
 

 

 

 

Univerzita Karlova v Praze  

Husitská teologická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Procházka 

 

 

 

Principy mezináboženského dialogu 

 z hlediska husitské teologie 

 

The Principles of Interfaith dialog 

in the Standpoint of Husite theology 

  
 

 

 

 

 

Autoreferát disertační práce 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2018 
 



 

 

 

Předkladatel disertační práce:             Mgr. Tomáš Procházka 

Doktorský studijní program:                   Teologie 

Studijní obor:                                          Husitská teologie 

 

Školitel:                                                  Prof. ThDr. Zdeněk Kučera 

 

Oponenti disertační práce:1                  ……………………………… 

 

                                                                ……………………………… 

 

                                                               ………………………………. 

 

                                                               ………………………………. 

 

 

Obhajoba disertační práce se koná dne2…………………………………... 

 

v………………………………….na……………………………………. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

před komisí pro obhajobu disertační práce. Předsedou komise byl jmenován 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Předseda                                                                         Děkan 

oborové rady:                                                                  fakulty: 
 

 

 

Titul, jméno,příjmení Titul, jméno,příjmení 

UK v Praze HTF                                                             UK v Praze HTF 

 

 

                                                 
1 Vyplní oddělení vědy 
2 Vyplní oddělení vědy                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            



3 

 

Úvod 

Definice 

Mezináboženský dialog je pojem pro specifickou 

mezilidskou komunikaci, založenou na sdílení duchovních 

zkušeností a náboženských postojů mezi věřícími rozdílných 

náboženských tradic. Může mít formy odborné reflexe, sdílení 

osobní náboženské zkušenosti, komparace jednotlivých 

náboženských systémů, výzkumu historických, politických a 

sociálních vazeb, sdílených obřadů, modliteb a oslav 

náboženských svátků, případně kombinace uvedených forem. 

Akademický zájem o mezináboženský dialog se netýká jen 

teologie. Z povahy věci je interdisciplinárním konceptem, 

zahrnujícím celou řadu oborů, vedle teologie, filosofie a 

religionistiky figuruje sociologie, politologie, lingvistika, 

teorie komunikace a psychologie, v teoretické rovině pak 

antropologie, historiografie, fenomenologie, antropologie, 

biologie apod. Mezináboženský dialog je plodem moderní 

teologie náboženství, ovšem nelze si jej představit bez vztahu 

k sekulárnímu světu, jehož problémy se zabývá (migrace, 

integrace, interkulturní vztahy, multikulturalismus, mírová 

koexistence, oborová spolupráce). 

Český pojem mezináboženský dialog vznikl 

překladem z anglického interreligious dialogue, popř. 
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významově přesnějšího ekvivalentu interfaith dialogue. 

V euroamerickém prostředí se jím označuje z poválečného 

ekumenismu vzešlá potřeba a praxe sbližování a snahy o 

porozumění mezi jedinci a skupinami různých kulturních a 

etnických vzorců a náboženských přesvědčení, kteří se 

v globalizovaném postkoloniálním světě nutně potkávají, žijí 

vedle sebe a asimilují v odlišném kulturním prostředí. Jde o 

dialog, ve kterém si věřící různých náboženství navzájem 

sdílejí svoje kulturní a náboženské postoje a učí se spolu 

komunikovat a respektovat se. Lze říci, že hlavním cílem 

mezináboženského dialogu je mírové soužití lidí různých 

národů, kultur a náboženství v lokálním i globálním měřítku.  

 

Rozbor problematiky 

V rámci diskuse o vhodných formách vedení 

mezináboženského dialogu se z křesťanského hlediska jeví 

jako nejproblematičtější otázka pojetí pravdy, vázaná na 

soteriologická schémata. Východiskem k dialogu při uznání 

kulturní a náboženské jinakosti je praktická teze, že pravdu 

nelze vlastnit, ale lze se k ní přibližovat s vědomím závaznosti 

a neúplnosti. Žádná duchovní výpověď nemůže být plně 

výstižná i vzhledem k jazykové determinaci, ale sdělováním 

dílčích pravd lze rozmanité chápání transcendence doplňovat a 

rozvíjet. Předpokladem úspěšného dialogu je překonání 
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výlučnosti s vědomím, že je možné se učit od druhého, 

přestože považuji své sdělení za jedinečné a univerzální. 

