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KOLIK LEVOBOČKŮ MĚL ZEUS?  
PROČ MÁ STAROEGYPTSKÝ BŮH ANUBIS ŠAKALÍ HLAVU? 
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KONTINENTŮ. OD STAROVĚKÉHO EGYPTA PŘES SUMER         
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OBYVATELŮ OCEÁNIE. 
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Obsah a datumy kurzu 
Mytologie I 

 

1.   setkání – 6. 10. 2021 
Název přednášky: Úvod do problematiky - pojmosloví, teoretický úvod, 
literatura 

Anotace obsahu přednášky: Úvodní lekce kurzu se bude zabývat předmětnou 
tematikou v teoretické rovině, podíváme se na ni z různých úhlů pohledu, 

osvětlíme si základní pojmy, seznámíme se stěžejnými díly odborné literatury.  
 
2.   setkání – 13. 10. 2021 

Název přednášky: Mýty a mytologie a jejich aluze v současném světě 
Anotace obsahu přednášky: V dobovém i současném umění, literatuře, filmu, 

myšlení, produktech audiovizuálních médií i v popkultuře najdeme dodnes 
veliké množství aluzí na mytologii. Jak tyto přímé i nepřímé, vědomé i nevědomé 
odkazy čerpají z mýtů, navazují na ně, či je transformují pro moderní dobu, 

ukáže tato přednáška. 
 
3.   setkání – 20. 10. 2021 

Název přednášky: Mytologie chetitsko – babylonsko – sumerská 
Anotace obsahu přednášky: Nejstarší literární dílo lidské historie vypráví               

o hrdinovi, který je „z jedné třetiny člověk a ze dvou třetin božská bytost“. 
Nesmrtelným se stal i díky eposu, který o něm napsali. Seznamte se 
s Gilgamešem a jeho dobrodružstvími.  

 
4.   setkání – 27. 10. 2021 

Název přednášky: Mýty a mytologie starověkého Egypta 
Anotace obsahu přednášky: Egyptská mytologie a náboženství je velice 
svébytný a bohatý systém. Někteří vědci udávají jako známý počet egyptských 

božstev tři tisíce. Unikátní božstva, rozmanité kulty, monumentální chrámové 
komplexy, i toto nás bude provázet na cestě krajinou utvářenou řekou Nil. 
 

5.   setkání – 3. 11. 2021 
Název přednášky: Mýty a mytologie starověkého Egypta – 

Záhrobní život 
Anotace obsahu přednášky: V této lekci se spolu vydáme na unikátní                   
a dobrodružnou cestu rituálů, která na starověké Egypťany čekala po 

posledním výdechu, a to jak pro lidské tělo, tak i duši. Nahlédneme pod ruce 
balzamovačům a i do tajemné Knihy mrtvých. 
 

6.   setkání – 10. 11. 2021 
Název přednášky: Mýty a mytologie Asie – India 

Anotace obsahu přednášky: Tak jako je pestré klima a příroda indického 
subkontinentu, tak pestré jsou i mytologické systémy, jež mají svůj původ 
v Indii. Každý z nich má jiný panteon bohů, jinak interpretuje vznik                        

a uspořádání světa. Podívejme se společně na některé z nich. 
 

7.   setkání – 24. 11. 2021 
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Název přednášky: Mýty a mytologie Asie – Čína, Japonsko 
Anotace obsahu přednášky: Kosmologie Číny je údajně tak pestrá, jak početné 

je obyvatelstvo samotné Číny. Seznámíme se s těmi nejzásadnějšími mýty Říše 
středu a podíváme se na systém věr a náboženských představ japonské kultury, 

vycházejících především z kultu přírody. 
 
8.   setkání – 1. 12. 2021 

Název přednášky: Mýty a mytologie Evropy – Slované 
Anotace obsahu přednášky: Archeologie, historie, jazykověda i etnografie mají 

velký podíl na poodhalení světa slovanských bohů a démonů. Zjištění ze všech 
těchto vědných disciplín nám pomůžou vyskládat mozaiku slovanského světa 
mýtů a bájí. 

 
9.   setkání – 8. 12. 2021 
Název přednášky: Mýty a mytologie Evropy – Keltové 

Anotace obsahu přednášky: Keltové jsou jedním z nejtajemnějších                      i 
nejzajímavějších etnik Evropy. V této lekci se podíváme především na 

znalostmi, vědomostmi i schopnostmi unikátní druidy, o kterých s respektem 
psali nejenom římští historici, ale i samotný Gaius Julius Caesar. 
 

