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Anotace diplomové práce: 

" / 

Tato diplomová práce pojednává o problematice nových náboženských hnutí. 

Teoretická část se zabývá vymezením terminologie, právním postavením církví a 

náboženských skupin v České republice a výukou náboženství na školách. Poté 

následuje charakteristika vybraných nových náboženských hnutí. Cílem praktické části 

je zjistit, jaké jsou postoje žáků středních škol к novým náboženským hnutím a jak je 

vyučujícími rodinné výchovy na 2. stupni základních škol realizována výuka o nových 

náboženských hnutích. Metodická část by měla přispět к řešení problému, jak zařadit 

výuku zaměřenou na problematiku nových náboženských hnutí do vzdělávacího 

programu základních škol. V závěru metodické části je vypracován přehled námětů, 

kterými lze obohatit výuku žáků na základních školách. Součásti diplomové práce jsou 

přílohy. 
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1 Úvod 

1.1 Zdůvodnění tématu 

Na základní škole ani při studiu na gymnáziu jsem se s výukou o nových 

náboženských hnutích nikdy nesetkala. Informace o sektách a nových náboženských 

hnutích jsem jen občas zaregistrovala prostřednictvím médií, kdy byly veřejnosti 

sdělovány aféry, týkající se většinou hromadných sebevražd v zahraničí. O svědcích 

Jehovových jsem věděla, že nepřijímají krevní transfúzi a neslaví křesťanské svátky, o 

hnutí Haré Kršna zase to, že pořádají oranžové pochody centrem Prahy a provozují 

vegetariánské restaurace. Scientologickou církví mi byly několikrát v metru nabízeny 

Oxfordské testy, které jsem však nikdy neabsolvovala. S projevy satanismu jsem se 

setkala pouze prostřednictvím amerických hororů a o mormonech jsem ani nevěděla, že 

existují. 

Poprvé jsem se s problematikou nových náboženských hnutí setkala až ve 

čtvrtém ročníku Pedagogické fakulty. V zimním semestru jsem absolvovala povinný 

kurz - Nová náboženská hnutí - a v následujícím semestru volitelný seminář o nových 

náboženských hnutích. Oba tyto předměty vyučoval PhDr. Zdeněk Vojtíšek. Jeho 

přednášky mne velmi zaujaly. V rámci výuky jsem se také zúčastnila několika exkurzí a 

rovněž jsem měla možnost navštívit veřejné přednášky a semináře pořádané Společností 

pro studium sekt a nových náboženských směrů, které se konají na Fakultě humanitních 

studií. Získala jsem mnoho zajímavých informací a nových zkušeností, které 

podstatným způsobem přispěly к obohacení a rozšíření mého pohledu na danou 

problematiku. 

Z výše uvedených důvodů jsem se tedy rozhodla svou diplomovou práci zaměřit 

na problematiku nových náboženských hnutí. Jako hlavní cíl jsem si vytkla zmapování 

postojů žáků středních škol к novým náboženským hnutím. 
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Diplomová práce je zaměřena na problejnatiku nových náboženských hnutí a je 

rozdělena na tři oddíly: teoreticky, výzkumný/a metodický/V teoretické části je cílem 

1.2 Cíle práce 

vymezit terminologii^/zjistit jaké je právní postavení církví a náboženských skupin 

v České republice (dále jen ČR) a zabývat se výukou náboženství na školách. Dalším 

cílem je charakterizovat jednotlivá nová náboženská hnutí. V praktické části je cílem 

vyhodnotit a prezentovat výsledky výzkumných šetření. Na středních školách (dále jen 

SŠ) je výzkumné šetření zaměřeno na postoje žáků к novým náboženským hnutím (dále 

také NNH). Na základních školách (dále jen ZŠ) zjišťuji, jakým způsobem je 

realizována výuka o problematice NNH. Na výsledky tohoto výzkumu navazuje 

v posledním oddílu diplomové práce metodická část. Zde se zaměřuji na možné 

způsoby výuky o této problematice na ZŠ. V metodické části je také cílem vypracovat 

přehled námětů, kterými lze obohatit výuku žáků na ZŠ. 

1.3 Struktura práce 

Výše uvedeným cílům odpovídá následující struktura práce. 

Dílčí úkoly diplomové práce: 

- pomocí literatury ujasnit terminologii 

- pomocí literatury popsat typy a vývoj náboženských institucí 

- pomocí literatury zjistit, jaká je legislativa týkající se náboženských skupin v ČR 

- pomocí literatury zjistit, jaký vliv mají NNH na dospívající mládež 

- pomocí literatury charakterizovat vybraná nová náboženská hnutí 

- pomocí dotazníku zjistit, jaký je postoj žáků SŠ к novým náboženským hnutím 

- pomocí dotazníku zjistit, jak je učiteli rodinné výchovy na 2. stupni ZŠ 

realizována výuka o problematice NNH 

- navrhnout různé možnosti výuky o problematice NNH na 2. stupni ZŠ 

- vypracovat přehled námětů, kterými lze obohatit výuku o problematice NNH 

na 2. stupni 
ZŠ 
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2 Teoretická část 

2.1 Problematika terminologie 

2.1.1 Co je sekta 

Etymologie 

Slovo sekta pochází z latinského secta (směr, škola), které bývá odvozováno od 

slovesa seco (dělím, řežu, krájím, sekám) nebo sequor (následuji), (Štampach, 1998, s. 

163). 

Definice sekty 

Slovo sekta má v českém jazyce pejorativní charakter a zahrnuje v sobě spíše 

negativní hodnocení. Veřejnost pak následně přistupuje к některým náboženským 

skupinám s nedůvěrou. 

Názory na vymezení pojmu sekta se liší. Odborníci, kteří se touto problematikou 

zabývají, již léta hledají definici tohoto pojmu, zatím se však nenašla taková, na které 

by se shodovali. 

Některá vyjádření sociologů, psychologů, teologů a jiných odborníků o tom, co 

slovo sekta znamená a jak lze tento pojem definovat, uvádím zde: 

Ve slovníku cizích slov je sekta definována jako „malá náboženská skupina 

odštěpená od církve pro odlišné učení nebo obřad. Sekty jsou skupiny izolující se od 

nějakého hnutí nebo od společnosti vůbec a hlásající nekriticky, až dogmaticky určité 

nereálné názory a zásady" (Klimeš, 1998, s. 693). 

„Sekty jsou náboženské společnosti, které se více či méně odlišují učením, 

organizací a náboženskou praxí od svého mateřského náboženství či církve" (Blažek, 

Pokorný, Telclová, 2002, s. 37). 

„V širokém smyslu je sekta výsledkem jakékoli náboženské diferenciace. Užší a 

nověji ustálený význam slova sekta označuje religionistický fenomén, jemuž se také 

dostalo názvu destruktivní kult" (Štampach, 1998, s. 164). 
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„Slovem sekta se označuje skupina, která nese alespoň některé sektářské 

charakteristiky. V takovéto skupině chybí atmosféra svobodného myšlení a 

rozhodování, vládne zde silná autorita a výroky zakladatele, vůdce či mesiáše jsou 

považovány za závazné, nezpochybnitelné a neomylné" (Vojtíšek, 1998, s. 19-20). 

„Sociolog John Lofland charakterizuje sektu jako malou skupinu, která se 

odděluje od společenských konvencí a přiklání se ke zcela odlišným pojetím toho, co je 

skutečné, možné a morální" (Enroth, 1994, s. 12). 

„James W. Sire definuje sektu jako jakékoli náboženské hnutí, které je 

organizačně odlišné a má učení či praktiky, které odporují učení a praktikám zjeveným 

v Písmu, jak ho vykládá tradiční křesťanství reprezentované katolickým a hlavními 

protestantskými denominacemi" (Enroth, 1994, s. 12). 

„Z hlediska sociální psychologie je sekta totalitní náboženská či paranáboženská 

skupina" (Remeš, 2001, s. 33). 

Vojtíšek v komentáři к článku Profanta a Štampacha »Co je a co není sekta« 

uvádí, že „sekta je skupina, která je v napětí ve vztahu ke společnosti" (Vojtíšek, 2000, 

s. 5). 
« • 

„Pojem sekta je sociálně patologický jev, spojený v české společnosti s omezo-

váním práv a svobod jednotlivce, manipulací, ekonomickou kriminalitou (neplacení 

daní, vyžadování darů) a terorismem" (Blažek, Pokorný, Telclová, 2002, s. 38). 

„Sektou se označuje obec hlásající určitý světový názor a mající pochybnou 

pověst" (Bůchnerová, 1999, s. 18). 

„Sekta je pododdíl nebo odštěpek od již zavedeného náboženství" (Barret, 1998, 

s. 17). 
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„Sekta je jakákoliv náboženská skupina, která má zvláštní vizi světa, odvozenou 

z učení některého ze světových náboženství, která však s tímto učením není totožná" 

(Sekty a nová náboženská hnutí - Dokumenty katolické církve, 1997, s. 76). 

„Někteří křesťanští autoři definují sektu jako skupinu s problematickými 

praktikami nebo dokonce zdraví či životu nebezpečnou. Označují tak ale všechny nebo 

některé zvolené nekřesťanské nebo jinak křesťanské náboženské společnosti. Pak by 

ovšem velká část lidstva byla v nebezpečných sektách" (Profant, Štampach, 2000, s. 6). 

Štampach (1998) uvádí, že obecněji přijímanou definici sekty se zatím 

nepodařilo vytvořit, ale je možné určit znaky, které umožňují, jsou-li silně zastoupeny, 

mluvit o sektě či alespoň sektářských tendencích. 

Znaky sektv: (podle Štampacha, 1998) 

1) Autoritářské vedení 

Autoritativní vůdce (mesiáš, posel, otec, matka, apoštol, mistr, guru) nebo 

kolektivní vedení má božské zjevení o všech oblastech lidského poznání. O pokynech 

vedení se nediskutuje, protože mají božsky garantovanou závaznost. V některých 

případech lze přirovnat způsob řízení к totalitnímu systému se všemi nebezpečími, která 

z toho plynou. 

2) Fundamentalismus 

Projevuje se odvoláváním na sekundární doktrinální texty. Podstatou problému 

je, že se texty čtou nekriticky. Tudíž jsou chápány jako faktické události a věčné 

pravdy, které nelze popřít. Rovněž se vyznačují tím, že poskytují jednoduché odpovědi 

na složité otázky. 

3) Uzavřenost (fyzická nebo alespoň ideová) 

Může to být společné bydlení a společná práce všech členů. Člověk se cítí dobře 

a bezpečně mezi svými. Svět kolem je zlý a nebezpečný. V mnoha případech je kontakt 

s okolím udržován jen prostřednictvím propagace skupiny. 
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4) Selekce informací a utajování nauk 

Některé organizace utajují informace i celé své učení před veřejností a někdy 

dokonce i před vlastními členy. 

Porterfieldová (1997) uvádí, že,jediným krokem ke sjednocení představy o tom, 

co je sekta, je zatím výčet základních vlastností, které společenství musí mít, aby se 

sektou stalo". 

3 základní vlastnosti sekt: (podle Poterfieldové, 1997) 

• žijící charismatický vůdce, který je přesvědčen o své nadlidské moudrosti 

• autoritářská mocenská struktura 

• neměnné zákony, které poskytují členům hluboce prožívaný pocit identity, 

spokojenosti, správného života a iluzi bezpečí a jistoty 

2.1.2 Proč nahradit slovo sekta jinými pojmy 

S užíváním termínu sekta vznikají problémy. „Může dojít к ohrožení dobré 

pověsti, právní komplikaci, narušení rodinných a jiných sociálních vazeb" (Profant, 

Štampach, 2000, s. 6). 

Tretera (2002) uvádí, že při používání pojmu sekta bychom měli být zdrženliví a 

opatrní, a to vzhledem к jeho pejorativnímu charakteru. Z hlediska právnického je tento 

pojem irelevantní. „Tím, že tento pojem nebudeme používat, se vyhneme nebezpečí, že 

bychom se mohli dopustit urážky některé církve nebo náboženské společnosti, ať již 

státem uznané (registrované) nebo dosud neuznané (neregistrované), a tedy jejich členů, 

resp. vyznavačů jimi reprezentovaného náboženství nebo víry" (Tretera, 2002, s. 71). 

„Zmatek plynoucí z obecně špatné definovatelnosti pojmu sekta je živnou půdou 

pro útlak náboženských menšin a nejen jich. Proto je pravděpodobně nejrozumnější se 

tomuto slovu úplně vyhnout a jednotlivé významy nahradit termíny, které se již v menší 

míře používají" (Profant, Štampach, 2000, s. 6). 
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Možné termíny, kterými lze nahradit slovo sekta a pojmenovat tuto problematiku jsou: 

nové náboženské hnutí 

nová náboženská skupina (organizace, společnost) 

nové náboženství 

nová religiozita 

alternativní náboženské hnutí 

alternativní náboženská skupina (organizace, společnost) 

alternativní náboženství 

netradiční náboženská skupina (organizace, společnost) 

vznikající náboženství 

nový náboženský kult 

pseudonáboženská skupina (organizace, společnost) 

pseudonáboženské hnutí 

charismatická skupina (organizace, společnost) 

antikultovní hnutí 

Skupiny, které mají negativní dopad na jedince můžeme nazvat: 

• destruktivní kult 

• nebezpečná náboženská skupina (organizace, společnost) 

• zločinná náboženská skupina (organizace, společnost) 

• nesnášenlivá náboženská skupina (organizace, společnost) 

• autoritářská náboženská skupina (organizace, společnost) 

• uzavřená náboženská skupina (organizace, společnost) 

• manipulativní skupina (organizace, společnost) 

• škodlivá náboženská skupina (organizace, společnost) 

Pro potřeby této diplomové práce jsem se z výše uvedených důyodů rozhod 

slovo sekta nepoužívat a nahradit jej výrazem nové náboženské hnutí y r / [ / Л / ^ 
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2.2 Typy a vývoj náboženských institucí 

V následujícím textu popisuji různé úrovně, ve kterých se nacházejí náboženské 

instituce a vztah, který mají к většinové společnosti. Zdrojem pro toto rozdělení mi byly 

informace, které jsem získala prostřednictvím přednášek PhDr. Z. Vojtíška. 

Za pomyslnou nejnižší úroveň lze považovat kult. Kult a většinová společnost 

jsou si vzájemně lhostejné. Kult lze charakterizovat volností a nevázaností. Může 

fungovat ve volném čase jako aktivita. Do této skupiny patří např. kineziologie nebo 

reiki. 

V další úrovni figurují nová náboženská hnutí. Tato hnutí většinou protestují 

proti společnosti a jejímu náboženskému životu. Lze tedy říci, že vůči většinové 

společnosti jsou nová náboženská hnutí v určitém napětí nebo konfliktu. V některých 

případech jsou tato hnutí považována za sektu. Na sekty společnost většinou reaguje 

jako na něco špatného, negativního nebo deviantního. 

Nová náboženská hnutí většinou vycházejí z nějakého celosvětového 

náboženství, nejčastěji z křesťanské tradice. Snaží se snížit napětí, chtějí být společností 

tolerována. Aby tato hnutí mohla být společností akceptována, musí opustit staré 

doktríny a nastolit nové, tolerantnější. Příkladem může být zrušení zákazu transplantací 

nebo očkování u svědků Jehovových. Pokud se hnutí do určité míry začlení do 

společnosti, stává se denominací. Pokud je však situace v takovémto hnutí nestabilní, 

dochází k jeho zániku. 

Denominace je náboženská instituce, která akceptuje společnost a společnost 

akceptuje ji. Zároveň uznává také legitimitu jiných denominací. Členství v takovéto 



Obrázek I, Vývoj náboženských institucí 

2.3 Legislativa v ČR 

Prvním zákonem po roce 1989, týkající se církví a náboženských skupin byl 

zákon č. 308/1991 Sb„ o svobodě náboženské víry a postaveni církví a náboženských 

společností. Tento zákon v příloze obsahoval seznam osmnácti církví a náboženských 

společností, které ze zákona nebo na základě souhlasu státu dosud působily na území 
в-

ČR. Pro nově se ucházející subjekty o státní uznání bylo zavedeno zvláštní správní 

řízení o registraci církví a náboženských společností (Přibyl, 2004, č.3, s. 75). 

К návrhu o registraci bylo požadováno prohlášení, že církev nebo náboženská 

společnost bude pinč respektovat zákony a obecně závazné právní předpisy a bude 

tolerantní к ostatním církvím, náboženským společnostem а к osobám bez vyznání. Za 

hlavní pojistku proti případnému uznání nebezpečného náboženského hnutí nebo 

destruktivního kultu však stát stanovil, že se k dané církvi nebo náboženské společnosti 

musí hlásit minimálně deset tisíc zletilých občanů ČR (Přibyl, 2004, č.3, s. 75). 

