zakončila svou prací Historický kontext Židů v konspiračních teoriích, také za 
Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Odpolední blok uvedl Anton Korenči 
zastupující Katedru porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislavě, který 
prezentoval výsledky svého výzkumu pod názvem Mayská rituálna dráma 
Rabinal Achi ako kozmické divadlo? Na závěr přispěla Vendula Virago za 
Katedru religionistiky HTF UK svou prací Náboženství a branding. V návaznosti 
na každý příspěvek následovala moderovaná diskuze.
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Po krátké přestávce na kávu pokračoval program společným brainstormingem 
o budoucí podobě SVK, kterého se zúčastnili zástupci přítomných pracovišť z řad 
pedagogů i studentů. Diskutovalo se mimo jiné o zachování výjezdního formátu 
konference nebo o tom, jakým způsobem by měly být vybírány lokality, aby 
byly co nejlépe dostupné pro všechny potencionální účastníky. Dále se hovořilo 
také o možnostech propagace, jež by podporovala akci v souladu s konceptem 
přátelského prostředí, ve kterém si studenti mohou často poprvé vyzkoušet 
prezentaci své práce a seznámit se s kolegy z jiných pracovišť, což jsou hlavní 
cíle konference. Za tímto účelem byly ustaveni fakultní koordinátoři pro SVK, 
kteří budou mít na starosti představení a organizaci účastníků konference na 
svém pracovišti. Dále se diskutující shodli na tom, že bude zrušena povinnost 
odevzdání příspěvku v textové podobě. Účastníci budou moci svou práci přednést 
pouze formou prezentace a vyžadován bude pouze abstrakt. Přesto bude nadále 
podporována tvorba a publikace článků. Po skončení diskuze následovala večeře, 
kterou opět připravily místní sestry. 

Následovala volná zábava a zatímco si někteří dopřávali po svém výkonu 
zaslouženého odpočinku, většina se již zapojila do dalších religionistických her. 
Sobotní program vyvrcholil opět posezením u ohně a hrou na kytaru v atmosféře 
příjemného červnového večera. Závěrečný den konference odstartovala vydatná 
snídaně, po které ještě následoval poslední příspěvek letošní konference s názvem 
Předsudky vůči muslimům ve vybrané beletristické literatuře, jenž přijela v poslední 
den představit Klára Voralová z Katedry religionistiky FF UPCE. Hlasování 
o nejlepší příspěvek se v tomto roce nekonalo v souladu s usnesením účastníků 
a organizátorů minulé SVK. Closing lecture přednesl Jan Kozák z Ústavu filosofie 
a religionistiky FF UK na téma Čtyřlístek jako indoevropský Ur-mýtus. Účastníci 
měli jedinečnou příležitost poslechnout si seriózní religionistickou analýzu 
tohoto jedinečného „posvátného textu“ a jeho protagonistů, numinózních entit 
Bobíka, Fifinky, Pindi a Myšpulína. Odborný vhled a zážitek mysteria tremenda, 
který bezpochyby pocítili všichni přítomní, byl závěrem a třešničkou hlavního 
přednáškového programu. Sestra představená ještě rezidentům před poslední 
hostinou poskytla komentovanou prohlídku budovy Congregatio Jesu a její 
umělecké výzdoby. Naposled pohostily sestry přítomné obědem, po kterém se již 
většina účastníků postupně rozloučila. 
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