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Anotace kurzu: 
 
Cílem tohoto jednosemestrálního kurzu je poskytnout studentům přehled o způsobech a 
metodách evangelizace původních obyvatel Nového Španělska. Zběžně je přitom seznámí i s 
rozdíly v přístupu jednotlivých evropských národností k evangelizaci domorodců. Pozornost 
přitom bude kladena i na pohled samotných Indiánů.  
 
Kurz bude probíhat formou pravidelných přednášek. Prezentace v programu Microsoft 
PowerPoint budou průběžně zveřejňovány. 
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Osnova kurzu: 
 

1. Úvod do problematiky evangelizace (představení stěžejních pojmů a rozdílných 
přístupů k evangelizaci domorodců mezi jednotlivými evropskými národy) 

2. Lidé (misionáři, indiánské komunity, spolupráce a odboj) 
3. Čas a prostor (distribuce misií, organizace řádové a světské církve, etapy 

evangelizace) 
4. Metody misionářské práce (soustředění indiánských obyvatel do měst evropského 

typu, „policía cristiana“, systém vzdělávání) 
5. Katecheze a kult I (jazyková bariéra a jiné problémy komunikace, způsoby katecheze 

a obsah, svátosti)  
6. Katecheze a kult II (texty v indiánských jazycích, náboženské svátky, náboženské 

divadlo, kult světců) 
7. Katecheze a kult III (náboženský synkretismus, Indiáni a inkvizice, etnografické 

spisy misionářů) 
8. Misijní architektura (klášterní architektura a umění) 
9. Konec utopie (sekularizace misijní architektury, kreolizace řádového kléru, spory 

mezi světským a řádovým klérem) 
10. Vzájemné pohledy (pohled Indiánů na evangelizaci, pohled misionářů a civilních 

občanů na evangelizaci, postavení Indiána v koloniální společnosti) 
11. Mýtus o zlatém věku (pohled misionářů na počátky evangelizace a vznik mýtu o 

jejím zlatém věku, proměny pohledu na evangelizaci v pramenech i současné 
literatuře) 

12. Přednesení referátů a diskuze (studenti v krátkosti přednesou své referáty na 
jednotlivé knihy ze seznamu literatury a posléze se přejde k diskuzi nad hlavními 
tezemi a pohledy autorů na christianizaci) 
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Podmínky atestace:  

1. Docházka - 70 % účast na přednáškách 
2. Referát na 1 knihu ze seznamu studijní literatury v písemné podobě (5-10 ns)  
3. Zkouška probíhá formou ústní zkoušky, tematické okruhy budou sdělovány průběžně, 

na konci každé přednášky  
 


