Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00, Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

Vážení posluchači,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Fakultou sociálních studií, Katedrou
politologie, nabízíme kurz:

Islámský radikalismus
Počet účastníků:
Garant:
Termín:
Místo konání:
Cena:

maximálně 60 osob
Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
1. 11. – 29. 11. 2017, vždy ve středu od 9:00 do 11:00 hodin
(1. 11., 8. 11., 15. 11. 22. 11. a 29. 11. 2017)
MU Komenského nám. 2, Brno, zasedací místnost č. 300, 3. podlaží,
300,- Kč

Kurz je určen pouze pro posluchače, kteří navštěvují některý z dlouhodobých kurzů (alespoň
ročního) v tomto akademickém roce 2017/2018.
Kurz se ve svých pěti zastaveních bude zabývat tematikou islámu a islámského radikalismu. Seznámí
s problematikou vývoje radikálních islámských uskupení v konkrétních islámských zemích, například
v Egyptě, v Íránu, Iráku, Libanonu a dalších. Cílem kurzu je poskytnutí hlubšího poznání těchto zemí
kupříkladu z etnografického či ze socioekonomického hlediska.
Po jeho absolvování bude mít posluchač komplexní přehled o vzniku a vývoji islámu, o dějinách
islámského chalífátu a též o vývoji islámského práva.
Při přednáškách budou též promítány fotky z vybraných lokalit.
Podrobnější anotaci kurzu naleznete na druhé straně této nabídky.
V případě zájmu o kurz se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky!
Odkaz na elektronickou přihlášku je umístěn níže.

Elektronická přihláška do kurzu Islámský radikalismus
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.
Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

Mgr. Josef Kraus, Ph.D., v. r.
odborný garant kurzu

1) Vznik a vývoj islámu I
1. 11. 2017
Úvod do muslimského náboženství. Představení jeho geneze, historický vývoj islámské obce,
základy islámského myšlení a věrouky.
Doporučená literatura: úvod k českému vydání Koránu - Hrbek, I. 1991. Korán. Praha:
Odeon. s. 7-104
2) Vznik a vývoj islámu II + islámský radikalismus
8. 11. 2017
Pokračování první přednášky se zaměřením na islámské právo a radikalizaci islámské
společnosti. Bude probrán termín džihád a stručně představeny základní vlny islámského
radikalismu v historii.
Doporučená literatura: Zahrady spravedlivých, předmluva překladatele Petra Pelikána, s. 22 –
s. 56
3) Islámský radikalismus v Íránu
15. 11. 2017
Kořeny ší’itského islámského radikalismu, historie Íránu, průběh tzv. Islámské revoluce
z roku 1979, stav a fungování současného íránského režimu a společnosti.
Doporučená literatura: Kraus, J.
2014. Íránský státní terorismus: Od Chomejního
po Ahmadínežáda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). s. 49-76, 175187
4) Tzv. Islámský stát v Sýrii a Iráku
22. 11. 2017
Příčiny a geneze tzv. Islámského státu, jeho ideové zázemí a fungování na území Sýrie
a Iráku, mezinárodní politická situace a vměšování zahraničních aktérů do konfliktu.
Představena bude rovněž situace v Iráku během tamní občanské války od roku 2003.
Doporučená literatura: Kraus, J., Islámský stát: aktéři konfliktu, jejich participace, motivy
a cíle, Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č. 2, s. 20–36,
Dostupné z http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/islamsky-stat-akteri-konfliktu-jejichparticipace-motivy-a-cile
5) Islámský radikalismus v Libanonu a Afghánistánu
29. 11. 2017
Důvody vzniku a průběh občanských válek v Libanonu a Afghánistánu, nárůst islámského
radikalismu v obou zemích, současná situace a bezpečnostní rizika.
Doporučená literatura: Kraus, J. 2014. Íránský státní terorismus: Od Chomejního
po Ahmadínežáda. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). s. 101 – 114
Dohnal, M., Strapáčová, M. Khassanova, N. Vybrané ozbrojené konflikty: Afghánistán,
Sekuritaci.cz, Dostupné z: http://www.sekuritaci.cz/vybrane-ozbrojene-konflikty-afghanistan/

