
 

Název akce: Nová náboženská hnutí 

Termín: 
29. 9. 2017 

Místo konání: 
Praha, místo bude upřesněno 

Jak se k nám dostanete? 
http://prevalis.org/kontakty 

Časový 
harmonogram: 

13:00 - 16:15 

Anotace: Cílem je vhled účastníků semináře do problematiky tzv. sekt. Tento 
vhled provází vyšší citlivost vůči duchovnímu hledání současného 
člověka i vůči k menšinovému, alternativnímu životnímu stylu. Díky 
tomuto vhledu se podstatně snižuje pravděpodobnost toho, že duchovní 
život mladých lidí, s nimiž účastníci semináře přicházejí do styku, budou 
doprovázet sociálně patologické jevy. 
Účastníci programu získají znalosti o velmi specifickém typu duchovního 
života v nových náboženských hnutích, jež je charakterizován protestem 
proti většinovému způsobu života. Tyto znalosti jim umožní porozumět 
tomu, v jakém výchovném prostředí se mohou nacházet děti, které spolu 
se svými rodiči tento specifický typ duchovního života sdílejí. Program 
též poskytuje možnost osvojení dovedností, které umožní vhodně 
nakládat s fenoménem nových náboženských hnutí ve školním prostředí 
a umožní rozpoznávat a odpovědně posuzovat situace, v nichž se 
působení nových náboženských hnutí dotýká školního prostředí. Další 
dovednosti, osvojené na semináři, se týkají rozpoznání rizikových 
situací, v nichž se může objevit radikální náboženský protest. 
Podstatnou součástí semináře je také osvojení základních dovedností 
při řešení konfliktních situací, které mohou působení nových 
náboženských hnutí provázet. 
 
Lektor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 
Zdeněk Vojtíšek (*1963), absolvent (1986) oboru didaktika češtiny a 
angličtiny na Filozofické fakultě, doktorát (1988) v oboru bohemistika, 
před rokem 1989 neoficiální studium teologie a religionistiky. Doktorát 
teologie roku 2007. Vysokoškolský učitel religionistiky od r. 1996, v 
současnosti odborný asistent na katedře psychosociálních věd Husitské 
teologické fakulty a na katedře religionistiky Evangelické teologické 
fakulty UK, externí učitel na Pedagogické fakultě UK. Zakládající člen a 
mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, 
šéfredaktor časopisu o současné náboženské scéně „Dingir“. Bohatá 
publikační činnost v oblasti současného duchovního života a nových 
náboženských hnutí, v poslední době např. „Nová náboženská hnutí a 
jak jim porozumět“, Beta Publishing 2007. 
 

Komu je akce určena: učitelům, školním metodikům prevence, výchovným poradcům a 
ředitelům základních škol 

Účastnický poplatek: od 890 Kč 

Odkazy:  

 Přihlásit se  

 

http://prevalis.org/kontakty
http://www.prevalis.org/prihlasit-se

