Zdeněk Kratochvíl:  Uvedení k filosofii      (103, 203)  2/0, 2/0  Zkouška
    Sledování vztahů filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, nikoliv chronologické, přesto časté odkazy na “dějiny filosofie” a na problém dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování bytostné moudrosti?
    Doporučeno pro studenty nefilosofických oborů FF a pro oborové studenty religionistiky jako splnění požadavku z filosofie. Způsob atestací stejný jako u kursu Z. Pince “Kořeny evropské tradice”.

Zdeněk Kratochvíl:  Předsokratici  (108, 208)     2/0, 2/0,  -, Zk
    Základní kurs pro orientaci v nejstarší řecké filosofii (6. a 5. st.) a v jejich náboženských kontextech. Proměny charakteru zbožnosti, mythologických témat a výrazů, způsobu myšlení. Bohové, Bůh, kosmos, duše, harmonie, živly, mysl, probuzení, Jedno, protiklady. Vznik vědy i racionální kritiky a substituce náboženství, ale i jeho proměna v protofilosofii. Morální kritika náboženství a kritika destrukce, kterou ve jménu morálky působí. Zachování textů.

Zdeněk Kratochvíl:  Fenomenologie náboženství     (106, 206)  2/0, 2/0;  - , Zk
    Prezentace základních tezí Gerarda van der Leeuwa a některých jeho kasuistik k nim. Diskuse o metodologii oboru (vítány referáty o alternativních metodách a o analogiích v příbuzných oborech). Diskuse o vztahu fenomenologie náboženství a religionistické komparatistiky (vítány referáty s konkrétní kazuistikou). Předpokladem zkoušky je nejméně 1 písemná práce (druhá může být jejím základem).
Určeno pro studenty religionistiky, ostatní si to můžou zvolit jako výběrový kurz.
Základní literatura: G. van der Leeuw: Fenomenology of Religion

Zdeněk Kratochvíl:  Řecké obrázky  (301, 302)  -, 0/2;  Z
    Základní místa řeckého náboženství. Charakter míst. Památky výtvarného umění jako svědectví náboženského vnímání. Starší kontexty řeckého náboženství od neolitu. Pozdější vlivy a transformace: Řím, křesťanství po Byzanc. To vše s obrázky posvátných míst i muzejních věcí. Zápočet za zpracování literárních odkazů. Určeno pro studenty religionistiky i ostatní jako výběrový kurz.

Hynek Bartoš, Zdeněk Kratochvíl:  Duše u raných presokratiků  (301, 302),  0/2, -;  Z