Dialog pak může usnadnit společnou cestu k duchovnímu 

poznání pomocí náboženské zkušenosti vzájemného zahrnutí v 

poznávání pravdy, bez nutnosti rozhodovat za druhého 

v otázce spásy. 

 

Přehled dosavadních poznatků  

V oblasti mezináboženského dialogu jsou v této práci 

reflektovány zejména badatelské počiny Hanse Künga a Pavla 

Hoška, v reflexi husitské teologie jde především o díla Zdeňka 

Trtíka a Zdeňka Kučery. Podrobnější přehled poznatků 

v oboru3 je vzhledem ke svému rozsahu obsahem třetí a čtvrté 

kapitoly. 

Pro správné uchopení problému a přípravu pro praxi 

mezináboženského dialogu je důležité si uvědomit určitá 

hermeneutická pravidla. Jedním z nich je fakt, že úspěšný 

mezináboženský dialog nemůže být sám o sobě indiferentní 

diskuzí o abstraktních systémech či ideálních typech 

                                                 
3Mezináboženský dialog není vědou, ale spíše praktickou součástí 

oboru religionistiky. Ve své práci jej nazývám vědeckým oborem 

pouze v tomto smyslu. Srov. „Otázka pochopení vnitřní struktury 

náboženství zahrnuje dialektiku mezi pozorováním účastníka a 

dialogickým (interpersonálním) vztahem s přívrženci druhé víry.“ In: 

Enyclopaedia Britannica, „Topic: Study of Religion“ [online] 

[citováno 2018-04-04] URL: 

https://www.britannica.com/topic/study-of-religion  

https://www.britannica.com/topic/study-of-religion
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náboženství, nýbrž především rozhovorem mezi věřícími 

těchto náboženství. Vždy půjde o osobní svědectví, o 

individuální interpretaci víry konkrétních lidí, ať už se bude 

týkat akademické diskuse či terénní spolupráce.  Předkládaná 

disertační práce má ozřejmit, že toto pravidlo je vlastně 

ekvivalentem personalistického konceptu v husitské teologii 

jako základu pro porozumění transcendenci mezi osobnostmi 

ve vztahu já-ty, ve kterém se předpokládá působení ducha.4 

Otec mezináboženského dialogu Wilfred Cantwell Smith 

v tom smyslu akcentuje metodu imaginativního vcítění,5 

přičemž ordináriem zůstává studium svatých Písem a pramenů 

náboženské tradice partnera dialogu. K tomu je třeba prověřit 

tezi, vyslovenou např. Hansem Küngem v jeho dialogických 

pokusech,6 kongeniální s tvrzením W.C.Smithe, že „víra 

jiných lidí není od té naší tak odlišná, jak jsme se naučili 

předpokládat.“7 Takový dialog může být snahou o objevování 

univerzální antropologické konstanty, či etické invarianty 

                                                 
4TRTÍK, Zdeněk. Vztah já-ty a křesťanství, s.147 
5Sborník Mezináboženský dialog se zřetelem k tzv. abrahámovským 

náboženstvím. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Podněty W.C. Smithe pro praxi 

mezináboženského dialogu, s.52 
6KÜNG, Hans; STIETENCRON, Heinrich von. Křesťanství a 

hinduismus, s.216 
7Sborník Mezináboženský dialog se zřetelem k tzv. abrahámovským 

náboženstvím. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Podněty W.C. Smithe pro praxi 

mezináboženského dialogu, s.55 
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(minimální morálky) v náboženských systémech. 8 Problémem 

zůstává, že z hlediska hermeneutiky neexistuje vedle 

dogmatických a exegetických rozdílů ani konceptuální 

konsensus mezi náboženstvími ve způsobu a metodě studia 

náboženství, protože to, co je v jednom nosné, je v druhém 

marginální. 