Počátkem roku 1990 využila Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 

právního vakua a mormonům se dostalo státního uznání. Nemuseli se tedy vyrovnávat 

s desetitisícovým cenzem, který by v našich podmínkách dodnes nesplňovali (Přibyl, 
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2004, č.3, s. 76). Naopak Náboženská společnost Svědkové Jehovovi desetitisícový 

počet splňovala, ale vznikl problém jiného charakteru. Když v roce 1993 usilovali 

svědkové Jehovovi o státní registraci, zajímalo se ministerstvo kultury o jejich učení a 

žádalo vysvětlení týkající se odmítání transfúze krve a vojenské či civilní služby. 

Představitelé svědků Jehovových tehdy odpověděli, že nic takového neučí. Dodatečně 

pak vysvětlili, že se nesnažili ministerstvo oklamat, neboť ve skutečnosti jsou tyto 

zásady učením Božím, které oni sami vlastně neučí, ale pouze šíří (Novotný, Vojtíšek, 

1995, s. 6). 

Listina základních práv a svobod 

Vojtíšek (2004) uvádí, že Listinu základních práv a svobod cituje Zákon o 

svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 7.21 Л 1. 

2001, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 3/2002. 

„V článku 15 Listiny základních práv a svobod je uvedeno, že svoboda myšlení, 

svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství 

nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. Článek 16 uvádí, že každý má právo 

svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, 

soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo 

zachováváním obřadu" (Vojtíšek, 2004, s. 13). 
r • 

Zákon 3/2002 Sb.. o církvích a náboženských společnostech 

Zákon uvádí, že status právnické osoby může získat církev nebo náboženská 

společnost, která doloží namísto dosavadních 10 000 již pouze 300 podpisů zletilých 

osob, které se k dané náboženské skupině hlásí (Přibyl, 2004, č.4, s. 110). Musí to být 

občané ČR, případně cizinci s trvalým pobytem na území ČR. Splněním této podmínky 

získá církev nebo náboženská společnost registraci, avšak к získání tzv. zvláštních práv 

je nutné splnit podmínku 10 let existence ode dne získání registrace, dále zveřejňování 

výročních zpráv po dobu deseti let a v neposlední řadě podstatně vyšší početní cenzus, a 

sice přes 10 000 zletilých členů (Trctera, 2002, s. 74). 
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Mezi zvláštní práva podle zákona č. 3/2002 Sb. patří: (Vojtíšek, 2004, s. 14-15) 

• právo vyučovat náboženství na státních školách a zakládat školy 

• právo vykonávat duchovenskou činnost v ozbrojených silách a na místech, kde 

se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná léčba a ochranná výchova 

• právo na finanční zabezpečení od státu z veřejných rozpočtů 

• právo uzavírat sňatky 

• zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovních 

Tato práva byla přiznána i 21 církvím a j náboženským společnostem, kjteré byly 

registrovány státem před přijetím tohoto zákona. Přehled registrovaných církví a 

náboženských společností se zvláštními právy je uveden v příloze 1, přehled 

registrovaných církví a náboženských společností bez zvláštních práv v příloze 2. 

„Zákon č. 3/2002 Sb. také stanovuje podmínky pro získání právního postavení 

církve nebo náboženské společnosti, a to v § 5, kde je uvedeno, že vznikat a vyvíjet 

činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž činnost je v rozporu s právními 

předpisy, jejíž učení nebo činnost ohrožuje práva, svobody a rovnoprávnost občanů, je 

v rozporu s principy lidskosti atp." (Vojtíšek, 2004, s. 14). 

„V odstavci c) se uvádí, že vzniknout a působit dále nemůže taková náboženská 

společnost, která omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický a 

fyzický nátlak a vytvoření závislosti, která vede к fyzickému, psychickému, 

ekonomickému poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků, к poškozování 

jejich sociálních vazeb, včetně omezování psychického vývoje nezletilých a omezování 

jejich práva na vzdělání, zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající 

zdravotním potřebám" (Vojtíšek, 2004, s. 14). Zákon však již neuvádí, jakými postupy 

se bude zjišťovat psychická destrukce jejích členů nebo destrukce sociálních vazeb. Stát 

je bezbranný i vůči některým postojům svědků Jehovových, (např. problematika 

krevních transfúzí). 

Vojtíšek (2004) také uvádí, „že pro existenci skupiny osob, které spojuje stejné 

náboženské přesvědčení, není nutné, aby tato skupina byla českým státem registrována 

jako církev nebo náboženská společnost podle zákona č. 3/2002. Tyto skupiny mohou 
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být státními úřady registrovány jako nadace, obecně prospěšné společnosti, spolky nebo 

jako občanská sdružení". 

2.4 Náboženství a škola 

2.4.1 Výuka náboženství na školách 

Základní práva dětí, která se týkají náboženství, jsou dána Úmluvou o právech 

dítěte, která byla ratifikována Federálním parlamentem v roce 1991, po rozdělení 

Federace akceptována Poslaneckou sněmovnou ČR. Tento dokument má vyšší právní 

moc než státní zákony. Úmluva v článku 14 stanoví právo dítěte na svobodu myšlení, 

svědomí a náboženství (Vojtíšek, 2001, s. 24). 

Možnost náboženské výchovy je dána Školským zákonem (č. 29/84 Sb.). 

Ředitelé škol jsou v případě zájmu rodičů nebo žáků povinni ve škole zajistit 

náboženskou výchovu, formou nepovinného předmětu (Doubrava, 2001, s. 14). Hodiny 

náboženství na školách pak může vyučovat prakticky jakákoliv registrovaná církev či 

náboženská společnost se zvláštními právy. Z toho logicky vyplývá, že na školách 

mohou své učení šířit např. svědkové Jehovovi. 

v 

2.4.2 Výuka problematiky nových náboženských hnutí na ZS 

V této oblasti by měla preventivně působit především škola. Učitel by měl 

žákům poskytnout nejen informace o možnosti negativního působení některých nových 

náboženských hnutí, ale také by měl žáky vést ke kritickému a samostatnému myšlení. 

Měl by z nich vychovávat „sebevědomé a odpovědné mladé lidi, kteří budou schopni se 

rozhodovat a přijmout důsledky svých rozhodnutí" (Vojtíšek, 1998, s. 119). 

Ve Standardu základního vzdělávání (1999), v oblasti zdravého životního stylu 

je uveden specifický cíl: „proces vzdělávání má směřovat k tomu, aby žáci věděli, jak 

odolávat různým tlakům vedoucím k protispolečenskému jednání a poškozování sebe 

sama". 

Ve Vzdělávacím programu Základní škola (1996) pro vyučovací předmět 

rodinná výchova je uvedeno, že „žák by měl umět chápat možná nebezpečí působení 
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nhrz 

Mr 

náboženských sekt a snažit se jejich působení bránit (za pomoci rodičů, školy, 

krizových center)". 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2004) je součástí 

vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví následující 'cíl, a sice že „žák dokáže vyhodnotit 

na základě svých Znalostí a ,'zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií 

sekt". í I 

Do jaké míry základní škola žáky informuje budu zjišťovat metodou dotazníku. 

Jak je realizována výuka o této problematice na základních školách vyhodnotím dle 

získaných dat od učitelů ZŠ rovněž prostřednictvím dotazníku. Výzkumným šetřením je 

věnován druhý oddíl diplomové práce. 

r i J r r 

2.5 Nová náboženská hnutí a mladí lidé 

V této kapitole se pokusím zjistit, co je důvodem-vstupu mladých lidí do nových 

náboženských hnutí. 

Adolescence je obdobím životní proměny, kdy náhle staré normy neplatí a nové 

se teprve vytvářejí (Poterfieldová, 1997, s. 45). V období adolescence mladý člověk 

hledá smysl života, vlastnk identitu a odpovědi na existenciální otázky. Nej častější 

cílovou skupinou p roNNH jsou mladí lidé mezi 18 a 25 rokem věku. Především se 

jedná o žáky, kteří končí střední školu a zahajují vysokoškolské studium (Abgrall, 1999, 

s. 89). Důvodem připojení se к nějakému novému náboženskému hnutíj jy)tomto věku 

^ ^ ^ ^ f e ^ ^ c i S n T k o n f l i k t . Nová náboženská hnutí poskytují vzor řešení těchto 

konfliktů, což mladého člověka intelektuálně uspokojuje. Mladý člověk odmítá 

sebeanalýzu a přenáší veškerou zodpovědnost na vnější svět (Abgrall, 1999, s. 89). 

Impulsem pro vstup mladého člověka do některého nového náboženského hnutí 

mohou(bmaké)tàzné krizové situace. Může se jednat např.: o neúspěch ve škole nebo 

zaměstnání, změnu bydliště nebo školy, rozvod rodičů, rozchod s dívkou nebo 

chlapcem, ztrátu zaměstnání nebo nezaměstnanost, sníženou dovednost komunikovat, 

nedostatek financí, odloučení od rodičů, těžkou nemoc nebo úmrtí blízké osoby. 
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Dalšími důvody mohou být např.: 

• zvědavost 

• nízké sebevědomí 

• nedostatek informovanosti 

• hledání autority 

• nedostatek mezilidských vztahů 

• neschopnost orientace v náboženských otázkách 

Pro nová náboženská hnutí je tedy ideální cílovou skupinou právě dospívající 

mládež, což však neznamená, že tato hnutí nevyhledávají i jiné věkové skupiny/ Mladí 

lidé především shánějí peníze a hnutí propagují (např. distribucí tiskovin nebo prodejem 

různých produktů). Lidé ve středním věku tato hnutí udržují a často působí na vyšších 

organizačních postech. Staří lidé jsou pro nová náboženská hnutí důležití především 

z důvodu financování. 

Mladého člověka v období adolescence provází pocity osamocení a proto hledá 

někoho, s kým by mohl navázat přátelský kontakt. Nová náboženská hnutí většinou 

využívají tzv. love bombing (bombardování láskou), které spočívá v osobním lichocení 

a dále ve vyhledávání slabých stránek jedince. Praktikují při tom také postupy a 

techniky, které používají tvůrci reklam. 

2-6 Charakteristika jednotlivých nových náboženských hnutí 

V České republice působí asi 150 náboženských skupin. Vzhledem к tomuto 

vysokému počtu jsem se rozhodla vybrat pouze šest z nich. V následující charakteristice 

se zaměřuji na: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni), hnutí Grálu 

(včetně Imanuelitů), hnutí Haré Kršna, satanismus, Scientologickou církev a svědky 

Jehovovy. 

Vybrána byla taková NNH, u nichž předpokládám, že se s nimi může 

dospívající mládež osobně setkat. Na tato nová náboženská hnutí je také zaměřeno 

výzkumné šetření, které je uvedeno v druhém oddíle práce. 
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Dalším kritériem výběru právě těchto NNH byly následující faktory: 

1. původ 

a. křesťanský (mormoni, svědkové Jehovovi) 

b. hermetický (hnutí Grálu) 

c. orientální (hnutí Haré Kršna) 

d. okultní (satanismus) 

e. pseudoreligiózní (Scientologie) 

2. právní postavení v ČR 

a. státní registrace se zvláštními právy (Církev Ježíše Krista Svatých 

posledních dnů, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi) 

b. státní registrace bez zvláštních práv (Mezinárodní společnost pro vědomí 

Krišny - Hnutí Haré Krišna) 

c. bez státní registrace (hnutí Grálu, Církev satanova, Scientologická 

církev) 

3. vztah k většinové^polečnosti 

a. přizpůsobení se většinové společnosti (mormoni) 

b. udržování napětí s většinovou společností (svědkové Jehovovi) 

c. uzavřenost vůči společnosti (hnutí Grálu) 

d. přizpůsobování se většinové společnosti (hnutí Haré Kršna) 

e. protest proti většinové společnosti (satanismus) 

f. snaha začíéniľs^ do většinové společnosti (Scientologie) 

Mojí snahou není jednotlivá hnutí hodnotitVneb^kritizovat, ale pouzé popsaj, 

jejich vznik a historii, učení, stěžejní literatunrfvčetně ukázky) a působení v České 

republice. Přehled informací o jednotlivých NNH v podobě tabulek obsahuje příloha 3, 

4 a 5. 
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2.6.1 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 

Vznik a historie 

Zakladatelem církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je Američan Joseph 

Smith (1805-1844), který měl roku 1820 v lese při modlitbě zjevení Boha Otce a Syna. 

Tehdy se mu na jeho otázku po církevní příslušnosti dostalo odpovědi, že se nemá 

připojovat к žádné ze stávajících církví, protože jsou všechny odpadlé a že to bude on, 

jehož prostřednictvím Bůh obnoví svou pravou církev (Vojtíšek, 2004, s. 88). 

Po třech letech měl Smith další zjevení. Tentokrát se setkal s andělem Moronim, 

synem Mormona z kmene Nefitů, kteří prý byli dávnými obyvateli amerického 

kontinentu. Toto setkání ho údajně dovedlo к nálezu zlatých desek na pahorku Cumorah 

ve státě New York. Tyto desky byly popsány egyptskými hieroglyfy. Egyptské písmo 

tehdy ještě nebyl nikdo schopen rozluštit, ale naštěstí Smith našel společně s deskami i 

kouzelné kameny urim a thumim. Pomocí těchto zázračných kamenů mohl hieroglyfy 

na deskách jednoduše překládat do angličtiny. Po dokončení překladu Smith zlaté desky 

odevzdal andělu Moronimu, který je odnesl do nebe. Tímto překladem vznikla roku 

1830 Kniha Mormon a na jejím základě se kolem Josepha Smitha vytvořilo první 

společenství lidí, kteří dostali od svého okolí jméno Mormoni (Vojtíšek, 2004, s. 88). 

Jejich další osudy jsou charakterizovány jednak pílí a vytrvalostí, s nimiž si 

dobývali své místo v americké společnosti, ale také mimořádně tvrdým odporem, který 

v americké společnosti vyvolávala jejich víra i náboženská praxe. Tento odpor místy 

přerůstal až do ozbrojeného boje, který vyvrcholil přepadením vězení ve městě 

Carthage, v němž byl Smith (spolu se svým bratrem) roku 1844 zabit výstřelem z davu 

(Vojtíšek, 2004, s. 88). Ve vězení byl Smith za obecné pohoršení, především kvůli 

polygamii. 

Brzy poté se mormonské společenství vydalo na cestu. Po několika letech 

mormoni zakotvili v okolí Velkého Solného jezera (Salt Lake) v současném státu Utah. 

Pod vedením Smithova nástupce Brighama Younga (1801-1877) se mormonům 

podařilo vybudovat město Salt Lake City a osídlit krajinu v okolí. Hlavně v souvislosti 

s odvoláváním některých původních zásad a článků víry napětí mezi mormony a 

ostatními Američany v dalších letech pomalu klesalo (Vojtíšek, 2004, s. 88). 
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Učení 

Mormoni věří, že Ježíš po své smrti odešel do Ameriky, kde vyučil pravému 

náboženství původní obyvatelé, kteří se nazývali Nefité. Ti pak toto učení a své dějiny 

zapsali egyptským písmem na zlaté desky, které v 19. století údajně našel Smith. 

V následujících odstavcích jsou popsány praktiky, které charakterizují 

mormonskou společnost. Polygamie, diskriminace černochů a smíření krve byly 

v rozporu s americkými zákony i většinovou společností. Proto je mormoni postupně 

odvolali. 

- polygamie 

Mnohoženství bylo povoleno Smithem roku 1843. V dalších letech bylo pro 

všechny mormonské muže dokonce povinné. Smith a Young se nikdy netajili tím, že 

mají až několik desítek žen, čímž provokovali americkou společnost. Až v roce 1890 

byla polygamie představiteli mormonů odvolána z pozemského života do posmrtné 

nebeské sféry. Dnes se u mormonů polygamie prakticky nevyskytuje a pokud snad ano, 

tak jen ojediněle a tajně. 

- diskriminace 

Diskriminace černochů pramení z tvrzení, že vrah Kain byl černoch. Dalším 

tvrzením je, že děti se rodí s obsahem pigmentu v kůži podle toho, jak byli v nebi hodní 

- čím hodnější v nebi, tím světlejší kůže na zemi (Novotný, 1993, s. 23)! Diskriminace 

černochů byla odvolána až v roce 1978. 

- smíření krve 

Smíření krve je učení, podle kterého к odpuštění našich hříchů nestačí krev 

Ježíšovy oběti, ale je nutné, abychom za ně zaplatili vlastní krví. Proto po některých 

vážných přestupcích, jako např. cizoložství, vražda nebo sňatek s černoškou, podřízl 

muž kterému se říkalo trestající anděl, hříšníkovi hrdlo (Novotný, 1993, s. 23). 

