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zkouška

Cílem předmětu je seznámit studenty s duchovní tradicí, která má v Čechách dlouhou historii a dodnes u nás ovlivňuje
velké množství stoupenců nejrůznějších náboženských směrů a hnutí i tzv. sekt.
Studenti se seznámí s genezí jevu na historickém území Československa s hlavním zaměřením na období od počátku
20. století k dnešku. Bude popsána teorie tzv. esoterních směrů a s nimi provázaných organizací na našem území i
hlavních osobností.
Podmínkou připuštění ke zkoušce je vypracování eseje na téma spojené se zaměřením předmětu. Student v něm prokáže
schopnost práce s materiály a hlubší pochopení vybrané problematiky.
Zkouška se skládá ze dvou otázek z okruhů přednášené látky.
Předběžný rozvrh témat přednášek:
1. Nauky s vazbami na současné esoterní proudy na území zemí Koruny České ve středověku a renesanci
2. Zednářství, rosenkruciánství a další spolky s vazbou na esoterismus v Rakousku - Uhersku
3. Rozvoj hermetismu od konce 19. století
4. 1. Československá republika (1918-1938)
5. Hlavní organizace se zaměřením na hermetická bádání - existence a činnost Universalie
6. Martinismus, spiritismus, teosofie
7. Hlavní osobnosti -Weinfurter, Meyrink, Griese, Kefer, Kabelák atd.
8. Období II. světové války - pronásledování české esoterní scény
9. Období komunismu a hlavní osobnosti podzemních" hnutí
10. Období po 1989 a hlavní směry a vazby rozvoje hermetismu a mystiky
11. Současné novopohanství
12. Náboženský radikalismus a novodobé sekty
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