 

Hypotéza 

Porozumění argumentaci v dialogu záleží v takovém 

teologickém poznání pravdy, jehož základem je zkušenost 

s neduálním vědomím9 (nadpolární dimenzí).10 Obecně 

křesťanským východiskem pro takovou zkušenost může být 

osobní poznání univerzální hojnosti božích darů, která je cílem 

i pravdou.11 V antitezi zde stojí pragmatický dualismus ve 

                                                 
8 Srov. Enyclopaedia Britannica, „Topic: Study of Religion“ [online] 

[citováno 2018-04-04] URL: 

https://www.britannica.com/topic/study-of-religion 
9RIDLEY, Charles. Ticho a klid. Kraniosakrální biodynamika a 

evoluce vědomí.  Praha : Maitrea, 2016. 244 s. ISBN 978-80-7500-

226-6. ROHR, Richard. Nahá přítomnost. Praha : Cesta, 2013. 169 s. 

ISBN 978-80-7295-169-7. Srov. TRTÍK, Zdeněk. Vztah já-ty a 

křesťanství, s. 90-92, 108-112; Encyclopaedia Britannica. „heslo 

advaita“ [online] [citováno 2018-01-16] URL: 

https://www.britannica.com/topic/Advaita-school-of-Hindu-

philosophy 
10VOGEL, Jiří. Karl Heim v diskusi teologie a přírodních věd, s.57-

81; srov. TRTÍK, Zdeněk. Vztah Já-Ty a křesťanství, s.71-75 
11v kritickém promýšlení etického maxima: „Milujte své nepřátele, 

čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude 

https://www.britannica.com/topic/study-of-religion
https://www.britannica.com/topic/Advaita-school-of-Hindu-philosophy
https://www.britannica.com/topic/Advaita-school-of-Hindu-philosophy
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smyslu různá etika, různá pravda.12 V dichotomii těchto tezí 

lze teoreticky (badatelsky) a prakticky (experimentálně) 

prověřovat dva civilizační a hodnotové přístupy, z nichž jeden 

je správný.  

V mezináboženském dialogu nejde v první řadě o 

diskuzi nad výklady svatých textů, na jejichž základě se 

argumentuje, ale o postoj elementární rovnosti lidí. Skutečné 

či domnělé rozdíly mezi kulturami a náboženskými systémy 

lze chápat z hlediska evoluce, jako průběžný výsledek procesu 

dějin mentalit.13 Tyto rozdíly nemohou být smazány, ale 

mohou být paradigmaticky překonávány společným studiem 

konceptů transcendence. Jako hypotézu pro tuto práci jsem 

stanovil předpoklad, že úspěch mezináboženského dialogu 

spočívá v ontologickém pochopení člověka jako 

nepředmětné osobnosti.14 Za tím účelem jsem se v této práci 

zaměřil na rozvinutí personalistického a trojičního konceptu 

husitské teologie jako možného základu pro teologii 

mezináboženského dialogu. 

                                                                                              
hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i 

zlým.“ Lk 6,35 
12srov. FUCHS, Jiří. Morálka bez mezí? Krize etického myšlení. 

Praha : Academia Bohemica, 2017. 194s. ISBN 978-80-9044-697-7 
13LENDEROVÁ, Milena. Úvod do studia kulturních dějin. 

Univerzita Pardubice, 2007. [online] [citováno 2018-02-03] URL: 

http://uhv.upce.cz/upload/lenderova/tema07/p07.htm 
14srov. TRTÍK, Zdeněk: Vztah já-ty a křesťanství, s.96 

http://uhv.upce.cz/upload/lenderova/tema07/p07.htm
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Cíle 

Hlavním teologickým záměrem práce je provést 

aplikaci biblického personalismu na mezináboženský dialog, 

což je z pozice tradiční teologie novum, a formulovat základní 

principy pro mezináboženský dialog z hlediska husitské 

teologie. Cílem je prokázat, že husitská teologická škola 

disponuje navzdory geografické partikularitě mateřské církve15 

ekumenickým potenciálem, aplikovatelným na 

mezináboženský dialog a formulovat teologický základ pro 

takovou aplikaci. Průvodní průzkumy mají za úkol zhodnotit 

vedle církevních a univerzitních počinů také občanské aktivity 

v mezináboženském dialogu v České republice a podniknout 

sondu do teorie a praxe mezináboženského dialogu ve světě. 

