
 

 

ŠAMANISMUS A NEOŠAMANISMUS:  

TRADICE, TRANSFORMACE A PRAXE  
povinně výběrová nebo výběrová přednáška (AET500166, 6 kreditů)  

pro studenty bakalářského i magisterského studia 

středa 15:50−17:25 

místnost 307 (3. patro) v Celetné 20 (Ústav etnologie FF UK) 

 

Předmětem kurzu je analýza a interpretace šamanismu, který je prezentován 

jako svébytný náboženský fenomén, jenž představuje významnou 

sociokulturní a spirituální tradici existující v mnoha světových kulturách. 

V současné době dochází k revitalizaci tradičního šamanismu v podobě 

neošamanismu. Řada lidí přijímá nebo se stylizuje do role šamana a 

šamanismus považují za styl života, jenž v současném světě představuje 

alternativní zdroj poznání odhalující původní lidskou přirozenost, alternativní 

stavy vědomí, náboženskou zkušenost, mystiku, tradiční moudrost a 

autentické sepětí člověka s přírodou. Kurz umožní seznámit posluchače s  

teoretickou i aplikovanou podobou šamanismu praktikovanou v různých 

podobách v současném českém prostředí. Představena bude jak teoretická 

reflexe šamanismu, často doplněná o poznatky antropologických a 

etnologických empirických výzkumů, tak jeho aplikovaná podoba, která 

vystupuje v podobě alternativní medicíny, duchovního poradenství nebo 

věštění. 

 

5. říjen − PhDr. BARBORA PŮTOVÁ, Ph.D. et Ph.D. 

Uvedení do problematiky: šamanismus a neošamanismus v současném českém 

prostředí  

 

12. říjen − Ing. ZDENĚK JUSTOŇ  

Šaman nebo kouzelník aneb o arktické úzkosti 

 

19. říjen − Ing. KAREL FULLER  

Šamanské techniky a jejich potenciál pro osobní a duchovní růst moderního člověka 

 

26. říjen − prof. PhDr. JOSEF KANDERT, CSc. 

Cesty šamanů do jiných světů 

 

2. listopad − Mgr. et Mgr. MIROSLAV HORÁK, Ph.D. 

Léčitelé, neošamani, kněží a jejich klientela v procesu glokalizace  

tradiční amazonské medicíny v Česku 



 

 

 

9. listopad − prof. RNDr. STANISLAV KOMÁREK, Dr.  

Rasputin jako šaman 

 

16. listopad − doc. RNDr. TATIANA BUŽEKOVÁ, Ph.D. 

Tradícia a experti: Legitimizácia neošamanských praktík 
 

23. listopad − JAN ŠMEJKAL 

Šamanské Universum: Alternativní životní „prostor“ a využití potenciálu lidského 

vědomí 

 

30. listopad − doc. Mgr. BOHUSLAV BINKA, Ph.D. 

Šamanové s přídechem zelené: environmentální rysy šamanismu 20. století 

 

7. prosinec − Mgr. MAREK ZEMÁNEK, M.A. 

Korejské lidové náboženství a šamanismus  

 

14. prosinec − doc. PhDr. ZDENĚK R. NEŠPOR, Ph.D. 

Magie a šamanismus v současné české společnosti: Sociologicky pohled 

 

21. prosinec − VÉNERA JITKA MIKULÁŠKOVÁ  

Bohyně v nás a její projevení v moderním světě 

 

4. leden − MNISLAV ZELENÝ ATAPANA 

Šamanismus jako módní  póza a jeho realita v Amazonii   

 

 

 