Mormoni kladou velký důraz na rodinný život. Jedním ze základních příkazů 

mormonismu je, že rodina musí trávit každý pondělní večer pohromadě. Mormoni 

dodržují zákaz pití čaje, kávy a alkoholu. Omezují se v konzumaci masa, v kouření a 
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užívání drog. Pro členy platí přísné odevzdávání desátků, ze kterých je církev 

financována. 

Mormoni uvádějí, že jsou nejrychleji rostoucí náboženskou organizací na světě. 

Prý křtí každé tři minuty nového člena. Na misii věnují množství energie i finančních 

prostředků (Novotný, Vojtíšek, 1995, s. 3). Podle mormonů má i po smrti každý člověk 

možnost stát se mormonem, proto se křtí zástupně za mrtvé. Nelze to však provést bez 

znalosti data narození a smrti zemřelého. Proto mladí mormoni jezdí po celém světě a 

fotografují matriční zápisy a ukládají je v největším genealogickém archivu na světě, 

který se nachází u Salt Lake City. V tomto archivu ve tvaru žulového tunelu se nachází 

údaje o více než 2,5 miliardě osob. Žulový tunel je údajně schopen odolat i atomovému 

výbuchu. 

Genealogické informace jsou poskytovány i nemormonské veřejnosti (přístupné 

na webové stránce: www.familysearch.org/eng/home/welcome/welcome.asa). 

Mormoni vysílají do světa množství mladých mužů na osmnáctiměsíční misijní 

službu. Před vykonáním této povinnosti jsou zasvěceni v chrámě do plného členství. Při 

této příležitosti dostává každý mormon magické spodní prádlo (garmenty), které pak 

musí nosit až do smrti po 24 hodin denně. Jedinými výjimkami je koupání a veřejné 

sportovní akce. Toto spodní prádlo má ochraňovat před zlem, hříchem a nemocemi. 

V čele mormonské církve stojí prezident s kolegiem dvanácti apoštolů. Každý 

prezident církve, nazývaný „žijící prorok", je považován za neomylného a může 

rozhodovat ve všech otázkách. Jeho výroky jsou nadřazeny slovům Bible'podle zásady, 

že žijící prorok je důležitější než mrtvý prorok (Novotný, Vojtíšek, 1995, s. 3). 

Symbolem mormonů je anděl Moroni, spočívající na věžích chrámu s trubkou 

v rukou. 

Literatura 

Pro mormony jsou stěžejní tři knihy jejich víry a křesťanská bible, která je však 

směrodatná pouze v těch částech, které neodporují pozdějším zjevením. První knihou je 

Kniha Mormonova, která vznikla překladem zlatých desek. Druhou knihou je 

Drahocenná perla, která se skládá ze tří částí: z knihy Mojžíšovy, knihy Abrahamovy a 

z Písma Josepha Smitha. Třetí knihou je Kniha nauk a smluv, kde je popsán tehdejší 

způsob vedení mormonské organizace a prostředky, kterými bylo hnutí šířeno. 
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Ukázka 

V úvodu Knihy Mormonovy je popsáno svědectví proroka Josepha Smitha: 

„Zatímco jsem tak volal k Bohu, povšiml jsem si světla objevujícího se v mém pokoji, kterého 

nadále přibývalo, až byl pokoj jasnější než v poledne, když se náhle u mého lože objevila postava stojící 

ve vzduchu, neboť její nohy se nedotýkaly podlahy. Nazval mne jménem a řekl mi, že je poslem 

poslaným ke mnč z přítomnosti Boží a že se jmenuje Moroni. Řekl, že existuje uložená kniha, psaná na 

zlatých deskách, podávající zprávu o dřívějších obyvatelích tohoto kontinentu a o prameni, z něhož 

vzešli. Také řekl, že existují dva kameny ve stříbrných otrubách a tyto kameny, připevněné k náprsníku, 

tvoří to, co se nazývá Urini a Thumim uložené s deskami... Opět mi pravil, že až dostanu tyto desky, o 

kterých mluvil neboť čas, kdy mají být i získány, ještě nebyl naplněn - nemám je ukazovati žádné 

osobě; ani náprsník s Urimem a Thumimem; pouze těm, jimž mi bude přikázáno je ukázati; kdybych tak 

učinil, měl jsem býti zničen" (Kniha Mormonova, 2004, s. 9). 

Působení v České republice 

N1̂  naäem úíäĽiiií zaÇali niOFIlllw! prflopyal ocl roku 1928. kily >ícíľ amP!ÍPfí 
misionáři založili první středisko, ľ o roce 1948 byla jejich činnost zastavena. Církev 

feläö K ľ l É ŠVätýcil posledních tlníi byla první náboženskou organizací, která byla po 
roce 1080 oficiálně zaregistrována (v únoru 1000"). Díky aktivitě mnohých amerických 
mis ioná řn sbo ry 1-yĽlilĽ ros tou ц n o v ě .j§PM sys lc iua l i cky m k l t i d d n y na m n o h a mfslccl i u 
nás, Dvu okrsky (pražský a brněnský) sdružují pobočky v patnácti českých městech. 

pro Ziisvécení je v nömeekiim ľrelberyu. 

2.6.2 Hnutí Grálu 

Vznik a historie 

Zakladatelem Hnutí Grálu byl německý obchodník a spisovatel Oskar Hníst 

Bernhardt (1875-1941). V roce 1919 se vněm probudila silná touha pomáhal lidem, 

ľehdy také publikoval pod pseudonymem Abd-ru-shin (= Služebník, Syn světla) výzvu 

к probuzení náboženského života a první ze svých přednášek. Z těchto přednášek 
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Abd-ru-shin byl přesvědčen, že se v minulém životě setkal s Mojžíšem a Ježíšem. 

Tvrdil, že jejich poselství má předat světu. 

Hnutí prožilo svůj vrchol na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století. 

Roku 1928 vznikla v tyrolském Vompenbergu osada Grálu jako centrum nastupující 

tisícileté říše. V následujícím roce Abd-ru-shin oznámil svůj božský původ a prohlásil 

se za mesiáše, Syna Člověka, který bude prostředníkem mezi Bohem a lidstvem a který 

nastolí tisíciletou říši. Příchod tisícileté říše byl nejvíce očekáván v roce 1934. 

Bernhardt byl několikrát vyšetřován kvůli skandálům v hnutí a nakonec byl v roce 1938 

zatčen. Zbytek života strávil pod dohledem gestapa v Krušných horách (Vojtíšek, 2004, 

s. 180-181). Po druhé světové válce hnutí Grálu reorganizovala manželka Adb-ru-shina, 

Marie Bernhardtová. O rozvoj hnutí se zasloužila také jeho dcera Irmingard. 

Učení 

Podle Abd-ru-shina je kosmos rozdělen do úrovní hmotnosti. V té nej nižší -

hrubohmotnosti se nyní jako lidé nacházíme. Ale svým poznáním a dobrou morálkou 

máme možnost v průběhu několika životů vystoupat až do duchovní úrovně. (Vojtíšek, 

2004, s. 181). Na hranici duchovní a božské úrovně stojí totiž hrad Grálu, kde je ukryta 

legendární miska (svatý grál), do které byla zachycena krev při Ježíšově ukřižování. 

Abychom nezůstali v hrubohmotnosti, je třeba dodržovat tři neměnné zákony. 

Prvním je zákon tíže. Tento zákon říká, že čím hmotnější (přízemnější) jsou naše 

myšlenky a činy, tím hlouběji v úrovních hmotnosti klesáme. Druhý zákon, o 

přitažlivosti stejnorodého říká, že náš úděl záleží na tom, jakými myšlenkami se 

obíráme a jaké činy konáme, protože tyto myšlenky a činy přitahují podobné 

myšlenkové formy. Posledním neměnným zákonem je zákon zvratného působení, který 

uvádí, že žádná myšlenka ani čin nemohou zůstat bez následků a že také všechny naše 

úspěchy či nezdary jsou jen přirozenými následky našich myšlenek či činů. Tímto 

řetězem příčin a následků jsme připoutáni i ke svým minulým životům. Vědomým 

respektováním těchto zákonů a stálým úsilím může podle Abd-ru-shina vést naše 

duchovní cesta vzhůru (Vojtíšek, 2004, s. 181). 

Symbolem hnutí Grálu je rovnoramenný kříž v kruhu. 
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Literatura 

Stěžejní literaturou hnutí Grálu je Abd-ru-shinovo souborné dílo Ve světle 

Pravdy, Poselství Grálu. Tato kniha je velmi rozsáhlá. Skládá se celkem ze 168 jeho 

přednášek na 1082 stránkách. 

Ukázka 

Následující ukázka pochází z Abd-ru-shinovy přednášky Ideální lidé, která je 

součástí publikace Ve světle Pravdy, Poselství Grálu. 

„Je to velká skupina změkčilých blouznivců obojího pohlaví, к nimž se přidružují také lidé 

obdaření fantazií, kteří se nikdy nenaučili svůj dar ovládat a používat ho tak, aby byl к užitku. Odpadnout 

musí i ti, kteří jsou ustavičně nespokojeni se současnými poměry, a kteří odůvodňují tuto nespokojenost 

tím, že jsou ideálněji založeni než všichni ostatní, a že se proto nehodí do své doby. 

Pak tu nacházíme ještě množství takzvaných »nepochopených« obojího pohlaví, mezi nimiž 

převládají dívky a ženy. Tento druh lidí trpí představou, že je nikdo nechápe. Vyjádříme-li to jasně, 

musíme říci, že žijí neustále v domnění, že mají v nitru vzácný poklad, který nejsou schopni poznat ti 

lidé, s nimiž se právě stýkají. Ve skutečnosti však nejsou v těchto duších skryty naprosto žádné poklady, 

ale místo nich pouze nevyčerpatelný pramen nekonečných, nikdy neukojených přání. 

Všechny takzvané nepochopené lidi možno klidně nazývat prostě lidmi »neupotřebitelnými«, 

protože se jeví nepotřebnými pro správný přítomný život a zabývají se jenom neskutečným a částečně 

dokonce lehkomyslnostmi. Cesta takových věčně nepochopených dívek a žen vede však velmi často 

к takovému způsobu života, který se obvykle nazývá »lehkovážným«, nemravným.... 

Právě tyto nepochopené jsou však a vždy budou po každé stránce nespolehlivými. Považují se za 

ideální, ale jsou úplně bezcenné, takže vážný člověk, který nemá nízkých úmyslů, se jim raději vyhne. 

Bylo by bezúčelné chtít jim pomáhat" (Abd-ru-shin, 1979, s. 339-340). 

Působení v České republice 

V Československu působilo grálovské hnutí od 30. let minulého století, 

především v Brně, ale také v Praze. Od roku 1948 bylo toto hnutí státem zakázáno, ale 

po revoluci v roce 1989 znovu obnovilo svou činnost. V České republice hnutí sdružuje 

asi 1500 členů, především ve Zlíně a v Brně. Hnutí Grálu zatím nepodalo žádost o státní 

registraci. 
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Imanuelité 

Počátkem devadesátých let minulého století se české veřejnosti představil Jan 

Dietrich Dvorský (*1965). Dvorský vystupoval také pod exotickým jménem Parsifal 

Imanuel. Po přečtení knihy Ve světle pravdy, si Dvorský uvědomil, že byl v minulém 

životě Abd-ru-shin (Bernhardt). Prohlásil se mesiášem, Synem Člověka a začal 

prorokovat tisíciletou říši. S tímto zjištěním seznámil i vedení hnutí Grálu, od kterého 

očekával podporu. Samotné hnutí Grálu však tvrzení Dvorského odmítlo a striktně se od 

něj distancovalo. I přesto se Dvorskému podařilo kolem sebe shromáždit skupinku lidí, 

kteří mu uvěřili. Jan Dvorský se se svou přítelkyní Lucií Dvorskou (pouze náhodná 

shoda příjmení) a jejich dcerami usadil nedaleko Hořovic na Plzeňsku. V roce 1992 

vyšla Dvorského kniha Ve světle pravdy - Mesiášovo živé Slovo к všenápravě světa. 

Dvorský v této knize popisuje zákon převrácenectví, podle kterého je každá mužská 

duše převtělena do ženského těla a naopak ženská duše je nesprávně v těle mužském. 

Jedinými nepřevrácenci na světě je pouze on a Lucie. Dalšími nepřevrácenými se 

mohou stát pouze ti, kteří absolvují očistnou kůrou. Tuto očistnou kůru podstoupilo 

několik desítek lidí. Očištění spočívalo v tom, že členové komunity drželi hladovku a 

v noci měli zakázáno spát. Mezi další podmínky patřilo přijetí nového jména, slušnost, 

vykání a ztráta kontaktů s rodinou. Členové komunity byly také vyzváni к odevzdání 

svých financí a svého veškerého majetku, který měl sloužit к vybudování tisícileté říše 

v Itálii. Když v roce 1994 к předpovídané potopě světa nedošlo, komunita se začala 

pomalu rozpadat. 

V roce 1995 byl na Dvorského vydán zatykač. Dnes žije Dvorský se svou rodinou stále 

v ilegalitě. 

2.6.3 Hnutí Haré Kršna 

Vznik a historie 

Hnutí Haré Kršna má podobu bengálského višnuismu, což je směr, který uctívá 

indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení - v Kršnovi, jehož považuje za 

nejvyšší osobnost božství. Zásluhu na rozšíření tohoto indického náboženství má 

bengálský brahmán Čaitanja Maháprabhu (1486-1534). Tento světec, jehož višnuisté 

považují zajedno z Kršnových vtělení, kázal o tom, že к božství je možné dojít pouze 
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cestou oddanosti. Ta se nejlépe projeví v radostném zpěvu slov. Touto mantrou je 

oslavován bůh Kršna a jeho druhá inkarnace - princ Ráma (Vojtíšek, 2004, s. 323-324). 

Původně chemik Abhay Charan De (1896 - 1977) se roku 1922 rozhodl šířit 

náboženství indických posvátných knih. Orientoval se i na šíření gaudíjského višnuismu 

do anglicky mluvících zemí. V roce 1965 odjel do USA, kde jako Šrí Šrímad A.CH. 

Bhaktivédanta Swami Prabhupáda (= u jehož nohou sedí mistři) získal obdivovatele 

především v subkultuře hippies. V roce 1966 založil Mezinárodní společnost pro 

vědomí Krišny (ISKCON - International Society for Krishna Counsciousness). 

Učení 

Členové hnutí Haré Kršna každodenně dodržují rituály. V chrámech a na 

farmách vstávají již kolem čtvrté hodiny ranní, následuje sprchování studenou vodou a 

krmení božstev. Během dne pracují na farmě, kde se starají o zemědělství nebo 

překládají knihy. Mezi jejich čtyři hlavní zásady patří: veganství, zákaz omamných 

látek (alkohol, nikotin, drogy, káva, čaj, čokoláda, kakao), zákaz sexu mimo manželství 

a za jiným účelem než zplodit potomka a zákaz hazardních her. Jednou z každodenních 

praktik je džapování. Členové hnutí mají šňůru 108 kuliček, kterou nosí stále při sobě 

ve zvláštním sáčku. Jednou rukou přebírají kuličky a za každou z nich musí odříkat 

jednou mahamantru. Celý tento cyklus opakují nejméně 16 x denně, což znamená, že 

celkem odříkají mahamantru 1728 x za den - takto si uvědomují Kršnu. Tato 

mahamantra osvobozuje jejich mysl a odpoutává je od hmotných požitků. 

Další specifické rituály jsou praktikovány při přípravě a konzumaci jídla. Žádné 

jídlo nesmí být snědeno, aniž by bylo předem nabídnuto bohu Kršnovi. Při vaření se 

dodržují přísné předpisy pro čistotu kuchyně i pro způsob, jak jídlo připravovat. Během 

vaření se jídlo nesmí ochutnávat a vaří se především pravou rukou, protože levou se 

oddaní omývají. Před konzumací se dává jídlo na několik minut před oltář. 

Kršna však vstupuje i do lidí nevěřících, např. tím, že v obětovaném jídle 

(prasádam) je Kršna přítomen. Dále také zpěvem, který lidé slyší na veřejných 

prostranstvích. 
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Literatura 

Základní věroučnou literaturou hnutí Haré Kršna jsou indické náboženské spisy 

(tzv. védská literatura), především Prabhupáduv překlad a komentář Bhagavadgíty a 

Bhágavatapúrany (Vojtíšek, 2004, s. 324). 

Ukázka 

mahamantra 

Haré Kršna, Haré Kršna, 

Kršna Kršna, Haré Haré, 

Haré Ráma, Haré Ráma, 

Ráma Ráma, I laré, 1 laré 

Působení v České republice 

První neoficiální komunita oddaných Kršnovi vznikla na našem území roku 

1988 v Lanšperku nedaleko Ústí nad Orlicí. Brzy po roce 1989 začala vznikal další 

střediska. Prvním byla ekologická farma Kršnův dvůr u Chotýšan na Benešovsku. Dále 

mají oddaní Kršnovi chrám v Praze a v Lutotíně na Prostejovskú (Vojtíšek. 2004, s. 