K prohloubení znalostí o teorii a praxi mezináboženského 

dialogu pomůže rozbor tématických prací vybraných autorů.16 

Po načerpání znalostí o mezináboženském diskurzu následují 

reflexe specifického pojetí evolucionismu, univerzalismu, 

pojmu osoby, konceptu zpřítomnění a trojičního modelu 

v husitské teologii a jejich kontextualizace 

s mezináboženským dialogem. Cíl je splněn formulací pěti 

principů pro mezináboženský dialog a interpretací 

                                                 
15 Církev československá husitská, založena r.1920 na teologické 

bázi katolického modernismu 
16 Vladimír Boublík, Pavel Hošek, Raimon Panikkar, Hans Küng, 

Ivan Štampach, viz níže 
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badatelských výstupů práce k vystižení esence teologie 

mezináboženského dialogu. 

 

Struktura práce 

 První kapitola zkoumá předpoklady husitské teologie 

pro mezináboženské vztahy v historii, literatuře a praxi Církve 

československé (husitské) a její teologické fakulty. V druhé 

kapitole předkládám seznam a charakteristiku organizací a 

hnutí v oblasti mezináboženského dialogu v České republice a 

ve třetí kapitole stručný přehled badatelské činnosti a 

praktických modelů mezináboženského dialogu ve světě. 

Čtvrtá kapitola prohlubuje látku rozborem přístupů 

k mezináboženskému dialogu u vybraných teologů a 

religionistů: shrnutím typologie mezináboženského dialogu 

podle Pavla Hoška, rozborem teologie mimokřesťanských 

náboženství Vladimíra Boublíka a konceptu homeomorfní 

ekvivalence Raimona Panikaara, představením projektu 

světového étosu Hanse Künga, a kritickým hodnocením 

mezináboženského dialogu a sdílené náboženské identity od 

Ivana Štampacha. V teoretickém i praktickém horizontu tak 

disertace poskytuje základní orientaci a vhled do 

problematiky. V páté kapitole jsou promýšleny koncepty 

univerzalismu, evolucionismu a biblického personalismu, 

které specifikují filosofické a teologické postoje husitského 
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bohosloví k mezináboženskému dialogu, na jejichž základě 

jsou v šesté kapitole formulovány jeho základní principy. 

Závěrečná část shrnuje výsledky bádání ve vztahu k hypotéze, 

nastiňuje badatelské možnosti a přínos personalistického 

konceptu pro hlavní cíl mezináboženského dialogu, jímž je 

funkční koexistence.  

 

Metodika 

Metodika práce je vzhledem ke své interdisciplinární 

povaze kombinovaná. První tři kapitoly jsou zpracovány 

standardní vyhledávací a popisnou metodou v literatuře a 

internetových zdrojích. Kapitola čtvrtá, uvádějící do soudobé 

oborové diskuse, je vypracována analytickou formou 

přehledových studií vybraných autorů a rozborem jejich 

souvisejících prací tak, aby byly zřetelné specifické metodické 

přístupy autorů k tématu mezináboženského dialogu. Pátá 

kapitola je odbornou reflexí hlavních témat husitské teologie a 

je zpracována interpretační induktivní metodou. Teze šesté 

kapitoly jsou jako vlastní badatelský výtěžek práce syntézou.17 

Závěrečný komentář k hypotéze je podmíněn inovativní a 

experimentální povahou diskurzu na pomezí filozofie, teologie 

a religionistiky především vzhledem k nesourodému 

                                                 
17OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. 

