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Seminář se zaměřuje na problémy víry a náboženství. Je založen na četbě textů 

současných i historicky významných myslitelů a na diskusi, vycházející 

z kritických podpůrných i nesouhlasných postřehů studentů o náboženství a víře.  

Způsob ukončení: zápočet.   

Požadavky k zápočtu: a) příprava zadaných textů před seminářem, b) účast 

v diskusi podložená četbou, c) prezentace jednoho tématu na semináři nebo esej 

a d) zápočtový test/hodnocení předmětu.  

 

Stručná charakteristika předmětu: Jednotlivá setkání jsou věnována tématům, 

která se nějak týkají uvažování o Bohu. Předně, víme, zda Bůh skutečně 

existuje? Zjistíme, že hodně záleží na tom, jak si vlastně kdo Boha představuje a 

v jakém vztahu je k našemu životu a jeho problémů.  Řeší se např. problém zla 

ve světě, jaké vlastnosti má Bůh, zda je myslitelné, aby byl člověk nesmrtelný, 

či zda má vůbec smysl se modlit, ať již je člověk „věřící“ nebo ne. Díváme se na 

věc i v historickém kontextu a spíše z hlediska kriticky zaměřené anglo-

americké analytické filosofie. Ukáže se i to, jak velkou roli hraje jazyk v našem 

pohledu na svět a Boha. 

 

Cíl:  Cílem semináře je se seznámit s filosofií náboženství jako s příkladem 

disciplíny, která se zabývá náboženskými tvrzeními z obecného a na víře 

nezávislého hlediska. Seminář vede studenty k posílení schopnosti správně 

argumentovat nejen v náboženských tématech, ale obecně, a formulovat si svá 

přesvědčení a zamyslet se nad vlastními postoji.  

 

Příklady probíraných témat:  Důkazy existence Boha a jejich kritika. Význam 

jazyka v kontextu náboženství. Různá pojetí pravdy. Různá pojetí náboženské 

víry. Různé podoby vztahu víry k rozumu. Smysl modlitby. Boží vlastnosti. 

Zázraky a jejich různé definice. Problém zla ve světě s ohledem na Boha.  

 

Znalosti: klíčové pojmy, s jejichž pomocí lze vystihnout způsob chápání Boha a 

způsob přístupu k náboženské víře. 

Dovednosti: student vystihne opodstatněné názory od ideologicky založených 

tvrzení v oblasti víry a náboženství, rozliší mezi různými podobami víry a 

ateismu, lépe vystihne vztah víry a motivace pro pomáhající (sociální) práci. 
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