326). V provozu jsou také dvě vegetariánské restaurace v Praze. V roce 1996 se hnutí 

pokusilo na Kršnově dvoře založit vlastní základní školu. Projekt byl však 

ministerstvem školství zamítnut. V roce 2002 toto hnutí získalo- status státem 

registrované náboženské společnosti pod jménem Mezinárodní společnost pro vědomí 

Krišny - I lnutí Haré Krišna. Registrace je pouze na prvním stupni, což znamená, že 

základní školu budou moci založit až po uplynutí deseti let od registrace a splnění 

dalších podmínek. Hnutí Haré Kršna má v ČR asi 200 členů. Počet sympatizantů je však 

mnohonásobně vyšší. 
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2.6.4 Satanismus 

Vznik a historie 

Tento náboženský směr je založen na přírodních pudech člověka. Cílem 

satanistů je atraktivně šokovat veřejnost a hlavně na sebe upozornit. Kořeny satanismu 

lze nalézt ve středověkých čaroděj nických rituálech. Počátky satanismu však nelze zcela 

přesně vysledovat. Důvodem je jednak nedostatek dochovaných stop, ale především ta 

skutečnost, že prakticky jakýkoli magický nebo čarodějný úkon, který křesťanství 

odsuzovalo, mohl být považován za satanistický a přechod к vyslovenému satanismu je 

tudíž těžko popsatelný. Satanistický protest proti křesťanství dosáhl vrcholu na přelomu 

17. a 18. století. S postupující sekularizací křesťanské společnosti se pozdější a také 

současný satanismus obrací protestem stále více proti společnosti jako takové. 

Satanismus tedy lze charakterizovat jako „protest proti společnosti, který je vyjádřený 

symbolikou satana" (Vojtíšek, 2004, s. 168). 

Za zakladatele první oficiální církve satanovy je považován Anton Szandor 

LaVey (1930-1997). Od mládí žil v drsném prostředí jihovýchodní Evropy, které ho 

patrně zbavilo víry v dobré stránky člověka. LaVey se odstěhoval do USA, kde 

provozoval satanistické obřady, kterými získal popularitu. V roce 1966 založil Církev 

satanovu a o tři roky později vydal Satanskou bibli. Tato kniha svou kontroverzí zvýšila 

prodejnost a umožnila tak rozšíření Církve satanovy. Dalším propagátorem satanismu 

byl mystik a narkoman Aleister Crowley (1875-1947), který založil tajný řád 

Východního chrámu (Ordo Templi Orientalis). 

Náboženský satanismus uctívá satana formou modlitby, vzývání a obětí. Za 

vrchol těchto akcí je považována černá mše. Je sporné, v jaké míře se takové rituály kdy 

skutečně děly a v jaké míře byly zprávy o nich pouze fantaziemi a dohady jejich 

křesťanských odpůrců (Vojtíšek, 2004, s. 169). 

Vojtíšek poukazuje také na to, že „svou příslušnost к náboženskému satanismu 

v některých případech uvádějí zločinci, aby snížili svou zodpovědnost. Ačkoli není 

možno vyloučit podíl satanistických myšlenek na páchání zločinů, jejich motivy bývají 

často prokazatelně jiné" (Vojtíšek, 2004, s. 169). 

Vojtíšek dále uvádí, že „naopak nekriminální náboženský satanismus např. ve 

formě modliteb к satanovi není vzácný. Praktikují ho většinou pouze v časově omezené 
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etapě svého vývoje někteří mladí lidé. kteří mají buď málo nadějnou životní perspektivu 

a v postavě satana nacházejí podporu pro své negativistické vidění světa, nebo touto 

protestní formou vyjadřují svou nezávislost na hodnotách společnosti" (Vojtíšek, 2004, 

s. 169). 

Učení 

Stoupenci satanismu „proti solidaritě staví egoisnuis, proti odpuštění 

spravedlivou odplatu, proti společenským normám přírodu a její věčný boj o přežilí. 

Satan je pro ně symbolem volnosti a přirozenosti" (Vojtíšek, 2004, s. 170). 

Satanismus se projevuje tajnými magickými praktikami a nepřátelstvím vůči 

dominantnímu křesťanství. Monoteistická náboženství jako satana označují duchovní 

bylost, která je odpůrcem a protivníkem člověka i Boha a původcem sil zla. 

Vojtíšek (2004) uvádí, že jednotlivci, kteří se označují za salanisty. „nemají 

žádnou společnou posvátnou knihu ani společného vůdce, nemají dokonce často ani 

společnou víru v reálnou existenci satana. Jediné, co je spojuje, je protest proti 

společnosti, vyjadřovaný pomocí satana" (Vojtíšek, 2004, s. 168). 

Celosvětový počet členů Církve satanovy se odhaduje na několik tisíc. Vojtíšek 

(2004) uvádí, že příslušníci této církve slaví tři svátky v roce: vlastní narozeniny jako 

nejvčtší sválek. dále pak Valpružinu noc (30.4.) a halloween (předvečer katolického 

svátku Všech svatých 31.10.). Podle Vojtíška (2004) jsou „obřady představením, plným 

rekvizit. Satan není při obřadech vzýván, neboť není pokládán za skutečně existující 

bytost, ale pouze za symbol hodnot, které jsou této skupině blízké. V Církvi satanově je 

zakázáno užívání drog, které je považováno za projev slabošství člověka, i krvavé 

oběti". Vojtíšek dále uvádí, že „vzhledem к teatrálnímu důrazu na efekty je možné 

předpokládat, že trestné činy v rámci této organizace páchány nejsou" (Vojtíšek, 2004. 

s. 170). 

Vojtíšek (2004) uvádí, že „kulturní satanismus se projevuje především 

vandalismem a uměleckými výkony, které zavrhují tradiční hodnoty krásy, dobra a 

života. V satanistických výtvarných, hudebních a literárních dílech se objevují témata 

hnusu, krve, smrti a masakrů". Dále Vojtíšek uvádí, že „na satanistické kultuře se 

nejvíce podílejí hudební skupiny, pro které se satanismus stává i komerčním zájmem". 

Mezi nejznámější hudební skupinu patří Black Sabbath, dále lze prvky satanismu spatřit 
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i u kapel jako např. Slayer, Kiss, Sex Pistols, AC/DC, Ozzy Osburne. Prvky satanismu u 

těchto hudebních skupin jsou často jen dobrým marketingovým tahem. Projevy 

satanismu tedy slouží především к vlastní propagaci а к vyššímu prodeji nosičů. 

V devadesátých letech minulého století byly popsány případy psychiatrických 

pacientů, kteří se pod vlivem psychoterapeutů rozpomněli na satanistické rituály, 

kterých se údajně účastnili jako oběti v raném dětském věku a které jsou příčinou jejich 

součastných psychických potíží (Vojtíšek, 2004, s. 172). Tyto údajné vzpomínky jsou 

pak fantasticky líčeny v médiích, což způsobuje, že potenciální satanisté mají odkud 

čerpat inspiraci. 

Na veřejnosti je satanismus propagován nejčastěji prostřednictvím symbolů. 

Mezi nejvíce používané symboly satanismu patří: pentagram, obrácený křesťanský kříž 

a číslo 666. Pentagram má podobu pěticípé hvězdy, která je kreslena jedním tahem 

s hrotem dolů, někdy s dokreslenou tváří kozla. Novotný (1992) uvádí, že číslo 666 

patrně vzniklo součtem písmen císaře Nera, který je v Bibli popisován jako šelma, která 

je ve skutečnosti člověkem. Hebrejsky napsané „Nero císař": N r w n k s r (50, 200, 6, 

50, 100, 60, 200) nebo latinsky napsané N E R O N (50, 6, 500, 60, 50) dává v obou 

případě součet 666 (Novotný, 1992, s. 59-60). „Toto číslo zpopularizoval Crowly, který 

si ho nechal vytetovat na čelo" (Novotný, 1992, s. 60). 

Literatura 

LaVeyova Satanská bible byla v češtině vydána v roce 1991. Satanská bible 

obsahuje čtyři knihy, jsou to: Kniha Satanova (Oheň), Kniha Luciferova (Vzduch), 

Kniha Belialova (Země) a Kniha Leviatanova (Voda). 

Zjistila jsem, že o tuto knihuje i dnes velký zájem, napovídá tomu 23 rezervací 

v Městské knihovně. 

Ukázka 

Ukázka je ze Satanského Devatera, které je součásti LaVeyovy Satanské bible. 
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1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání! 

2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky! 

3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam! 

4. Satan znamená laskavost к těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky! 

5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře! 

6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry! 

7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, 

co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky „božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" 

stal nejzkaženějším zvířetem! 

8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou к fyzickému, mentálnímu nebo 

emočnímu uspokojení! 

9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat 

vchodu!" (LaVey, 1991, s.21) 

Působení v České republice 

Vojtíšek (2004) uvádí, že brněnská pobočka Církve satanovy vznikla v roce 

1991, pod vedením člena sanfranciského ústředí Jiřího Valtra, kapelníka hudební 

skupiny Root, zvaného Big Boss. Církev satanova má v ČR asi 100 členů. 

Ojediněle se i u nás můžeme setkat s mladými lidmi, kteří propagují satanismus. 

Propagován je především symbolikou, antimorálkou a agresí. Tyto případy lze 

považovat za exhibicionistický projev jedinců, kteří revoltují proti většinové 

společnosti. 

2.6.5 Scientologická církev 

Vznik a historie 

Zakladatelem Scientologické církve je americký spisovatel vědecko-fantastické 

literatury Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986). Za druhé světové války byl 

několikrát raněn. Díky jeho převratným objevům z oboru psychologie a psychiatrie 

vyvinul technologii, díky které vyléčil z válečných zranění nejprve sebe a poté začal 

navracet zdraví i vojákům. 
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Na základě těchto úspěchů publikoval v roce 1950 knihu Dianetika - moderní 

věda o duševním zdraví. Na základě této knihy začala ve Spojených státech amerických 

vznikat tzv. dianetická centra. Zakládali je sami praktikanti dianetické metody. Kritika 

ze strany odborné veřejnosti přiměla Hubbarda, aby v roce 1955 vytvořil z dianetických 

center Scientologickou církev (Vojtíšek, 2004, s. 258-259). Dalším důvodem tohoto 

kroku mohly být i daňové výhody. 

Scientologická církev se během následujících let rychle šířila především v USA, 

ale i v Evropě a po celém světě. A to i přesto, že tato církev byla často kritizována a 

nevyhnula se ani mnoha soudním sporům (Vojtíšek, 2004, s. 259). 

Scientologická církev je USA podporována také mnohými umělci. Mezi 

Scientology patří např. herec Tom Cruise, John Travolta nebo jazzový klávesista Chick 

Corea. 

Učení 

Scientologická církev vychází z Hubbardových spisů a řídí se jeho instrukcemi, 

které jsou považovány za neomylné (Vojtíšek, 2004, s. 259). Jádrem nauky je víra 

v duchovní bytosti mimozemského původu (thétany), kteří byli vyhnáni ze světa před 

75 miliony lety krutým vládcem galaxií Xenem. Thétani sestoupili do hmoty a při 

průchodu mnoha minulými životy zapomněli na svůj božský původ. Thétanem, který 

má božské schopnosti (vysokou inteligenci, absolutní zdraví apod.), je každý člověk. 

Člověk je omezen pouze zábranami mysli, tzv. engramy z minulých životů a z 

dosavadního přítomného života, především z prenatálního a dětského období (Vojtíšek, 

2004, s. 259). 

Učení Scientologické církve je založeno na dianetice. Dianetika je v pojetí 

scientologů technologií mysli, která nás může zbavit zdrojů našich problémů, fobií, 

psychosomatických nemocí a nežádoucích emocí. 

Metodou dianetiky je tzv. auditing, díky kterému se může člověk těchto 

problémů zbavit a stát se tzv. clearem. „Nastupuje tím cestu tzv. operujícího thétana a 

přibližuje se tak к původnímu božství" (Vojtíšek, 2004, s. 259). 

Vojtíšek (2004) charakterizuje auditing jako „terapeutické sezení, při kterém má 

auditovaný v rukou detektor lži (tzv. E-metr) a zpravidla v lehkém hypnotickém stavu 

v sobě objevuje negativní zážitek. Ten pak auditorovi mnohokrát opakuje, znovu ho 
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prožívá a vmýšlí se stále do nových detailů". O pravdivosti zážitků poté auditovaný 

nepochybuje. Auditor zážitky klienta detailně zapisuje a archivuje, což může být 

později zneužito. „Konec tohoto traumatizujícího sezení pak bývá provázen euforickou 

úlevou, která je Scientology vykládána jako důkaz o odstranění negativního zážitku, 

který blokoval mysl. Auditorovaný je tak připraven řešit při příštím auditingu další 

problém" (Vojtíšek, 2004, s.259). Kurzy auditingu jsou nabízeny i dětem. 

Existuje i auditing skupinový, který se koná jednou týdně a Scientology je 

považován za tzv. Nedělní službu. Nejprve je předčítáno vyznání víry Scientologické 

církve, poté Hubbardovo kázání. Následuje skupinový auditing, při kterém jsou 

účastníci vyzýváni, aby mysleli na to, jaké jsou jejich nejlepší jistoty. Např.: „Jaká je 

Vaše nejlepší jistota o duchu, o ženě, o ďáblu, o sexu, o otci, o židli..." Auditor vždy 

chvíli čeká, až jsou si všichni jisti, jakou jistotu nalezli v daném pojmu. Během tohoto 

cvičení auditor všechny podporuje a motivuje nejen gestikulací, ale také výkřiky, např.: 

„prima, jo, jsi super, vau, OK", aj. Skupinový auditing trvá kolem čtyřiceti minut. 

Nedělní služba končí společnou motlitbou ke stvořiteli vesmíru. 

Počet členů ve světě je udáván na několik miliónů, ale seriózní odhady mluví 

nejvýše o stovkách tisíc skutečných scientologů (Vojtíšek, 1998, s. 69). 

Prvním symbolem Scientologie je kříž, jehož svislá část symbolizuje hmotu a 

příčná ducha. Z místa křížení vychází čtyři šikmé paprsky. Osm konců kříže 

symbolizuje osm dynamik lidské existence. Dalším symbolem je zelený trojúhelník se 

třemi vodorovnými pruhy žluté barvy. 

Literatura 

Mezi stěžejní literaturu Scientologické církve patří dvě Hubbardovy knihy. První 

knihou je Dianetika - moderní věda o duševním zdraví. Tato více jak pětisetstránková 

publikace obsahuje tři kapitoly. První kapitola se zabývá cíli člověka, ve druhé kapitole 

je vysvětleno, čím jsou způsobeny duševní choroby a psychosomatické nemoci. Třetí 

kapitola popisuje mechanismy a způsoby terapie, kterými se můžeme zbavit nemocí a 

všeho, co nám nedovoluje dojít к našemu cíli. V závěru knihy je uveden autorův 

životopis a vysvětlení cizích pojmů, které jsou v Dianetice použity. 

Druhá kniha má název Scientologie - základy myšlení. Zde jsou popsány 

především základní principy a cíle Scientologie, osm dynamik a scientologické kodexy. 
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V závěru knihy opět nechybí poutavě napsaný Hubbardův životopis a podrobný 

výkladový slovníček scientologických výrazů. 

Obě knihy jsou velmi nápadné svou grafickou úpravou titulních stran. V prvním 

případě je na obálce znázorněna záře z vybuchující sopky, druhá kniha má na fialovém 

podkladu zářící zapadající slunce. Tyto kresby doprovází slogany, např.: „prodáno více 

než 17 ООО 000 výtisků", „od nejlépe prodávaného autora knih o lidské mysli a lidském 

duchu" nebo „Myslete svou vlastní hlavou, kupte si tuto knihu, přečtěte si ji a 

používejte ji". 

Ukázka 

V knize Scientologie - základy myšlení, Hubbard uvádí tzv. osm dynamik 

existence, které mají sloužit к pochopení života. 

„První dynamika je popudem к existenci jako vlastní já. Zde máme plně vyjádřenou individualitu. 

Může být nazývána dynamikou sebe. 

Druhá dynamika je popudem к existenci prostřednictvím sexuální aktivity. Tato dynamika má ve 

skutečnosti dvě části. Druhá dynamika (a) je sexuální akt sám o sobě a druhá dynamika (b) je rodinná 

jednotka, včetně výchovy dětí. Může být nazývána dynamikou sexu. 