Praha : Karolinum, 2009. 
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interkulturnímu teologickému horizontu, který skýtají světová 

náboženství.  
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Příloha 2. Preambule United Religions Initiative  

Příloha 3. Přehled mezináboženských projektů a    

pracovišť ve světě  

Příloha 4. Prohlášení ke světovému étosu  

 

 

Teoretický a praktický přínos disertační 

práce 

 

Dílčí cíle byly dosaženy zpracováním přehledové 

studie, jejímiž výstupy jsou a) nástin teologické tvorby a 

aktivit Církve československé husitské a Husitské teologické 

fakulty Univerzity Karlovy související s mezináboženským 

dialogem; b) vytvoření prezentace spolků a hnutí aktivních v 

mezináboženském dialogu v České republice; c) sonda do 

teorie i praxe mezináboženského dialogu světové provenience 

s přílohou seznamu světových „interfaith“ pracovišť, d) 
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zmapování odborné diskuse vybraných autorů o typologii, 

metodách a formách mezináboženského dialogu jako 

teoretické základny pro studium oboru se zřetelem k projektu 

Světového étosu Hanse Künga, který je svým 

personalistickým zaměřením husitské teologické invenci 

nejblíže. Originálním přínosem práce je skutečnost, že výše 

uvedené zmapování dosavadní praxe mezináboženského 

dialogu v České republice spolu s představením teologické 

diskuze a sondou do světového vývoje tématu, nebyly ještě 

v kombinaci s teologicko-filosofickou reflexí husitského 

bohosloví v českém prostředí zpracovány.  

Hlavním teoretickým cílem je provést reflexi 

biblického personalismu tak, aby byl zřejmý jeho teologický 

přínos k mezináboženskému dialogu. Ten je postaven na 

analogii otevřené novozákonní eklesiologie v neautoritářském 

ekumenismu,18 který má své kořeny v nejstarší reformační 

tradici - v husovském požadavku svobody svědomí19 a v 

                                                 
18 „Modlitbou, rozhovorem a spoluprací lze dojít ke smíření a 

k jednotě v rozmanitosti.“ BUTTA, Tomáš (ed.) VIII. sněm CČSH. 

Průběh, dokumenty, poselství, s.77; srov. „K věřícím (jiných 

náboženství) stejně jako ke všem lidem přistupujeme s úctou a 

láskou v pokorné službě, v níž by mohli poznat Krista.“ Tamtéž, 

s.87; srv. Základy víry CČSH, s.12-32  
19 „Nejen zdravý rozum, ale také stanovisko představitelů katolické 

církve z nedávné minulosti i ze současnosti jasně podtrhují, že není 

možné postupovat jen na základě slepé poslušnosti a dát zcela do 
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náboženské liberalitě utrakvismu a jeho teologické střední 

cestě.20 S předpokladem takové analogie jsem se pokusil 

tématizovat specifické přístupy husitské teologické školy, 

konkrétně výklad dějin jako evolučního procesu, nástin kořenů 

jejího teologického univerzalismu, založeného na pojetí 

evangelia jako zdroji proměny světa (Farský) a  zjevování 

existenciální pravdy sloučením teologické a filosofické etiky 

(Statečný). Pro mezináboženský dialog klíčové téma 

biblického personalismu je pojednáno rozborem pojmů osoby, 

náboženské zkušenosti a nepředmětné přítomnosti (Trtík) 

v souběhu eucharistického a ontologického diskurzu. Nakonec 

jsou představeny dialogické aspekty nesubstanciální trinitární 

teologie v relačním modelu (Kučera), s jejichž pomocí je 

provedena konfrontace s problémem nebibličnosti metafyzické 

křesťanské trojiční nauky v souvislosti s argumen-

ty islámského monoteismu a naopak inkluze s prvky 

subkontinentálních náboženství. Na základě provedené reflexe 

jsem stanovil a popsal principy pro mezináboženský dialog: 

dialogický, personalistický, univerzalistický, racionalistický a 

evolucionistický. Tyto principy ve svém souběhu mohou podle 

mého názoru pomoci překonat rozpor mezi extrémy 

                                                                                              
závorky individuální přesvědčení, odpovědnost a svědomí.“ 

POSPÍŠIL, Ctirad V. Husovská dilemata, s.247 
20 DAVID, Zdeněk V. Nalezení střední cesty. Liberální výzva 

utrakvistů Římu a Lutherovi, s.617-621 
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indiferentního náboženského pluralismu na jedné straně, a 

apriorního nároku na pravdu na straně druhé tím, že odkrývají 

antropologické kořeny mezináboženského dialogu v protikladu 

k substanciální dogmatice, čímž dávají křesťanskému pohledu 

prostor pro diskuzi o elementární povaze náboženství. 

