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Kognitivní přístupy v religionistice 

Autor seznamuje čtenáře s vybranými teoriemi náboženství, které podle jeho názoru 
"dohromady tvoří takzvané kognitivní paradigma v religionistice", a hodnotí jejich přínos, 
zejména "v dialogu s paralelními proudy", jež považuje za reprezentativní. Hlavními autory, 
jež zvolil, jsou Dan Sperber, Harwey Whitehouse, dvojice Thomas Lawson + Robert 
McCauley a Pascal Boyer. 

Text se opírá o mimořádně rozsáhlé a rnnohostrarmé studium literatury, kterou autor 
nejen korektně reprodukuje, ale uvádí také do vzájemných souvislostí a zasvěceně kritizuje. 
Snaží se, aby práce byla srozumitelná pro religionisty, předpokládá ovšem u čtenářů - možná 
bezděčně - i dobrou orientaci v kognitivní psychologii náboženství. 

Diskutovat by bylo třeba sepjetí kognitivistického přístupu s evolucionistickým 
pojetí~ a s teorií modularity. Barrett, Dunbar a Lycett v knize Evoluční psychologie člověka 
(Portál:2007, originál 2001) soudí, že z hlediska platnosti evoluční teorie není důležité, zdaje 
člověk vybaven specifickými moduly, nebo zda evoluční adaptace vedla ke schopnostem 
osvojovat si učením - samozřejmě v mezích určitých evolucí daných "mantinelů" -
ne]ruzne]Sl kompetence. "Tato rozepře se odehrává mezi dvěma frakcemi 
kognitivních/vývojových psychologů a příliš nesouvisí s evolucí." (str. 354). Spojení 
kognitivismu s evolucionismem je historickým faktem, nejeví se mi však - alespoň 
v psychologii - jako bytostné. Pokud je uvolníme, perspektiva na celou oblast se možná 
pozmění. 

Celkový přínos kognitivismu, který měl ve studiu náboženství vrchol v devadesátých 
letech, vychází autorovi jako skromný, možná však dosud nikoli konečný. 

Autorova věta ze závěru, že "náboženství ještě zdaleka není vysvětleno", je snad až 
nadbytečná. Kognitivismus nikdy nehrozil, že náboženství vysvětlí, přinesl jen dílčí vhledy a 
možnosti empirického zkoumání. Je trochu škoda, že nebyl zalrrnut směr reprezentovaný 
Dawkinsem, o němž autor říká - patrně správně -, že je k náboženství skrytě hostilní. Tato 
hostilita vede patrně k vědeckým omylům, jež by bylo prospěšné ohledat. 

Oponentovy pochybnosti a okrajově kritické poznámky nemají zastřít skutečnost, že 
Peroutka prokázal zcela mimořádnou religionistikou erudici, široký rozhled a schopnost 
samostatného myšlení. Podobně jako jeho bakalářská práce by velmi dobře obstála jako 
magisterská, tato diplomová práce svou úrovní odpovídá spíše nadprůměrné práci doktorské. 

Navrhuji ovšem známku "výborně". 
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