Třetí dynamika je popudem к existenci ve skupinách složených z jedinců. Škola, společnost, 

město, národ jsou jednotlivé části třetí dynamiky a každá z nich je třetí dynamikou. Může být nazývána 

dynamikou skupiny. 

Čtvrtá dynamika je popudem к existenci jako lidstvo. Zatímco bílá rasa může být považována za 

třetí dynamiku, všechny rasy by byly považovány za dynamiku čtvrtou. Může být nazývána dynamikou 

lidstva. 

Pátá dynamika je popudem к existenci živé přírody. Zahrnuje všechno živé, ať rostliny nebo 

zvířata. Může být nazývána dynamikou živé přírody. 

Šestá dynamika je popudem к existenci jako hmotný vesmír. Hmotný vesmír je složen z hmoty, 

energie, prostoru a času. Může být nazývána dynamikou vesmíru. 

Sedmá dynamika je popudem к existenci jako duše, je popudem к existenci duší. Může být 

nazývána dynamikou duchovna. 

Osmá dynamika je popudem к existenci jako nekonečno, bývá také označována jako nejvyšší 

bytost. Zde je nutné poznamenat, že věda zvaná Scientologie do dynamiky nejvyšší nezasahuje. Nazývá se 

osmou dynamikou, protože symbol nekonečna postavený svisle tvoří číslo „8". Může být nazývána 

dynamikou nekonečna nebo boha" (Hubbard, 1999, s. 31-33) 
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Působení v České republice 

Střediskem aktivit scientologů je Dianetické centrum v Praze 1, Jindřišské ulici, 

další dvě pobočky jsou v Brně a v Plzni. V ČR je praktikujících scientologů patrně jen 

několik desítek. O počtu klientů dianetických center jsem informace nenašla. 

Vojtíšek (2004) uvádí, že к prvnímu kontaktu se Scientologickou církví dochází 

zpravidla prostřednictvím některého místního dianetického centra, které nabízí tzv. 

Oxfordský test schopností (dříve Oxfordský test osobnosti). Po absolvování tohoto 

bezplatného testu je člověk pozván do dianetického centra, kde je mu sděleno, že jeho 

psychický stav je velmi špatný. Poté je mu naznačeno, že pokud se sebou nebude něco 

dělat, tak buď spáchá sebevraždu nebo zabije někoho jiného. Nabídnuta je však i pomoc 

- může se zúčastnit některého z kurzů, které scientologové pořádají (Novotný, Vojtíšek, 

1995, s. 28). Kurzy (auditingy) jsou však již placené. Centrum vede zájemce ke koupi 

stále dražších kurzů, na které si může zájemce časem vypěstovat návyk (Vojtíšek, 2004, 

s. 259). Pokročilí klienti se mohou stát členy Scientologické církve a podílet se na 

chodu, resp. získávání financí od nových klientů. 

Tato společnost budí dojem firmy, která ve svých poradnách poskytuje 

v placených kurzech „vzdělání" až po stupeň, který umožňuje tyto služby poskytovat 

jiným. Scientologická církev pravděpodobně funguje na principu pyramidy neboli tzv. 

letadla. 

Scientologická církev nabízí i přednášky a další kurzy. Patří mezi ně 

protidrogový program Narconon, program pro resocializaci vězňů Criminón nebo výuka 

angličtiny na jazykové škole LITE. Od roku 1996 u nás působí jako občanské sdružení 

pobočka Občanské komise pro lidská práva, která se zabývá právy psychiatrických 

pacientů. 

2.6.6 Společnost svědků Jehovových 

Vznik a historie 

Z a k l a d a t e l e m j e C h a r l e s T a z e Kusse l ( 1 8 5 2 - 1 9 1 6 ) , k t e rý r o k u 1 8 7 0 z a l o ž i l 

studijní skupinu Badatelů bible. V roce 1874 vydal knihu Strážná věž. Russel trval na 

tom, že bibli lze rozumět pouze na základě těchto jeho výkladů. Roku 1879 začal 

vydávat časopis Posel jitra. Od roku 1884 ho sám řídil a přejmenoval na Strážnou věž, 
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hlásající Jehovovo království. Následně začaly vznikat studijní kroužky, známé jako 

Mezinárodní badatelé bible. Roku 1882 založil Traktátní společnost Siónské strážní 

věže (Novotný, Vojtíšek, 1995, s. 5). 

Russelovým nástupcem byl Joseph Franclin Rutherford (1869-1942), který 

stmelil původní rozpadávající se hnutí a v roce 1931 pojmenoval skupinu lidí kolem 

sebe svědkové Jehovovi. 

Učení 

Učení a informace vychází z ústředí svědků Jehovových v Brooklynu v New 

Yorku. Toto ústředí je považováno za jediný kanál, kterým přichází „Pravda" od Boha 

к lidem. Zde se také připravuje veškerá literatura, která je dále distribuována do celého 

svěla. Svědkové trvají na tom, že správné jméno Boha je Jehova. Popírají také všechny 

hlavní doktríny křesťanství: Trojici, osobu Ducha svatého, odmítají Ježíšovo vzkříšení 

v těle a jeho viditelný druhý příchod. Dále také učí, že Ježíš nezemřel na kříži. 

Hlavním úkolem svědků je připravovat lidstvo na tzv. Armagedon (konec světa), 

kterým bude světová atomová válka a při které zemřou všichni ti, kdo nejsou svědky 

Jehovovi. Znamením blížícího se konce světa mají být podle svědků války, zemětřesení, 

mravní krize a společenský konzum. 

Na naší planetě tedy zůstanou naživu jen svědkové Jehovovi, kteří budou stále 

zdraví, mladí a spokojení. K tomu, aby člověk přežil Armagedon, však nestačí být 

jenom členem organizace, ale je nutné splnit i další podmínky, např. určitý počet hodin 

strávit šířením učení, navštěvováním lidí nebo rozdáváním časopisu Strážná věž. 

Armagedon byl již několikrát prorokován. Russel vypočetl, že konec světa přijde 

v roce 1914. Když konec světa nenastal, datum bylo přepočteno na rok 1915. Jeho 

následovník Rutherford vypočítal konec světa na rok 1918, dále na rok 1925. Další 

představitel svědků, Nathan H. Knorr vypočetl rok 1975. Dnes je názor svědků takový, 

že se sice neví, kdy konec světa bude, ale jednou se tak určitě stane. 

Pozornost veřejnosti budí hlavně příkazy, které mohou ohrozit život svědků 

nebo jejich dělí - např. odmítání transfúze krve. Dále odmítání úcty ke státním 

symbolům, křesťanství, distance od politických a občanských záležitostí (Vojtíšek, 

2004, s. 100). 
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Během minulého století byl z brooklynského ústředí odvolán zákaz očkování a 

transplantace. Možná je pouze otázkou času, kdy bude odvolán i zákaz transfúze krve. 

Počet členů na celém světě se odhaduje kolem šesti milionů. 

Symbolem Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi je hradní strážná vížka. 

Literatura 

Z brooklynského ústředí svědků Jehovových je distribuováno do celého světa 

několik desítek milionů výtisků časopisů a knih ročně. Mezi neznámější patří časopis 

Strážná věž - čtrnáctideník pro členy a časopis Probuďte se! - čtrnáctideník pro nečleny. 

Ukázka 

Následující text popisuje, jaký má být postoj svědků Jehovových k transfúzi krve. 

„Kdyby ses z nějakého důvodu ocitl v nemocnici, co uděláš, abys zachoval ryzost v situaci, 

kdy ti tam někdo řekne, že bez transfúze krve zemřeš? Připustíš ukvapeně, že toto tvrzení pravdivě 

vystihuje tvůj stav?... Úspěch při odmítání nežádoucí, duchovně znečišťující transfúze krve začíná 

pevným přesvědčením. Takové přesvědčení musí být založeno na jasném porozumění tomu, co o 

krvi říká Bible. Jinak se může stát, že někdo, kdo tvrdí, že o situaci ví více než ty, tě ve chvíli 

rozrušení snadno zastraší. Svede tě к názoru, že lékaři třeba vědí o krvi více než Bůh?... Společnost 

udělala řadu opatření pro lidi, kteří potřebují pomoc, protože se ocitli před problémem spojeným 

s transfúzi krve. ... Nezbytná předběžná opatření - už jsi je udělal? V první řadě se přesvědč, že 

všichni členové tvé rodiny mají pečlivě vyplněný dokument pro lékařskou péč i . . . A cnají všechny 

tvé nepokřtěné děti svůj vyplněný průkaz? ... Dále se ujisti, že všichni NEUSTÁLE nosí tyto 

dokumenty s sebou. Ptej se na to dětí každý den, než jdou do školy, ano, dokonce než jdou na hřiště 

nebo někam za zábavou". (Naše služba Království, 1994 in Vojtíšek, 2004, s. 100-101) 

Působení v České republice 

V roce 1923 vzniklo v naší zemi Mezinárodní sdružení vážných badatelů bible. 

Během okupace a druhé světové války byli členové svědků Jehovových vězněni a 

umírali v koncentračních táborech. Po roce 1948 se stát snažil organizaci zlikvidovat. I 

přesto byli členové schopni působit v ilegalitě a jejich počet stále rostl. Status 

registrované náboženské společnosti získala organizace v ČR až roku 1993 pod jménem 

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi. Při posledním sčítáni lidu v roce 2001 se 

к této náboženské společnosti přihlásilo kolem 16 000 občanů ČR. 
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3 Výzkumná část 

3.1 Cíle výzkumného šetření 

Výzkumné šetření se soustřeďuje na dvě skupiny respondentů. První skupinou 

jsou žáci středních škol, druhou učitelé rodinné výchovy na 2. stupni ZŠ. 

Cílem výzkumného šetření u žáků SŠ je zjistit, zda jim základní škola poskytla 

základní informace o problematice nových náboženských hnutí. Dalším cílem tohoto 

výzkumu je zjistit, jaké jsou postoje žáků к jednotlivým novým náboženským hnutím. 

Cílem výzkumného šetření na základních školách je zjistit, jak je učiteli rodinné 

výchovy realizována výuka o problematice nových náboženských hnutí. 

3.2 Metodika výzkumného šetření 

Výzkumná šetření na středních a základních školách byla realizována metodou 

dotazníků. Při sestavování dotazníků jsem otázky formulovala jednoduchým způsobem, 

aby vyplňování nečinilo učitelům základních a žákům středních škol zbytečné 

komplikace a tím neklesla ochota к vyplňování. 

Na středních školách zjišťuji, jak žáci charakterizují pojmy nové náboženské 

hnutí a sekta. Dále sleduji informovanost žáků o NNH. Následujících pět otázek je 

orientováno na jednotlivá nová náboženská hnutí, se kterými se žáci mohli setkat. Tyto 

otázky zjišťují, zda se žáci setkali s členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, 

dále zda navštívili vegetariánské restaurace hnutí Haré Kršna a účast při neobvyklém 

rituálu. Zajímavé bude také zjistit, kolik žáků absolvovalo Oxfordský test osobnosti. 

Dále zjišťuji počet žáků, kteří byli poctěni návštěvou svědků Jehovových. V následující 

položce mají žáci sdělit, zda je někdo z jejich okolí členem některého NNH. Stěžejním 

cílem je zjistit, jaké jsou postoje žáků SŠ к vybraným novým náboženským hnutím, 

která jsou charakterizována v teoretické části diplomové práce. Poslední otázka se týká 

zájmu žáků o výuku zaměřenou na nová náboženská hnutí. Dotazník pro žáky SŠ je 

uveden v příloze 6. 

Během návštěvy jednotlivých středních škol, které se účastnily výzkumu, jsem 

měla možnost vést s učiteli SŠ rozhovor na téma výuky o problematice nových 

náboženských hnutí (viz kapitola 3.4). 
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Prostřednictvím dotazníku pro učitele ZŠ zjišťuji, zda je baví o nových 

náboženských hnutích vyučovat a do jakého ročníku výuku o této problematice zařazují. 

Dále zjišťuji, jaké jsou prameny pro přípravu na vyučování a jaké metody nebo 

pomůcky učitelé používají. Poslední otázka zjišťuje, zda a v jaké míře se učitelé během 

své pedagogické praxe setkali se sympatizanty jednotlivých nových náboženských 

hnutí. Dotazník pro učitele ZŠ obsahuje příloha 7. 

Výzkum probíhal v únoru a březnu 2006 na pražských středních a základních 

školách. Školy, které se tohoto výzkumu účastnily byly, vybrány buď náhodným 

způsobem nebo na základě dosavadní spolupráce během mého studia na vysoké škole. 

Základem prezentace výsledků dotazníkového šetření jsou grafy vypracované na 

základě získaných dat. Vyjádření dat v grafech je početní a procentuální. Součástí grafů 

jsou legendy. Každý graf je doprovázen komentářem v textu. 

3.3 Výsledky výzkumného šetření - žáci SŠ 

Při zjišťování postojů žáků SŠ к novým náboženským hnutím jsem oslovila 

4 gymnázia (humanitní gymnázium v Praze 2 a všeobecná gymnázia v Praze 3, 8 a 9) a 

2 střední odborné školy (SOŠ zdravotnická, Praha 2 a SOŠ sociálně-právní, Praha 2). 

Ve všech případech byla spolupráce navázána. Dotazník celkem vyplnilo 202 žáků 

pražských středních škol. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 144 žen a 58 mužů. Převahu 

ženského pohlaví lze vysvětlit tím, že výzkumu se účastnila i jedna střední zdravotnická 

škola. Nutno podotknout, že i na gymnáziích měly mírnou převahu ženy. Početní a 

procentuální vyjádření struktury pohlaví daného vzorku znázorňuje graf 1. 

42 



Pohlaví respondentů 

• 144;71,3% 

• 58; 28,7% 

• ženy 

• muži 

Graf 1, Struktura pohlaví respondentů 

Prostřednictvím dotazníku byly osloveny různé ročníky středních škol. 

Průměrný věk žáků byl 16,7 let. Věková struktura žáků SŠ je znázorněna v následujícím 

grafu. 

Věk respondentů 

• 15 let • 16 let • 17 let • 18 let • 19 let n 2 0 l e t 

Graf 2, Věk respondentů 
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3.3.1 Charakteristika nového náboženského hnutí žáky SŠ 

V první položce dotazníku bylo cílem zjistit, jak žáci středních škol 

charakterizují nová náboženská hnutí. Žáci byli písemně instruováni k tomu, aby 

označili pouze jedno z uvedených tvrzení. Z výsledků, které jsou znázorněny v grafu 3 

vyplývá, že žáci nové náboženské hnutí nejčastěji charakterizují jako alternativní 

náboženskou skupinu (48,0%). V 58 případech (28,7%) označili tvrzení, že nové 

náboženské hnutí je sekta. Celkem 16 žáků (7,9%) za nové náboženské hnutí označilo 

každé hnutí, které není křesťanského původu. Shodné procento žáků považuje nové 

náboženské hnutí za kult, který je v napětí s většinovou společností. V 15 případech 

(7,4%) se vyskytlo tvrzení, že NNH je uzavřená autoritářská skupina s problematickými 

praktikami, využívající psychickou manipulaci. Žádný z žáků nepovažuje nové 

náboženské hnutí za zločinnou náboženskou organizaci. 

Nové náboženské hnutí je: 

• 97; 48,0% 

• 16; 7,9% 

• 58; 28,7% 
• 16; 7,9% • 15; 7,4% 

• sekta 

• uzavřená autoritářská skupina 

• každé nekřesťanské hnutí 

• zločinná náboženská organizace 

• alternativní náboženská skupina 

• kult, který je v napětí s většinovou společností 

G r a f 3, Charakteristika nového náboženského hnutí žáky SŠ 
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3.3.2 Charakteristika sekty žáky SŠ 

Graf 4 shrnuje vyjádření žáků o tom, со je sekta. I u této položky mohli žáci 

vybrat pouze jedno z uvedených tvrzení. Více než polovina žáků označila tvrzrní, že 

sekta je uzavřená autoritářská skupina s problematickými p r a k t i k a m i , využívající 

psychickou manipulaci. Druhým nejčastějším tvrzením žáků bylo, že sekta je nové 

náboženské hnutí. Označení sekty jako kultu, který je v napětí s většinovou společností 

využilo 26 žáků (12,9%). Celkem 8,4% žáků považuje sektu za zločinnou náboženskou 

organizaci. Možnost charakterizovat sektu jako alternativní náboženskou skupinu 

využilo pouze 5,4% žáků. Nikdo z dotazovaných nepovažuje sektu za nekřesťanské 

hnutí. 

Nejčastější kombinací odpovědí žáků u předchozích dvou položek bylo označení 

nového náboženského hnutí za alternativní náboženskou skupinu a označení sekty za 

uzavřenou autoritářskou skupinu, která využívá psychickou manipulaci. 

