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Akademický rok 2019/2020

Název Náboženská situace v současné Číně
Akreditováno/Kredity Ano, 3 Kred.

Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Cvičení 2 [HOD/TYD]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Kurz se bude zabývat náboženským životem dnešních obyvatel čínského kulturního prostoru. Jeho cílem bude objasnit situaci od
nástupu ekonomických reforem a počátku společenských změn na konci 70. let 20. století po současnost. Čínská náboženská scéna
a její vývoj bude zasazena do historických, politických, sociálních a kulturních souvislostí. Kurz se bude pohybovat napříč
náboženskými tradicemi (buddhismus, taoismus, křesťanství, islám, nová náboženská hnutí, lidová religiozita, státní kult aj.) i
napříč regiony (ČLR, Tibet, Xinjiang, Taiwan, Hongkong, Číňané v zahraničí). Jedním z klíčových témat bude i pochopení
náboženské politiky dnešní čínské politické reprezentace, stejně jako příčin a souvislostí, z nichž tato politika vychází.
Požadavky na studenta
1. plnění pravidelných týdenních úkolů
2. terénní výzkum/recenze odborné knihy
Obsah
1. Úvodní hodina
- seznámení s průběhem kurzu, jeho e-learningovou verzí, povinnostmi a hodnocením
2. Tradice
- model "náboženství" v číském prostředí, tradiční čínské náboženské koncepty, náboženství a čínský stát, historický vývoj
čínského náboženství, ortodoxie-heterodoxie
3. Modernita
- západní myšlenkové vlivy v čínského prostředí, konstrukce termínu "náboženství", modifikace čínské náboženské politiky, vývoj
čínského náboženství od příchodu Evropanů do r.1978, věda-náboženství-pověra
4. Náboženská scéna a náboženská politika ČLR
- situace po roce 1978, náboženská obnova v Číně, základní prvky současné čínské náboženské politiky, hlavní události a
kontroverze
5. Společný základ čínského náboženství
- lidové náboženství, rodina a předkové, kalendářní svátky a festivaly, role státu, hledání harmonie
6. Původní čínské náboženství a religiozita
- současný stav čínského taoismu, feng shui, lokální kulty, tradiční medicína, "bojová" umění
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7. Konfucius v dnešní Číně
- konfuciánská horečka, nový konfucianismus, státní ideologie, státní kult, patriotismus, "harmonická společnost"
8. Buddhismus
- organizace, praxe a vliv ve společnosti, poutnictví nebo turismus?, "buddhistická charita", tibetský buddhismus
9. Islám
- náboženství nebo etnická identita?, Huiové a Ujghurové, xingjiangský konflikt
10. Ježíš v ČLR
- katolictví a protestantismus, oficiální x ilegální církve, vliv zahraničních křesťanských komunit, akulturace křesťanství v Číně
11. Když se řekne Falun gong
- qigongová horečka, rok 1999 - zlom v náboženské politice ČLR, politika represe, náboženství a lidská práva
12. Budoucnost náboženství v Číně
- hlavní trendy, role zahraničních Číňanů, hledání kompromisů, náboženský konflikt
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Cvičení je určeno studentům II. bloku bakalářského studia oboru ČÍNSKÁ FILOLOGIE.
Získané způsobilosti
Jedním z klíčových témat bude i pochopení náboženské politiky dnešní čínské politické reprezentace, stejně jako příčin a
souvislostí, z nichž tato politika vychází.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:

doc. Mgr. David Uher, PhD.

Literatura
• Základní:
• Základní:

Cheng, Anne. Dějiny čínského myšlení. 1. vyd. Praha : DrahmaGaia, 2006..
Overmyer, Daniel L. Náboženství Číny: svět jako živý organismus. V českém jazyce vyd. 2. Praha :
Prostor, 1999..

Vyučovací metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Hodnotící metody
Analýza výkonů studenta
Předmět je zařazen do studijních programů:
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