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Třetí ročník islamologické konference v Českých
Budějovicích
Ve čtvrtek 7. 11. a v pátek 8. 11. 2019 pořádala Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen TF JU) již třetí ročník odborné konference s mezinárodní účastí Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy.
Do jižních Čech přijeli akademici z Prahy, Brna, Olomouce, Pardubic, Hradce Králové, Varšavy
a Bratislavy.
Ve čtvrtek v podvečer akci tradičně otevřel děkan TF JU doc. Rudolf Svoboda. Následovalo vystoupení hlavního řečníka, kterým letos byla dr. hab. Agata S. Nalborczyk, prof. z Katedry evropského islámu Fakulty orientalistiky Varšavské univerzity. Zaměřila se na komparativní výzkum
duchovního vedení muslimských komunit v západní Evropě a v Polsku. Účastníci konference
– studenti a pedagogové JU i veřejnost – se zapojili do moderované diskuze.
V pátek ráno začala první sekce konference, na které vystoupil dr. Lukáš E. Nosek (Katedra religionistiky HTF UK v Praze) se svým příspěvkem na téma Filosofické a teologické otázky v korespondenci muslima Ibn al-Munadždžima (z. 930) a melchitského křesťana Qustá ibn Lúqy (z. 912).
Následně představila dr. Zora Hesová (Filozofický ústav AV ČR) svou komparaci významných
představitelů středověké a současné islámské filosofie náboženství. Přednášející měli k dispozici
vždy dvacet minut, po nichž následovala diskuze moderovaná předsedajícím dané sekce.
Každý rok je konference o něco větší, a proto byly letos poprvé do dopoledního programu zařazeny paralelní sekce. První z nich byla věnována různorodým tématům současného Blízkého
východu. Doc. Marek Čejka (Ústav teritoriálních studií FRRMS MENDELU) shrnul klíčové momenty izraelsko-palestinského konfliktu v éře amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Na jeho vystoupení navázal dr. Karel Černý (Pracoviště
historické sociologie FHS UK v Praze), který posluchačům představil motivy migrace iráckých
jezídů do Evropy. Sekci uzavřela dr. Veronika Kramáreková (Integrační centrum Praha) s příspěvkem o žvýkání kátu v kontextu současného vojenského konfliktu v Jemenu.
Paralelní dopolední doktorandská sekce se věnovala různorodé problematice. Dr. Christopher
Helton přednesl příspěvek na téma Drug use and mysticism in the convert experience. Následoval
ho Mgr. Lukáš Větrovec (Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislavě), který hovořil
o původu a vývoji tzv. takfírismu mezi bosenskými muslimy. Sekci uzavřel svým vystoupením
Mgr. Tadeáš Vala (Katedra religionistiky FF UPa, Katedra politologie FF UHK), který poukázal
na problematiku džihádu mečem jakožto výzvu pro současné religionistické bádání.
Po obědě již probíhal program v hlavním přednáškovém sále. Sekci otevřel doc. Dušan Deák
(Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislavě) svým vystoupením na téma „Musalmán
Maráthí santakaví“ – poézia maráthskych svätcov ako diskurzívny nástroj marginalizácie islámu
a muslimov v indickej Maháráštre. Následoval ho doc. Attila Kovács (Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislavě) s problematikou zobrazování a nezobrazování proroka Muhammada
ve filmu. Sekci uzavřela Mgr. Zuzana Rendek (Katedra obecné antropologie FHS UK v Praze)
s příspěvkem Koncept přináležení a studium identit u druhé generace muslimů v ČR, ve kterém
představila dílčí výsledky svého kvalitativního výzkumu.
Posíleni kávou vstoupili účastníci konference do poslední sekce. Dr. Jaroslav Franc (Katedra
pastorální a spirituální teologie CMTF UPOL) hovořil o významné osobnosti české orientalistiky, kterou byl Ignác Veselý (1885–1964). Klíčovým tématem byla především česká recepce jeho
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překladu Koránu. Přednášejícímu se podařilo doložit kvality translace a vyvrátit dosud panující
mýty o Veselého postupu. Mgr. Karel Pikeš (Katedra religionistiky FF UPa) se věnoval islámské
mystice z evropského pohledu 19. století. Poslední příspěvek přednesl jeho katedrový kolega Mgr.
Ivo Mach, který hovořil o komunitě al Khalil v syrském klášteře Deir Mar Musa jakožto praktické
ukázce křesťansko-muslimského dialogu. Referát vyvolal mezi posluchači velmi pozitivní reakce.
Po celou dobu probíhala v hlavním přednáškovém sále posterová sekce konference. Letos se zde
představil Mgr. Tomáš Janků z Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL
(Antiislámská uskupení v ČR v letech 2006 až 2018: vývoj, podoby a transformace) a dr. Martin
Klapetek z pořádající Katedry filosofie a religionistiky TF JU (Rozdílná řešení oddělení určených
pro muslimy na švýcarských komunálních hřbitovech).
Rádi bychom poděkovali vedení TF JU za veškerou podporu, která napomohla k úspěšnému průběhu odborného setkání. V neposlední řadě chceme poděkovat Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích za finanční podporu konference na základě schválené Žádosti o přidělení RVO financí na mimořádné aktivity spojené s VaV.
Za pořadatele Martin Klapetek
(TF JU, klapetek@tf.jcu.cz)