Sekta je: 

• 116; 57,4% 

• 32; 15,8% a 26] 12,9% • 11; 5,4% 

• поуэ náboženské hnutí ~ 

• uzavřená autoritářská skupina 

• každé nekřesťanské hnutí 

• zločinná náboženská organizace 

• alternativní náboženská skupina 

• kult, který je v napětí s většinovou společností 

G r a f 4, Charakteristika sekty žáky SŠ 
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3.3.3 Zdroje informací o nových náboženských hnutích u žáků SŠ 

V grafu 5 je znázorněno, zda žáci získali informace o nových náboženských 

hnutích. Pokud informováni byli, uváděli i konkrétní zdroje těchto informací. 

Z výsledků vyplývá, že více než polovina žáků (52,4%) doposud informace o 

problematice nových náboženských hnutí nezískala. 

Pokud žáci informováni byli, pak nejčastějším zdrojem informací byli rodiče 

(10,0%) a přátelé (7,4%). Skoro shodné procento žáků uvedlo jako svůj zdroj informací 

odbornou literaturu a internet. Pouze 10 žáků odpovědělo, že o nových náboženských 

hnutích byli informováni již na základní škole a celkem 15 žáků uvedlo školu střední. 

Poskytnutí informací ze strany školy je tedy poměrně malé. Dva žáci uvedli, že jsou 

informováni přímo členy náboženské skupiny. 

Zdroje informací o NNH 

• 1 2 1 : 5 2 , 4 % • 23; 10,0% 

• 10; 4,3% 

• 15; 6,5% 

• 13; 5,6% 
• 2; 0,9% • 17; 7,4% 

d 1 ; 0 ' 4 % . 1 5 ; 6 , 5 % d 1 4 ; 6 ' 1 % 

• informace jsem doposud nezískal(a) • od rodičů 
• ze základní školy • ze střední školy 
• od spolužáků • od přátel 
• z odborné literatury • prostřednictvím internetu 
• časopisy • od členů náboženských skupin 

Graf 5, Zdroje informací o nových náboženských hnutí u žáků SŠ 

3.3.4 Setkání s Mormony 

Na otázku, zda se žáci někdy setkali s Mormony, odpovědělo 78,2%, že nikoli. 

Poměrně vysoký počet žáků uvedlo, že ano (viz graf 6). Důvodem četnosti setkání může 

být sousedství dvou škol s místem, kde členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních 

dnů oslovují kolemjdoucí. 
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Setkání s Mormony 

• 158; 78% 

• 44; 22% 

Graf 6, Setkání žáků SŠ s Mormony 

3.3.5 Návštěva vegetariánskérestaurace Góvinda 

Hnutí Haré Kršna provozuje v Praze dvě vegetariánské restaurace. Následující 

graf znázorňuje, j aká j e míra jejich návštěvnosti žáky vybraných středních škol. 

Návštěva vegetariánské restaurace Góvinda 

162; 80,2% 

• 40; 19,8% 

Graf 7, Návštěva vegetariánské restaurace Góvinda žáky SŠ 

3.3.6 Účast při neobvyklém rituálu 

Následující grafické znázornění uvádí počet žáků, kteří se zúčastnili 

neobvyklého rituálu. Celkem jich bylo třináct. O jaké neobvyklé rituály se jednalo 

znázorňuje graf 8b. Devět žáků napsalo, že se účastnilo vyvolávání duchů, které je dnes 

poměrně populární. V daném vzorku se vyskytl i žák, který měl možnost komunikovat 
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s vesmírnými lidmi. Propagátorem komunikace s vesmírnými lidmi v naší republice je 

Ivo Aštar Benda. Dále byly zastoupeny čaroděj nické rituály (hnutí Wicca) a rituál 

zasvěcení kněžny Avalonu. Nepodařilo se mi však zjistit, v čem spočívá rituál týkající 

se zasvěcení kněžny Avalonu. V lexikonu náboženských hnutí, sekt a duchovních 

společenství je pouze uvedeno, že Avalonská nadace pochází z Británie a 

zprostředkovává duchovní vzdělání, které čerpá ze všech tradic. Tato nadace pořádá 

přednášky a kurzy léčitelství, osobního rozvoje, numerologie a šamanských praktik 

(Hrabal, 1998, s. 34). 

Účast při neobvyklém rituálu 

1189; 93,6% 

• 13; 6,4% 

Graf 8a, Účast žáků SŠ při neobvyklém rituálu 

Typy rituálů 

• 1 ; 7,7% •1;7,7% 
• 1 ; 7,7% 

• vyvolávání duchů • zasvěcení kněžny Avalonu 

• komunikace s \esmírnými lidmi • čarodějnické experimenty 

• rituály kultu Wicca 

Graf 8b, Typ rituálu, kterého se žáci SŠ účastnili 
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3.3.7 Absolvování Oxfordského testu osobnosti 

Oxfordský test osobnosti (od roku 2002 přejmenován na Oxfordský test 

schopností), který nabízejí scientologové, absolvovalo celkem 6 žáků. Zda výsledky 

tohoto testu nějakým způsobem tyto žáky ovlivnily, zjišťováno nebylo. V jednom 

případě však žák u položky, která zjišťovala postoj к jednotlivým novým náboženským 

hnutím, uvedl, že má к Scientologické církvi spíše pozitivní postoj. Ostatních pět 

uvedlo, že jejich postoj к této církvi je spíše negativní. Z tohoto zjištění lze usoudit, že 

vliv Scientologické církve i v případě absolvování tohoto kontroverzního testu je 

poměrně nízký, ale nikoli nulový. 

Absolvování Oxfordského testu osobnosti 

• 196; 97,0% 

• 6; 3,0% 

• ano 

• ne 

Graf 9, Absolvování Oxfordského testu osobnosti žáky SŠ 

3.3.8 Návštěva od svědků Jehovových 

Odpovědi žáků na otázku: „Navštívili Vás doma svědkové Jehovovi?" 

znázorňuje graf 10. Z výsledků vyplývá, že tuto zkušenost se svědky má více než 

polovina dotazovaných žáků. Toto zjištění není nijak překvapivé. Svědkové Jehovovi 

mají totiž povinnost strávit určitý počet hodin šířením jejich učení a vzhledem к 

poměrně vysokému počtu členské základny není zvonění u našich dveří neobvyklé. 
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Návštěva od svědků Jehovových 

• 132; 65,3% 

• 70; 34,7% 
• ano 

• ne 

Graf 10, Návštěva žáků SŠ od svědků Jehovových 

3.3.9 Členství blízké osoby v novém náboženském hnutí 

Další otázka byla zaměřena na zjištění, zda někdo z okolí žáků je členem 

některého nového náboženského hnutí. Více něž polovina (54,5%) dotázaných uvedla, 

že někdo takový v jejich okolí je (viz graf 1 la). Žáci, kteří takto odpověděli, měli uvést 

o jaké nové náboženské hnutí se jedná. Tyto výsledky znázorňuje graf 1 lb. 

Nejvíce žáků uvedlo, že někdo z jejich okolí je svědkem Jehovovým, a to v 56 

případech. Celkem 42 žáků uvedlo, že znají někoho, kdo je členem hnutí H^ré Kršna. 

Tento počet je velmi vysoký, lze tedy předpokládat, že žáci do tohoto počtu zahrnuli i 

své blízké, kteří s tímto hnutím pouze sympatizují. Následuje setkání s projevy 

satanismu ve 28 případech a členství v CJKSPS (Mormoni) v 18 případech. I tato čísla 

jsou poměrně vysoká. Celkem 5 žáků uvedlo, že někdo z jejich blízkých je 

scientologem. U položky jiné (uveďte jaké) 6 žáků napsalo Katolickou církev. Zda tito 

žáci považují Katolickou církev za nové náboženské hnutí nebo pouze přehlédli znění 

otázky lze jen těžko odhadnout. Ve 2 případech žáci uvedli adventismus. Jeden žák 

uvedl vesmírné lidi, dále se vyskytl i jeden žák, jehož blízký je členem kultu Wicca. 
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Členství blízké o soby v NNH 

• 110; 54,5% 

I 92; 45,5% 

Graf 1 la, Členství v novém náboženském hnutí blízkých osob žáků SŠ 

Jednotlivá NNH, jejichž členy jsou blízcí studentů SŠ 
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Graf 11b, Počty členů jednotlivých nových náboženských hnutí 
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3.3.10 Postoje žáků SŠ k vybraným novým náboženským hnutím 

Výsledky postojů žáků SS k vybraným novým náboženským hnutí shrnuje graf 

12. Tento graf uvádí počty žáků a kategorie jejich postojů. Důvodem к výběru právě 

těchto nových náboženských hnutí byla jejich charakteristika, kterou jsem se zabývala 

v teoretické části. Žáci měli možnost vybrat si z určených kategorií: spíše pozitivní, 

neutrální, spíše negativní. 

Z grafu lze vyčíst, že postoje žáků к novým náboženským hnutím jsou nejčastěji 

neutrální, a to v 676 případech. Spíše negativní postoj vyjádřilo 468 žáků. Celkem 68 

žáků uvedlo, že jejich postoj к novým náboženským hnutím je spíše pozitivní. 

Nejvíce žáků sympatizuje s hnutím Haré Kršna, a to ve 46 případech. Pozitivní 

postoj к mormonům uvedlo 6 žáků. К satanismu vyjádřilo pozitivní postoj 10 žáků. 

Následují 4 pozitivní postoje ke Scientologické církvi. Z celkového počtu 202 žáků se 

vyskytly i dva případy pozitivního postoje к hnutí Grálu. 

Neutrální postoj к hnutí Grálu vyjádřilo 156 žáků. Následují mormoni a 

Scietologická církev. Ve 108 případech byl uveden neutrální postoj к hnutí Haré Kršna. 

Ke svědkům Jehovovým vyjádřilo neutralitu 80 žáků. Neutrální postoj к satanismu je 

zastoupen v 68 případech. 

Celkem 124 žáků označilo, že к satanismu mají negativní postoj. Pouze o 2 žáky 

méně uvedlo spíše negativní postoj ke svědkům Jehovovým. Následuje 72 případů 

negativního postoje ke Scientologické církvi. Negativní postoj к mormonům byl zjištěn 

u 58 žáků. К hnutí Haré Kršna a Hnutí Grálu vyjádřilo negativní postoj nejméně žáků. 
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Postoje žáků SŠ k jednotlivým NNH 
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Graf 12, Postoje žáků SŠ k vybraným novým náboženským hnutím 
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3.3.11 Postoje žáků k výuce о nových náboženských hnutích na SŠ 

Poslední otázka dotazníku byla zaměřena na zjištění, zda by žáci uvítali výuku o 

nových náboženských hnutích ve škole, kde studují. Z grafu 13 vyplývá, že necelá 

polovina (46,0 %) dotázaných by výuku o této problematice uvítala. Celkem 13,9% 

žáků uvedlo, že je tato problematika nezajímá a výuku o nových náboženských směrech 

by neuvítali. Lhostejný postoj vyjádřilo 40,1% žáků. 

Postoje žáků к výuce o NNH na S Š 

• 28; 13,9% 

• uvítal(a), tato problematika mě zajímá 
• neuvítal(a), tato problematika mě nezajímá 
• je mi to lhostejné 

Graf 13, Postoje žáků к výuce o nových náboženských hnutích na SŠ 

3.4 Rozhovor s vyučujícími SŠ 

Součástí dotazníkového šetření na středních školách byl i rozhovor s pedagogy 

jednotlivých SŠ. Z těchto rozhovorů jsem zjistila následující: tři gymnázia se výukou o 

problematice NNH zabývají v rámci vyučovacího předmětu základy společenských věd, 

ale pouze okrajově. Jeden z učitelů gymnázia, který vyučuje základy společenských 

věd, zařazuje výuku o problematice NNH do druhého ročníku. Výuce v tomto ročníku 

věnuje 2 vyučovací hodiny. Jeden z učitelů SOŠ mi sdělil, že výuka o této problematice 

na škole neprobíhá, jelikož ji nelze vzhledem к zaměření školy zařadit do žádného 

z vyučovaných předmětů. Druhý učitel SOŠ zařazuje výuku o problematice NNH do 

vyučovacího předmětu křesťanská etika, který žáci absolvují ve druhém ročníku. 
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3.5 Výsledky výzkumného šetření - učitelé ZŠ 

Na základních školách jsem oslovila 27 učitelů, kteří vyučují rodinnou výchovu, 

a to dvěma různými způsoby. Prvním způsobem byl osobní kontakt. Takto jsem oslovila 

9 učitelů, z nichž pouze jeden spolupráci odmítl. Druhým způsobem bylo rozeslání 

dotazníků prostřednictvím elektronické pošty. Učitelé byli požádáni, aby buď smazali 

ostatní pro ně nevhodné možnosti odpovědí nebo naopak barevně či jinak zvýraznili 

odpověď, kterou si vybrali. Prostřednictvím elektronické pošty jsem zaslala dotazník 18 

učitelů. Pouze 12 z nich dotazník vyplnilo a odeslalo zpět. Celkem jsem tedy získala 

vyplněné dotazníky od dvaceti učitelů pražských ZŠ. 

Rozložení pohlaví odráží feminizační trend v českém školství. Z 20 vyučujících, 

kteří se účastnili tohoto výzkumného šetření, bylo 19 žen a pouze 1 muž (viz graf 14). 

Pohlaví respondentů 

• 1; 5,0% 

• ženy 

• muži 

Graf 14, Struktura pohlaví respondentů 

Z následujícího grafu vyplývá, že rodinnou výchovu vyučují i učitelé, kteří 

nemají příslušnou aprobaci. Nejčastěji však tito učitelé uvedli, že jejich aprobací je 

občanská výchova. V jednom případě rodinnou výchovu vyučuje učitel, jehož aprobací 

je český jazyk a výtvarná výchova. 
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Aprobace - rodinná výchova 

• 13; 65,0% 

I 7; 35,0% 

Graf 15, Aprobace respondentů 

Ve všech případech respondenti uvedli, že vzdělávací program, podle kterého 

vyučují je Základní škola. Vzhledem к tomuto výsledku není graf uveden. 

Z grafu 16 vidíme, že převládající délka pedagogické praxe oslovených učitelů 

činí 5 až 10 let. Následuje kategorie délky pedagogické praxe 2 až 4 roky, poté 11 až 20 

let. Méně než 2 roky vyučují 2 učitelé. V daném vzorku se rovněž vyskytli i 2 

respondenti, kteří uvedli, že jejich délka pedagogické praxe přesahuje 20 let. 

Délka pedagogické praxe respondentů 

• 6; 30,0% 

• 5; 25,0% 

• 3; 15,0% 

• 4; 20,0% 

• 2; 10,0% • méně než 2 roky 

• 2 - 4 roky 

• 5 - 1 0 let 

• 11 - 20 let 

• více než 20 let 

Graf 16, Délka praxe respondentů 
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3.5.1 Oblíbenost vyučování o nových náboženských hnutích 

Na otázku „baví Vás vyučovat témata zaměřená na nová náboženská hnutí" 

odpovědělo 70,0% vyučujících, že spíše ano, 25,0% respondentů odpovědělo, že spíše 

ne. Pouze jeden učitel sdělil, že vyučovat žáky o této problematice ho baví. Záporně se 

nevyjádřil žádných z dotazovaných učitelů. Odpovědi jsou vyjádřeny v grafu 17. 