Personalismus propojuje horizontálu i vertikálu lidské 

vztažnosti, a tím umožňuje sdílení nejhlubších spirituálních 

vhledů do tajemství lidského života. Univerzalita není chápána 

jako konfesně misijní premisa, ale jako akceptace jednoty 

v mnohosti, přičemž náboženská diverzita může být „božím 

plánem.“ Evolucionistický princip vysvětluje dynamiku 

vývoje náboženských tradic v kontextu s existenciální situací 

jejich vyznavačů jako dějinné interpretace zjevení a mýtů. Zde 

hraje rozhodující roli racionalismus, zejména diskuze o vztahu 

mezi vědou a vírou, který reflektují západní i východní tradice. 

Nosným je pochopitelně princip dialogický, který ozřejmuje 

limity jazyka a nastavuje pravidla pro smysluplnou 

komunikaci. 

V praktické rovině je konstatováno, že je nutné 

striktně odlišit cíl teologie, jímž je obecně interpretace božství 

od cíle mezináboženského dialogu, jímž je civilizační 

koexistence zastánců různých náboženských tradic. Teologie 

v něm může mít slovo v souladu a vzájemné korekci s vědou. 

Syntéza vědy a víry, stejně jako mezináboženský dialog 
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vychází z přesvědčení, že militantní exklusivismus 

jednotlivých náboženských systémů, případně ateismu, a 

především fundamentalistické apriorní poznávací procesy jsou 

nebezpečným omylem, a dokonce zneužíváním lidské důvěry 

v náboženství a mohou být překonány existenciálním pojetím 

víry jako univerzální potřeby lidské transcendence, jejíž 

rozdílné tradice a projevy jsou zároveň různými způsoby 

naplňování téže touhy. Je možné obohatit každé náboženství 

společným dialogickým úsilím konkrétních osobností o lepší 

lidství a dokonalejší poznání spirituality při zachování 

různosti. Fundamentalistické násilí v jakémkoli náboženství je 

z pohledu husitské teologie deformací pravého náboženství a 

zároveň popřením lidství v jeho nejhlubším smyslu. Proto je 

smysluplné, aby se křesťanská teologie mezináboženským 

dialogem zabývala. 

Co se týče konkrétních návrhů projektů pro další 

výzkum v oblasti mezináboženského dialogu v českých 

podmínkách pro systematickou teologii a religionistiku, bylo 

by přínosem např. 

-věnovat se systematickému překládání odborných 

zahraničních monografií a výzkumů v oblasti 

mezináboženského dialogu 

-vytvořit český výkladový slovník ekvivalentních 

náboženských pojmů srovnávaných tradic 
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-systematizovat témata a okruhy otázek, vhodné 

k mezináboženskému dialogu, podle jednotlivých 

náboženských doktrín na základě evaluační metodiky  

-vytvořit antologii svatých textů v češtině 

-na univerzitní úrovni získávat aktuální informace o 

mezináboženském dialogu ve světě a navázat tvůrčí spolupráci 

se zahraničními partnery. 

-vypracovat prakticky zaměřený projekt „Mezináboženský 

dialog pro integraci uprchlíků“ a přeložit jej do příslušných 

jazyků. Měl by obsahovat dialogickou propedeutiku, základní 

principy a cíle dialogu, návrhy a modelová řešení vhodných 

témat pro terénní diskusi, uživatelský rozcestník na aktivní 

dialogické skupiny apod. 

