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Učebný text vysokoškolskej pedagogičky z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, Moniky Zaviš, nazvaný Repetitórium z religionistiky 1, predstavuje 
cenný príspevok do postupne sa rozrastajúcej religionistickej spisby na Slovensku. Text, 
schválený vedeckou radou Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského ako 
vysokoškolská učebnica pre odbor religionistika, má pôvod v pedagogickej praxi jeho 
autorky. Monika Zaviš si nekladie za cieľ podať ucelený obraz odboru, ale chce 
„sumarizujúcou formou obsiahnuť vybranú tému z okruhu otázok na štátnu skúšku.“ (Zaviš, s. 
3) Primárny zámer pomôcť študentom v príprave na štátnu skúšku z religionistiky sa zrkadlí 
aj v samotnom názve práce: Repetitórium z religionistiky 1. 

Zavišovej učebnica je prehľadne spracovaná. Výber tém ospravedlňuje zámer práce. Témy sú 
radené v logickej nadväznosti za sebou tak, aby vytvárali konzistentnú prácu prehľadového 
typu. Samozrejmosťou je zrozumiteľný výkladový štýl. 

Úsilie o zrozumiteľnosť sa odráža aj v prehľadných tabuľkových sumároch a schémach, ktoré 
autorka s obľubou aplikuje v texte. Jednotlivé kapitoly uzatvára zoznam použitej 
a odporúčanej literatúry k predmetným témam.  

V prvej kapitole autorka oboznamuje čitateľa s vedným odborom religionistika, s jeho 
predmetom, dejinami a diferenciáciou. Súčasťou úvodnej kapitoly je aj reflexia vzťahu 
religionistiky a teológie.

Druhá a tretia kapitola sú venované evolučným a degeneračným hypotézam o pôvode 
náboženstva. V štvrtej kapitole sa autorka zaoberá fenoménom prvotných náboženstiev 
s dôrazom na manizmus a totemizmus. Panteón kanaánskeho náboženstva (kap. 5) má 
osobitný význam s ohľadom na teologický kontext primárneho uplatnenia učebného textu. 

Šiestu kapitolu autorka venuje sviatkom a životným medzníkom v judaizme. V nadväznosti 
na judaizmus prehľadne spracováva problematiku islamu z hľadiska jeho princípov (kap. 7). 
Svoj výklad autorka uzatvára exkurzom do sveta nových náboženských hnutí 
konkretizovanom na príklade bahájskej viery (kap. 8).   

Domnievam sa, že „Repetitórium“ Moniky Zaviš je fundovaným učebným textom 
s viacstranným využitím. Súhlasím s autorkou v tom, že učebnicu tohto druhu môžu využiť 
študenti rôznych humanitných odborov a spolu s ňou by som jej miesto videl aj mimo 
priestoru akademického štúdia náboženských javov.
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