Oblíbenost vyučování o NNH 

• 14; 70,0% 

• ano 

a spíše ano 

• spíše ne 

• ne 

Graf 17, Oblíbenost vyučování o nových náboženských hnutích 

3.5.2 Zařazení výuky o nových náboženských hnutí do jednotlivých ročníků ZŠ 

Z grafu 18 lze vidět, že nejčastěji je výuka o nových náboženských hnutích 

respondenty zařazována do posledního ročníku ZŠ. Méně pak do ročníku osmého 

(23,1%), v sedmém ročníku pouze v pěti případech. V šestém ročníku pouze v jediném 

případě. Několik respondentů uvedlo, že výuku zařazují do více ročníků. 
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Zařazení výuky o NNH 

• 14; 53,8% 

1; 3,8% 

5; 19,2% 

• 6; 23,1% 

• 6. ročník 

• 7. ročník 

• 8. ročník 

• 9. ročník 

Graf 18, Zařazení výuky o nových náboženských hnutích do jednotlivých ročníků 

3.5.3 Prameny к přípravě na výuku o nových náboženských hnutích 

Respondenti uvedli, že nejčastěji к přípravě na výuku o nových náboženských 

hnutích využívají internet. Dalším poměrně častým zdrojem informací je odborná 

literatura. Časopisy využívají učitelé pouze ve čtyřech případech. Jeden z dotazovaných 

učitelů uvedl, že čerpá pouze přednášek z Pedagogické fakulty. Několik učitelů uvedlo, 

že к přípravě využívá více zdrojů. Nejčastěji se jednalo o právě o kombinaci internetu a 

odborné literatury. Výsledky jsou znázorněny v grafu 19. 
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Prameny к přípravě na výuku o NNH 

• učebnice • odborná literatura 
• časopisy • internet 
• přednášky z Pedagogické fakulty 

Graf 19, Prameny к přípravě na výuku o nových náboženských hnutích 

3.5.4 Využívání jednotlivých vyučovacích metod a pomůcek 

Míra využití jednotlivých vyučovacích metod a pomůcek při výuce o 

problematice nových náboženských hnutí je znázorněna v grafu 20. Z grafu lze vyčíst, 

že dotazovaní učitelé nejčastěji využívají výklad, a to ve 12 případech. Sedm učitelů 

uvedlo, že výklad využívají občas. Následuje práce žáků ve skupinkách. Překvapující je, 

že z metod, které podporují aktivitu žáků, učitelé označili, že často využívají pouze 

diskusi, projektový úkol a pracovní listy, a to vždy jen v jediném případě. 
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Míra využití jednotlivých vyučovacích metod a pomůcek 
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Graf 20, Míra v y u ž i t í jednotlivých vyučovacích metod a pomůcek 

3.5.5 Kontakt učitele s žákem nebo rodiči, kteří se hlásí к některému novému 

náboženskému hnutí 

Z grafu 21a vyplývá, že sedm z dvaceti dotazovaných učitelů se během své 

praxe nesetkalo s žákem nebo rodiči, kteří se hlásí к některému novému náboženskému 

hnutí. Dalších 13 učitelů uvedlo, že se takovýmto žákem nebo rodiči setkalo. Graf 21b 

ukazuje, o jaké nové náboženské hnutí se jednalo. Nejvíce učitelů se setkalo se 

sympatizanty svědků Jehovových. Následují čtyři případy setkání s projevy satanismu, 
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kde lze předpokládat spíše setkání s žákem než s rodiči vyznávajícími satanismus. V 

dalších třech případech se jednalo o scienotologii. Dva učitelé uvedli, že se setkali se 

sympatizanty hnutí Haré Kršna. Žádný z dotazovaných učitelů neuvedl, že by se během 

své pedagogické praxe setkal s žákem nebo rodiči, kteří by sympatizovali s hnutím 

Grálu nebo Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. 

Kontakt učitele s žákem nebo rodiči, kteří se 
hlásí к některému NNH 

• 13; 65,0% 

• 7; 35,0% 

• ano 

• ne 

Graf 21a, Kontakt učitele s žákem nebo rodiči, kteří se hlásí к některému NNH 

Nová náboženská hnutí u žáků nebo jejich rodičů 

• 9; 50,0% 

• Společnost svédků Jehovových • Hnutí Grálu 
• CJKSPD (Mormoni) • Satanismus 
• Scientologická církev • Hnutí Haré Kršna 

Graf 21b, Jednotlivá NNH, ke kterým se hlásí žáci nebo rodiče 
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3.6 Shrnutí výzkumného šetření na středních a základních školách 

Z výsledků výzkumného šetření, kterého se účastnilo 202 žáků pražských 

středních škol vyplynulo následující. Žáci středních škol nejčastěji považují NNH za 

alternativní náboženskou skupinu. Sektu žáci nejčastěji charakterizovali jako uzavřenou 

autoritářskou skupinu s problematickými praktikami, která využívá psychickou 

manipulaci. Ukázalo se, že více než polovina dotázaných doposud nezískala informace 

o problematice NNH. Pokud žáci informováni byli, tak nejčastěji od rodičů. 

Informovanost žáků o této problematice prostřednictvím základní nebo střední školy 

byla minimální. 

Přibližně pětina dotazovaných žáků uvedla setkání s Mormony a návštěvu 

vegetariánské restaurace, kterou provozují členové hnutí Haré Kršna. Neobvyklých 

rituálů se zúčastnilo pouze několik žáků. Nejčastěji ne jednalo o vyvolávání duchů. 

V daném vzorku se nevyskytl žádný žák, který by uvedl, že provozuje satanistické 

rituály. Více než polovina žáků sdělila, že byla v místě svého bydliště poctěna 

návštěvou svědků Jehovových. Svědkové Jehovovi byli také nejčastěji uvedeni u 

položky, která zjišťovala, zda je někdo z blízkého okolí žáků členem některého NNH. 

Stěžejním cílem tohoto výzkumu byl postoj žáků к jednotlivým novým náboženským 

hnutím. Nejčastěji byl vyjádřen neutrální postoj, následoval spíše negativní postoj. 

Nejméně žáků uvedlo, že jejich postoj je spíše pozitivní. Nejvíce sympatií dotazovaných 

žáků získalo hnutí Haré Kršna. Skoro shodný negativní postoj byl vyjádřen к satanismu 

a svědkům Jehovovým. Celkem 93 žáků uvedlo, že je problematika týkající se nových 

náboženských hnutí zajímá a výuku zaměřenou na toto téma by uvítali. Dalších 28 žáků 

by však výuku o této problematice neocenilo. Lhostejný postoj к výuce vyjádřilo 81 

žáků. 

Jak je realizována výuka o problematice NNH na 2. stupni pražských základních 

škol, jsem zjišťovala rovněž metodou dotazníků u 20 učitelů rodinné výchovy. 

Vyučovat žáky na toto téma baví více než polovinu učitelů. Při zjišťování zařazení 

tohoto tématu do jednotlivých ročníků nejvíce učitelů uvedlo 9. ročník. Zajímavé je 

využívání internetu, jako zdroje pro přípravu. Učebnice к přípravě využívány nejsou. 

Pravděpodobným důvodem je absence informací o nových náboženských hnutích 

v učebnicích rodinné výchovy. Dále bylo zjištěno, že převážná většina učitelů volí 
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poměrně málo nápadité vyučovací metody. Nejčastěji totiž využívají výklad. Kontakt 

s žákem nebo rodiči, kteří se hlásí к některému NNH, uvedla více než polovina učitelů. 

Nejčastěji se jednalo o svědky Jehovovy. 

Na základě zjištění, že informovanost žáků středních škol o NNH 

prostřednictvím základních škol je velmi nízká (byla zjištěna pouze u deseti 

respondentů), uvádím v dalším oddíle diplomové práce metodickou část. 
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4 Metodická část 

4.1 Cíle metodické části 

Cílem metodické části je navrhnout možnosti, jak zařadit výuku o problematice 

nových náboženských hnutí na střední a základní školy. Dále se zabývám vyučovacími 

metodami, které lze při výuce využít. Zaměřuji se především na metody, které aktivizují 

žáky. V závěru uvádím náměty na didaktické hry, kterými lze obohatit výuku o 

problematice nových náboženských hnutí. 

4.2 Výuka nových náboženských hnutí na SŠ 

4.2.1 Zařazení výuky 

Na středních školách lze výuku o problematice nových náboženských hnutí 

zařadit do některého z humanitních předmětů. 

Nejvhodnějším řešením na gymnáziích se jeví zařadit výuku do vyučovacího 

předmětu základy společenských věd. К výuce o této problematice lze využít i hodiny 

věnované např. literatuře, kdy žáci mohou analyzovat některá literární díla představitelů 

jednotlivých nových náboženských hnutí. O vzniku a vývoji nových náboženských 

hnutí se lze okrajově zmínit i ve vyučovacích předmětech, jako je dějepis nebo zeměpis. 

Na středních odborných školách s humanitním zaměřením, lze zařadil výuku o 

problematice nových náboženských hnutí do vyučovacího předmětu občanská nauka 

nebo psychologie. 

4.3 Výuka nových náboženských hnutí na 2. stupni ZŠ 

4.3.1 Zařazení výuky 

Podle Vzdělávacího programu Základní škola by měla být výuka o problematice 

nových náboženských hnutí probírána v rámci vyučovacího předmětu rodinná výchova. 

Ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) je výuka o této problematice zařazena do 

vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví. Zařazení tématu do jednotlivých ročníků je 

v kompetenci učitele. 
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4.3.2 Vyučovací metody 

V souvislosti se SVP se předpokládá realizovat výuku určitými vyučovacími 

metodami. V této kapitole se zaměřuji na tyto vyučovací metody: výklad, vyprávění, 

brainstorming, diskuzi a práci v žáků ve skupinách. 

Výklad je typickou tradiční vyučovací metodou, která je preferována řadou 

učitelů (viz graf 20). Při výkladu stojí učitel před třídou nebo prochází v uličkách mezi 

lavicemi a učivo sděluje žákům formou monologu. Žáci základní školy však udrží 

pozornost a vnímání slov učitele pouze několik minut. Použití výkladu se tedy nejeví 

jako nej vhodnější metoda, která by měla být použita při výuce o problematice nových 

náboženských hnutí u žáků základních škol. V následujícím textu se proto zaměřím na 

metody, které se vzhledem к aktivitě žáků jeví jako vhodnější. 

Vyprávění je rovněž metodou monologickou. Může však mít i motivační 

charakter. Učitel může žákům např. realisticky převyprávět fiktivní příběh o člověku, 

který se stal členem některého nového náboženského hnutí. Lze vyprávět i odstrašující 

příběhy o hromadných sebevraždách v zahraničí. Další možností je využít vyprávění 

k tomu, aby i žáci byli aktivní. Je možné začít několika větami, kdy popíšeme první 

setkání s členem některého nového náboženského hnutí. Úkolem žáků bude příběh 

doplňovat a dále rozvíjet. Žáci se mohou střídat podle zasedacího pořádku. 

Brainstorming (burza nápadů) je aktivizující vyučovací metodou, pří které žáci 

generují pojmy, které jsou relevantní zadanému tématu. Účelem brainstormingu je 

navodit myšlenkovou aktivitu žáků, a to následujícím způsobem: na začátku hodiny 

napíše vyučující velkými písmeny doprostřed tabule některý pojem, např. SEKTA. 

Úkolem žáků je uvést jakékoliv další pojmy, týkající se pojmu sekta, které se jim bez 

přemýšlení vybaví. Tyto pojmy zapisuje učitel nebo některý z žáků na tabuli. Pojmy lze 

šipkami doplnit o vzájemné souvislosti. Učitel by měl dbát na to, aby se do této aktivity 

zapojili všichni žáci. Důležité je, aby učitel neustále žáky к myšlenkové aktivitě 

povzbuzoval. Brainstorming může sloužit к uvedení žáků do dané problematiky nebo 

к opakování učiva. 

Diskuze je metodou, kdy spolu žáci hovoří na dané téma. Prostřednictvím 

diskuze se žáci mohou dozvědět něco nového a zároveň rozvíjet svou verbální 

komunikaci. Vhodné je, aby se učitel s žáky o daném tématu domluvil na konci hodiny. 
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Žáci tak maji možnost se do příští hodiny lépe připravit a promyslet, čím by mohli do 

diskuze přispět. Téma diskuze by mělo být dostatečně atraktivní, aby žáky zaujalo. 

Učitel by neměl diskuzi řídit, ale pouze žáky usměrňovat, aby se příliš neodchylovali od 

daného tématu. Diskutovat musí především žáci. V závěru diskuze je vhodné zopakovat 

hlavní teze žáku a výsledky diskuze shrnout. Příklady témat к diskuzi o problematice 

nových náboženských hnutí jsou uvedeny zde: 

1. odmítání transfúze krve u svědků Jehovových 

2. polygamie Mormonů 

3. vegetariánství oddaných Kršnovi 

Dále lze využít rozdělení žáků do skupin. Každá skupina si vylosuje lístek, kde 

je uvedeno jedno z nových náboženských hnutí. Úkolem žáků je o tomto hnutí do příští 

hodiny připravit prezentaci pro ostatní. Při realizaci si žáci jednotlivých skupin určí 

role. Jeden žák informace sděluje, druhý je v bodech zapisuje na tabuli a třetí ze skupiny 

zajišťuje organizaci (rozdávání materiálů, promítání apod.) 

Učitel je při prezentaci jednotlivých skupin žáků pouze v roli pozorovatele. Po 

skončení prezentace může učitel doplnit případné chybějící informace nebo zodpovědět 

eventuální dotazy žáků. 

4.3.3 Náměty na didaktické hry 

V následujícím přehledu jsou uvedeny didaktické hry, které je možné využít 

v rámci výuky o problematice nových náboženských hnutí na základních školách. Při 

některých hrách je zapotřebí mít dostatečný prostor a je proto nutné odsunout lavice tak. 

aby nepřekážely. 

Šibenice 

Šibenice je hra, kterou lze využít na začátku vyučovací hodiny. Úkolem žáků je 

hádat slovo, které bude tématem této hodiny. Učitel vyznačí na tabuli počet písmen a 

žáci typují, jaká písmena mohou být ve slově obsažena. Za každé neuhodnuté písmeno 

učitel nakreslí na tabuli část šibenice. Uhodnutá písmena zapíše. Hra musí být 
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dynamická a co nejkratší. Pojmem, který mají žáci uhodnout, může být např. 

MANIPULACE. 

Vyloučený (podle lit. 8) 

Cílem této aktivity je zvýšit sociální dovednosti, poznat pocit vyloučení ze 

skupiny a naučit se proti osamění postupovat. Žáci procházejí po třídě, vzájemně sc 

potkávají, podávají si ruce, usmívají se, hovoří spolu a pouze jednoho z nich si nikdo 

nevšímá (tento žák se předem dobrovolně přihlásí). Úkolem „vyloučeného" žáka je 

pokusit sc získat něčí pozornost nebo někoho přemluvit, aby mu podal ruku nebo se 

s ním dal do řeči. Jiný dobrovolník se může pokusit získat přízeň obtížnější formou. 

Bude se snažit získat pozornost ostatních bez mluvení, pouze doteky nebo mimicky. Po 

skončení hry žáci diskutují o tom, zda bylo těžké odmítat přízeň či nikoli. Dobrovolníci 

mohou vyjádřit své pocity, které při průběhu hry měli. 

Sochy 

Cílem této hry je vyzkoušet si možnost ovládat druhého, ale také poznat, jaké to 

je být druhým ovládán. Žáci vytvoří dvojice (nebo tříčlenné skupinky). Jeden z dvojice 

bude sochařem, druhý sochou. Úkolem sochaře je beze slov vymodelovat sochu tak, jak 

si přestavuje. Pak ostatním popíše, co jeho socha znázorňuje. Poté si žáci role vymění. 

« 

Komunita 

Cílem této hry je naučit se naučit se vnímat a následně odhalit komunikační 

techniky ostatních. Dobrovolník po požádán, aby vyčkal za dveřmi. Mezitím se ostatní 

žáci domluví na pravidle, podle kterého budou s dobrovolníkem komunikovat. Úkolem 

dobrovolníka je toto pravidlo odhalit. Návrhy pro pravidla komunikace jsou např.: na 

všechny otázky dobrovolníka odpovídat větou, která začíná písmenem „P", držet 

v pravé ruce psací potřebu nebo mít pravou nohou přes levou. 

Scénky 

Cílem je seznámit ostatní prostřednictvím scénky s různými náboženskými 

skupinami. Žáci jsou rozděleni do skupin. Jeden z žáků každé skupiny si vylosuje lístek 

s tématem. Úkolem skupin je během deseti minut promyslet, jak scénku na dané téma 
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sehrají. Poté jsou scénky jednotlivých skupin prezentovány ostatním. Úkolem zbylých 

skupinek je uhodnout, jakého náboženství nebo nového náboženského hnutí se scénka 

týkala. Příklady témat uvádím zde: 

1. hnutí Haré Kršna 

2. svědkové Jehovovi 

3. buddhismus 

4. islám 

5. křesťanství 

Zkus vyhrát 

Tato hra spočívá v tom, že učitel požádá některého z žáků, aby řekl číslo od 

jedné do sta. Žák řekne např. číslo 5. Učitel řekne např. číslo 15. Poté žákovi sdělí, že 

jeho číslo je vyšší, tudíž vyhrál a na tabuli si zapíše bod. Poté požádá další žáky, aby 

řekli nějaké z čísel. Učitel odpoví opět vyšším číslem a tím vyhraje. Pokud některý žák 

sdělí, že jeho číslem je 100, učitel řekne číslo nižší a žákovi opět sdělí, že nad ním 

vyhrál. Učitel vyzývá žáky a opakuje tento princip, dokud některý z žáků nepochopí a 

nesdělí ostatním, že v této hře nelze nikdy nad učitelem vyhrát. Po skončení hry lze 

s žáky diskutovat o principu této hry a různých příkladech. 