-prozkoumat interspiritualitu na úrovni duchovní zkušenosti či 

„intimního duchovního života“ mimo úroveň doktrín, 

ceremonií a fungování náboženských autorit. Výzkum zaměřit 

na komparaci spirituálního obsahu a významu náboženských 

symbolů, zacílení a forem modliteb, manter, požehnání, 

hymnů a jiných prakticky používaných duchovních textů 

pomocí srovnání etymologických významů klíčových slov a 

kontextů v původních jazycích s duchovními aspekty kenoze a 

uzdravování. Cílem výzkumu by bylo poodhalit originální 

duchovní bohatství, kterým může daná tradice obohatit 

spiritualitu druhých tradic. Dílčím výsledkem takového 
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projektu může být konkretizace kořenů antropologické 

konstanty a etických ekvivalentů. V praktické rovině by byl 

takový výzkum přímou metodou sdílení a vhledu.  
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Bhagavadgíta neboli zpěv Vznešeného. Přel. Rudolf Janíček. 

Železný Brod : Jaroslav Jiránek, 1945. 153 s. 

Korán, Al Qur´án. Přel. I. Hrbek. 3.vyd. Praha : AV ČR-

Academia, Odeon, 1972. 797 s. ISBN 80-200-0246-4  

Lao-c‘ Tao Te Ťing. O tao a ctnosti. Přel. Berta Krebsová. 

Praha : Odeon, 1971. 296 s. 

Nostra aetate. Deklarace II. vatikánského koncilu o poměru 

církve k nekřesťanským náboženstvím. Vatikán, 1965. 

[online] [2018-02-23] URL: 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_counci

l/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_cs.html 

Oblak nevědění. Zásadní dílo středověké mystiky. Přel. Clifton 

Wolters, Pavel Toman. Praha : Pragma, 2000. 220 s. ISBN 80-

7205-707-3 
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světa v duchu Církve československé. Praha : Blahoslav, 1920. 

128 s. 

GÓVINDA, Anágárika. Základy tibetské mystiky. Praha : 

Pragma, 1994. 299 s. ISBN 80-85213-37-0 



26 

 

GUPTA, Gaurí Šankar. Tajemství života. Moderní doba a 

pradávná moudrost. Říčany : Marga Books, 2014. 359 s. 

ISBN 978-80-905698-0-5 

HOLE, Günter. Fanatismus. Sklon k extrému a jeho 

psychologické kořeny. Praha : Portál, 1998. 152 s. ISBN 80-

7178-183-5  
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Anotace 

Předkládaná práce se zaměřuje na koncept mezináboženského 

dialogu z pohledu husitské teologie, mapuje soudobé texty 

teologů československé církve k tématu mimokřesťanských 

náboženství a praktické zapojení této církve a její teologické 

fakulty do dialogických struktur. Představuje spolky a hnutí, 

zabývající se mezináboženským dialogem v České republice. 

Sonda do teorie a praxe mezináboženského dialogu s 

přehledem autorů, zabývajících se mezináboženským 

dialogem ve světě, představuje odbornou diskuzi k tématu. V 

reflexi husitské teologie akcentuje pro mezináboženský dialog 

klíčové nesubstanciální pojetí lidské osobnosti a křesťanského 

dogmatu. Výsledky provedené reflexe formuluje pro teologii 

mezináboženského dialogu jako principy, které pomáhají 

překonat rozpor mezi indiferentním náboženským pluralismem 

a apriorním nárokem na pravdu tím, že odkrývají existenciální 

povahu mezináboženského dialogu v protikladu 

k substanciální dogmatice, čímž dávají prostor pro diskuzi o 

elementární povaze náboženství.  
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Annotation 

 

This thesis focuses on the concept of interreligious dialogue 

from the perspective of Husite theology, maps the 

contemporary texts of the theologians of the Czechoslovak 

Church on the topic of non-Christian religions and the 

practical involvement of this church and its theological faculty 

in dialogical structures. Represents associations and 

movements engaged in interreligious dialogue in the Czech 

Republic. The probe into the theory and practice of 

interreligious dialogue worldwide and the review of authors 

dealing with, captures the expert reflection of the subject. The 

reflection of Husite theology emphasizes the key non-

substantial concept of human personality and Christian dogma 

for the interreligious dialogue. The results of this reflection are 

formulated in five principles that may help overcome the 

contradiction between indifferent religious pluralism and 

apriori claim to the truth by revealing the existential nature of 

interreligious dialogue as opposed to substantive dogmatics, 

giving an occasion for discussion of the elementary nature of 

religion.  
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