10.   setkání – 15. 12. 2021 
Název přednášky: Mýty a mytologie Evropy – Severské mýty 
Anotace obsahu přednášky: Slyšeli jste už pojem Thorovo kladivo nebo                 

o konci světa zvaném Ragnarök? Víte, že existuje stálezelený strom, spojující 
různé světy a že mnoho z legend se navždy ztratilo v době stěhování národů? 

Poznejme mytologii severní Evropy zapsanou runovým písmem. 
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Obsah kurzu 
Mytologie II. 

 

 
11.   setkání –  
Název přednášky: Mýty a mytologie severní Ameriky 

Anotace obsahu přednášky: V příbězích a obřadech domorodých obyvatel 
severní Ameriky je hluboce vetkaná spřízněnost člověka se všemi životními 

formami, které ho obklopují. Mýty této geografické oblasti charakterizuje 
především duchovní vztah mezi lidstvem a univerzem. 
 

12.   setkání –  
Název přednášky: Mýty a mytologie střední Ameriky 

Anotace obsahu přednášky: V roce 1519 Hernando Cortés a jeho druhové 
vkročili do Tenochtitlánu, hlavního města Aztécké říše, města, které bylo větší 
než největší evropská města té doby. A tak se Evropané potkali s bohy slunce a 

lidských obětí. Seznamte se s nimi i Vy. 
 
13.   setkání –  

Název přednášky: Mýty a mytologie jižní Ameriky 
Anotace obsahu přednášky: Inkové stavěli zdi kolem svých sídel z ohromných 

kamenných bloků bez použití malty, chrámy pokrývaly pláty zlata a stříbra. 
Mohutné horské hřebeny And byly domovem legendární říše Inků, mýty které 
jsou poutavé i dnes. 

 
14.   setkání –  

Název přednášky: Mýty a mytologie Austrálie a Oceánie 
Anotace obsahu přednášky: Podle australských domorodců a obyvatel 
Polynésie byly mýty tím prostředkem, kterým je možné vnímat svět. Platily 

všeobecně a pomáhaly jim pochopit síly, které dokázaly z nenadání měnit lidské 
osudy. Vydejme se na cestu do snových světů Australázie. 
 

15.   setkání –  
Název přednášky: Mýty a mytologie Afriky  

Anotace obsahu přednášky: Kolébka lidstva, Afrika, je charakteristická 
širokým spektrem etnických skupin a společenství, která si svoje unikátní 
vzpomínky na minulost odevzdávala z generace na generaci ústním 

vyprávěním. My si taky převyprávíme některé z mýtů dávných obyvatelů tohoto 
kontinentu. 
 

16.   setkání –  
Název přednášky: Mýty a mytologie starověkého Řecka I. 

Anotace obsahu přednášky: Řecká mytologie bývá právem považována za 
jeden z pilířů evropského kulturního dědictví. Je také neutichajícím 
inspiračním zdrojem. Podíváme se na zásadní momenty a postavy řecké 

kosmogonie i kosmologie.  
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17.   setkání –  
Název přednášky: Mýty a mytologie starověkého Řecka II. 

Anotace obsahu přednášky: V této přednášce se spolu podíváme na některé z 
ikonických příběhů řecké mytologie. Příběhy silných emocí, velkých lásek, 

výjimečných osobností, zvláštních bytostí i neobyčejných dobrodružství. 
 
18.   setkání –  

Název přednášky: Mytologická topografie 
Anotace obsahu přednášky: Víte, kde najít vchod do podsvětí? Kde roste 

strom, pod kterým dosáhl Budha osvícení? Na vrcholcích kterých hor sídlí 
bohové? Kde přistál “vzduchoplavec“ Daidalos? Poputujeme společně po mapě 
a odhalíme, kde leží místa známá z mytologických příběhů. 

 
19.   setkání –  
Název přednášky: Mýty a pohádky 

Anotace obsahu přednášky: Prostřednictvím pohádek můžeme nahlédnout do 
mytologického myšlení našich předků. Dozvídáme se, jak vnímali                     a 

poznávali svět, jak se snažili o poznání sebe, svého okolí i toho co je přesahuje. 
 
20.   setkání –  

Název přednášky: Moderní mýty 
Anotace obsahu přednášky: Městské legendy či městské mýty jsou součástí 
soudobého folkloru. V českém prostoru je asi nejznámější legenda o černé 

sanitce, která jezdí temnou nocí a unáší děti a mladé lidi. Závěrečná lekce cyklu 
přednášek bude věnována současným pověstem. 

 