Odolnost (podle lit. 9) 

Cílem této hry je nácvik odpovědí na ponižování a posmívání. Žáci utvoří 

tříčlenné skupinky. Každý z žáků si na papír napíše seznam deseti nadávek a urážek, 

které běžně používá. Z každé skupiny se přihlásí jeden dobrovolník, který se posadí 

naproti ostatním ze skupinky. Tito žáci na dobrovolníka slovně útočí (uráží, vyčítají, 

posmívají se apod.). Úkolem dobrovolníka je odpovídat na tyto verbální útoky různými 

technikami (ignorace, výsměch, souhlas, odchod apod.). Je vhodné, aby se žáci ve 

skupince prostřídali. Po skončení aktivity učitel hovoří s žáky o nej účinnějších 

metodách obrany. 
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Hodnoty (podle lit. 8) 

Cílem je ujasnit si hodnoty, které jsou pro koho důležité. Každý z žáků dostane 

seznam hodnot seřazených podle abecedy. Úkolem žáků je přiřadit hodnotám pořadí od 

1 (nejdůležitější hodnota ) do 14 (nejnižší hodnota). Poté žáci utvoří čtyřčlenné 

skupinky a porovnají své seznamy. Každý z žáků zdůvodní svou volbu. 

Poté mohou žáci ve skupinkách zkusit vytvořit seznam hodnot, které preferuje 

diktátor nebo vůdce sekty. S výběrem seznámí i ostatní skupiny. 

Přehled hodnot: 

bezpečí domova 

duchovní hodnoty 

láska 

moudrost 

peníze 

pohodlný život 

přátelství 

rodina 

sebeůcta 

společenské uznání 

svět v míru 

svoboda 

štěstí 

_ zdraví 

Rušitel (podle lit. 15) 

Cílem této aktivity je naučit žáky, jak se ubránit nežádoucímu vměšování. Žáci 

utvoří dvě velké skupiny. Každý z žáků první skupiny se posadí a snaží se relaxovat. 

Žáci z druhé skupiny (rušitelé) si vyberou vždy jednoho z žáků, který relaxuje. Úkolem 

rušitelů je snaha vtáhnout relaxujícího do hovoru, např. slovy. „ to je dneska hezky", 

„můžu si vedle tebe sednout", atd.. Rušitelé si mohou předem promyslet, jaký typ osoby 

budou předvádět, např.: žebrák, upovídaný, neodbytný, stěžovatel apod.. 
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Relaxující se snaží udržet svůj klid a nenechat se zatáhnout do hovoru. Svůj 

nezájem může dávat najevo zpočátku zdvořile, později důrazně, a to až do chvíle, kdy 

ho druhý nechá na pokoji. Role skupin se poté vystřídají. 

Na závěr učitel s žáky hovoří o tom, zda bylo obtížné zůstat v klidu a nenechat 

se vyprovokovat nebo zjišťuje jaká role žáky více bavila. 

Ne, nechci (podle lit. 15) 

Cílem této hry je naučit se odmítat. Jeden dobrovolník si stoupne do kruhu a 

ostatní žáci na něj útočí otázkami nebo požadavky, na které lze odpovídat buď „ano" 

nebo „ne" a snaží se ho přesvědčit, aby souhlasil. Úkolem dobrovolníka je odmítat 

slovy „ne", „nechci" apod., ne však mechanicky, musí se nad otázkou zamyslet. Jakmile 

s něčím souhlasí, tak skončí a místo něj nastupuje žák, který ho přesvědčil, aby 

souhlasil nebo jiný dobrovolník. Pokud někdo nevydrží odmítat dlouho, je třeba ho 

podpořit. Příklady otázek: Půjčíš mi tužku? 

Půjdeš se mnou ven? 

Dáš mi svačinu? 

Můžeš mi dát opsat úkol? 

Můžu si sednout vedle tebe? 

Chceš peníze? 

Můžeš se na mě podívat, prosím? 

U této hry hodnotíme, jak dlouho kdo vydržel odmítat. Učitel hovoří s žáky o 

odmítání, např.: Co je těžké odmítnout? Ve kterých situacích běžného života není 

jednoduché odmítnout? V jakých situacích je důležité umět odmítnout? Jak se člověk 

cítí, když ho někdo odmítne? 
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5 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na problematiku nových náboženských hnutí. 

V teoretické části jsem se zabývala problematikou terminologie, dále jsem popsala typy 

náboženských institucí a legislativu týkající se církví a náboženských skupin v ČR. 

V následující kapitole jsem se zabývala výukou náboženství na školách a důvody 

vstupu mladých lidí do nových náboženských hnutí. V závěru teoretické části jsem 

charakterizovala jednotlivá nová náboženská hnutí. 

Těžiště celé práce však spočívalo ve výzkumné části. Cílem bylo metodou 

dotazníkového šetření zjistit, zda jsou žáci středních škol o NNH informováni. Na 

středních školách bylo výzkumné šetření také zaměřeno na postoje žáků к NNH. Na 

základních školách jsem zjišťovala, jak je učiteli rodinné výchovy realizována výuka o 

problematice NNH. Zjistila jsem, že žáci středních škol mají o NNH nedostatek 

informací. Z výsledků výzkumného šetření jsem také zjistila, že setkání žáků s NNH 

není ojedinělé. 

Na základě výsledků výzkumných šetření jsem v posledním oddíle uvedla 

metodickou část, kde bylo mojí snahou navrhnout zařazení výuky o problematice NNH. 

Dále jsem uvedla vyučovací metody, které lze při výuce o této problematice využít. 

Zaměřila jsem se především na ty metody, při nichž mohou být žáci aktivní. V závěru 

metodické části jsem vypracovala přehled námětů na didaktické hry, kterými lze 

obohatit a zatraktivnit výuku žáků 2. stupně základních škol v rámci rodinné výchovy. 

Jsem si vědoma toho, že působení některých NNH může mít negativní dopad na 

dospívající mládež. Proto se domnívám, že v této oblasti by měla preventivně působit 

především škola. Proces vzdělávání žáků by měl směřovat k tomu, aby žáci věděli, jak 

odolávat různým tlakům vedoucím k protispolečenskému chování. Učitel by měl žákům 

poskytnout o jednotlivých NNH nejen informace, ale měl by také poukázat na možnost 

jejich negativního dopadu na jedince. Proto vidím takový význam v působení učitelů a 

škol, které by měli nést zodpovědnost za dostatečnou informovanost svých žáků. 

Učitelé by ale také neměli opomíjet výchovu к náboženské toleranci. Měli by být 

schopni vysvětlit žákům, že tolerance к jinému názoru je základem pro fungování 

demokratické společnosti. 
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Příloha 1, Registrované církve a náboženské společnosti se zvláštními právy: 

Církev, náboženská společnost registrace 
Apoštolská církev v CR 1989 
Bratrská jednota baptistů 1951 
Církev adventistů sedmého dne 1951 
Církev bratrská 1951 
Církev československá husitská 1920 
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Mormoni 1990 
Církev řeckokatolická Rak.-Uh. 
Církev římskokatolická Rak.-Uh. 
Českobratrská církev evangelická Rak.-Uh. 
Evangelická církev augsburského vyznání v ČR Rak.-Uh. 
Evangelická církev metodistická 1951 
Federace židovských obcí v CR Rak.-Uh. 
Jednota bratrská Rak.-Uh. 
Křesťanské sbory 1956 
Luterská evangelická církev augsburského vyznání v ČR 1995 
Náboženská společnost českých unitářů 1930 
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 1993 
Novoapoštolská církev v CR 1956 

Pravoslavná církev v českých zemích Rak.-Uh. 
Slezská církev evangelická augsburského vyznání Rak.-Uh. 
Starokatolická církev v CR Rak.-Uh. 

(Zdroj: www.mkcr/categories.php?id=264) 

http://www.mkcr/categories.php?id=264


Příloha 2, Registrované církve a náboženské společnosti bez zvláštních práv: 

Církev, náboženská společnost registrace 

Církev Křesťanská společenství 2002 

Obec křesťanů 2002 

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny - Hnutí Haré Krišna 2002 

Česká hinduistická náboženská společnost 2002 

Ústředí muslimských obcí 2004 

{Zdroj: www.mkcr/categories.php?id=263') 

http://www.mkcr/categories.php?id=263'


Příloha 3, Tabulka I. - Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Hnutí Grálu 

NNH 

rok založení 

Církev Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů 
1830 

Hnutí Grálu 

1928 
zakladatel 

původ 

sídlo 

symbol 

literatura 

státní registrace 

Joseph Smith ( 1805 - 1844) 

křesťanský 

Salt Lake City (Utah, USA) 

Kniha Mormonova 

1990 

počet členů - svět (cca) 1 500 000 

počet členů - CR (cca) 1 500 

Oskar Ernst Bernhardt ( 1875 - 1941 ) 

hermetický 

Vomperberg (Rakousko) 
Moroni držící v rukou trubku rovnoramenný kříž v kruhu 

Ve světle Pravdy 

VE 
SVITU 

ľRAVDV 

l̂ twewui 

20 000 

500 

ústředí v CR Milady Horákové 85, Praha 7 Pekárenská 10, Brno 
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Příloha 4, Tabulka II. - Hnutí Haré Kršna, Církev satanova 

Uk-Saume 
Ai*on S/ммкч I л\чл 

NNH Hnutí Haré Kršna Církev satanova 

rok založení 

Abhaj Čaran De (1896 - 1977) zakladatel Anton Szandor La Vey (1930 - 1997) 

orientální 

sídlo Los Angeles (Kalifornie, USA) 

okultní 

San Francisko (Kalifornie, USA) 

symbol Kršna pentagram 

státní registrace 

počet členů - svět (cca) 10-20 000 30 000 

počet č l e n ů - Č R (cca) 

ústředí v CR Jílová 290, Praha P.O. BOX 28, Brno 

literatura Bgahavadgíta Satanská bible 
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Příloha 5, Tabulka III. - Scientologická církev, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 

NNH 

rok založení 

zakladatel 

původ 

sídlo 

symbol 

literatura 

státní registrace 

Scientologocká církev 

1952 

L. Ron Hubbbard (1911 - 1986) 

pseudonáboženský 

Clearwater (Florida, USA) 

esoterický kříž dianetický 

trojúhelník 

Dianetika 

Náboženská společnost 

Svědkové Jehovovi 

1870 

Charles Taze Russel ( 1 8 5 2 - 1916) 

křesťanský 

Brooklyn (New York, USA) 

hradní strážná vížka 

Strážná věž Probuďte se! 

ibudtese! 

1993 

počet členů - svět (cca) 

počet členů - CR (cca) 

10 000 000 4 000 000 

několik desítek 16 000 

ústředí v Jindřišská 7, Praha 1 Bryksova 939/37, Praha 9 
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5. <http://www.krisnuvdvur.cz/> 

6. <hUp://www.mormon.org/learn/0,8672,946-18.00.html> 

7. <http://www.posclstvi.gralu.cz/> 

8. <http://www.satans.wz.cz> 

9. <http://www.scientologie.cz/index.php?display=books> 

10. <http://www.scicnlologie.cz/tisk/index.php?display=page&ID=3&version=CZ> 

11. <hUp://www.scicntologie.cz/tisk/index.php?display=page&ID=5&pg=2&version=CZ> 

12. <http://www.svedkove-iehovovi.navajo.cz/> 
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Příloha 6, Dotazník pro žáky SŠ 

Nová náboženská linutí na středních školách - D O T A Z N Í K PRO Ž Á K Y SŠ 

Dotazník je anonymní, nepodepisujte! 

Pohlaví: muž • zena • 

V ě k : 

1. Nové náboženské linutí je (označte křížkem nouze I tvrzení): 

• a) sekta 

• b) uzavřená autoritářská skupina s problematickými praktikami, využívající psychickou manipulaci 

• c) každé nekřesťanské hnutí 

• d) zločinná náboženská organizace 

• e) alternativní náboženská skupina 

• 0 kult, který je v napětí s většinovou společností 

2. Sekta je (označte křížkem pouze I tvrzení): 

• a) nové náboženské hnutí 

• b) uzavřená autoritářská skupina s problematickými praktikami, využívající psychickou manipulaci 

• c) každé nekřesťanské hnutí 

• d) zločinná náboženská organizace 

• e) alternativní náboženská skupina 

• 0 kult, který je v napětí s většinovou společností 

3. Jakým způsobem jste získal(a) či získáváte informace o nových náboženských hnutích? 

b) od rodičů • 

d) ze střední školy • 

0 od přátel • 

li) prostřednictvím internetu • 

a) informace jsem doposud nezískal(a) • 

c) ze základní školy • 
e) od spolužáků • 
g) z odborné literatury • 
i) jiným (jakým) • 

4. Setkal(a) jste se s Mormony? 

a) ano • 

b) ne • 

5. Navštívil(a) jste vegetariánskou restauraci Góvinda? 

a) ano • 

b) ne • 



6. Účastníl(a) jste se neobvyklého rituálu? 

a) ano • uveďte jakého 

b) ne • 

7. Absolvoval(a) jste Oxfordský test osobnosti? 

a) ano • 

b) ne • 

8. Navštívili Vás doma svědkové Jehovovi? 

a) ano • 

b) ne • 

9. Znáte někoho z Vašeho okolí (rodina, přátelé...), kdo je členem některého z níže uvedených 

nových náboženských hnutí? 

a) ne • 

b) ano • (jaké) 

• Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni) 

• Hnutí Grálu 

• Hnutí Haré Kršna 

• Satanismus 

• Scientologická církev 

• Společnost svědků Jehovových 

• Jiné (jaké) 

10. Uveďte jaký je Váš postoj к níže uvedeným novým náboženským hnutím: 

spíše pozitivní neutrální spíše n 

a) Mormoni • • • 
b) 1 lnutí Grálu • • • 
c) 1 lnutí Haré Kršna • • • 
d) Satanismus • • • 
e) Scientologická církev • • • 
0 Společnost svědků Jehovových • • • 

11. Výuku o nových náboženských hnutích na škole, kterou navštěvuji bych: 

a) uvítal(a), tato problematika mě zajímá • 

b) neuvítal(a), tato problematika mě nezajímá • 

c) je mi to lhostejné • 
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Příloha 7, Dotazník pro učitele rodinné výchovy ZŠ 

Nová náboženská hnutí na 2. s tupni základních škol - D O T A Z N Í K P R O V Y U Č U J Í C Í 

V ý z k u m n é šetření j e součást í d ip lomové práce real izované na Katedře školní a sociální 

pedagogiky , oddělení rodinné výchovy na Pedagogické fakul tě Univerzi ty Kar lovy v Praze, 

Lucií C z e c h o v o u , s tudentkou biologie a rodinné výchovy pro Z Š a SŠ. 

Cí lem v ý z k u m n é h o šetření j e získat in fo rmace o tom, j a k j e na 2. stupni základních škol 

rea l izována výuka zaměřená na problemat iku nových náboženských hnutí . 

Dotazník j e anonymní , z í skaná data budou použi ta pouze к v ý z k u m n ý m účelům a 

nebudou předána nepovo laným o s o b á m . 

Základní údaje o Vás. Vaší pedagogické praxi a vvuce nových náboženských linutí: 

Pohlaví: žena • muž • 

Vaše aprobace je: 

Vzdělávací program, podle kterého vyučujete: 

Celková délka Vaší pedagogické praxe je: 

a) méně než 2 roky • 

b) 2 až 4 roky • 

c) 5 až 10 let • 

d) II až 20 let • 

e) více než 20 let • 

1. Baví Vás vyučovat témata zaměřená na nová náboženská hnutí: 

a) ano • 

b) spíše ano • 

c) spíše ne • 

d) ne • 

2. Výuku nových náboženských hnutí zařazujete do: 

a) 6. ročníku • 

b) 7. ročníku • 

c) 8. ročníku • 

d) 9. ročníku • 
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3. Jaké prameny využíváte při přípravě na výuku nových náboženských hnutí? 

a) učebnice • 

b) odbornou literaturu • 

c) časopisy • 

d) internet • 

e) jiné (Jaké) • 

4. Při výuce nových náboženských hnutí využíváte: 

vůbec občas často 

a) frontální výuku • • • 
b) skupinové formy výuky • • • 
c) pracovní listy • • • 
d) audiovizuální pomůcky • • • 
e) prvky dramatické výchovy • • • 
0 projektové úkoly • • • 
g) řešení modelových situací • • • 
h) besedy s odborníky • • • 
i) jiné formy a pomůcky (jaké) 

5. Setkal(a) jste se během Vaší praxe s žákem nebo rodiči, kteří sympatizují nebo jsou členy 

některého z níže uvedených nových náboženských hnutí? 

a) ne • 

b) ano • {jaké) 

• Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni) 

• Hnutí Grálu 

• Hnutí Haré Kršna 

• Satanismus 

• Scientologická církev 

• Společnost svědků Jehovových 

• Jiná (Jaká) 

Děkuji za Vaši trpělivost a laskavou spolupráci, Lucie Czechová, 


