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Předmětem zájmu bakalářské práce Daniela Jakše se stalo současné praktikování  buddhismu v 
České republice. Na příkladu jedné ze škol tibetského buddhismu – komunity Dzogčhen – si autor 
položil otázku, zda lze v procesech včleňování tohoto náboženského směru do každodenního života 
jeho českými stoupenci spatřovat prvky akulturace, resp. popsat, jak praktikování tohoto učení 
probíhá a jak jej stoupenci komunity Dzogčhen reflektují. 
  
 Bakalářská práce Daniela Jakše je vcelku logicky členěna do pěti oddílů, v nichž nás autor 
seznamuje nejprve s vlastním výzkumným problém a jeho začleněním do teoretického rámce 
současných společenských věd (s. 1-6), metodologickým uchopením vlastního výzkumu (s. 6-14), 
stručným nástinem dzogčhenu v kontextu buddhismu a jeho praktikování v ČR (s. 15-21), výsledky  
vlastního výzkumu (s. 22-44) a jeho interpretací (s. 45-49). Autor v zásadě ve všech těchto oddílech 
dostál základním nárokům bakalářské práce. Vymezil základní pojmy, jimiž v textu operuje, 
provedl kvalitativní výzkum prostřednictvím rozhovorů, pozorování a práce s dokumenty, popsal 
jeho výsledky, které v závěru v kontextu svého teoretického zázemí interpretoval.  
 Sama nejsem v dané oblasti expertem, nicméně přesto (nebo právě proto) mám pocit, že ve 
svém bádání mohl autor pokročit ještě o krok dál. Vcelku trefně toto mé mínění charakterizují 
autorova slova: „veškerá data pořízená v terénu jsem průběžně analyzoval, abych se mohl poučit a 
pro příště vyvarovat případných chyb, kterých jsem se povětšinou v rozhovorech dopustil“ (s. 6) a 
zároveň „nevýhodou kvalitativního výzkumu je nemožnost určení postup /sic!/ výzkumu a 
neexistence vodítek, o které je možno se v průběhu výzkumu opřít. Hypotézy jsou obvykle až 
výstupem výzkumu, a proto jsem měl občas dojem, že se ve výzkumu ztrácím“ (s. 46). Kvalitativní 
strategie skýtá badateli takřka volné pole působnosti co do designu výzkumu a jeho přizpůsobení 
vlastnímu výzkumnému problému, ale ruku v ruce s tím vyžaduje i řadu nároků. Tím 
nejpodstatnějším je schopnost jít za daným výzkumným problémem, schopnost samostatné invenční 
práce. A zde, zdá se mi, mohla být prezentovaná bakalářská práce důslednější. Ať už v teoretickém 
zázemí, kde je na klíčovou terminologii (kultura, kulturní změna, akulturace, kulturní přenos, 
difuze) odkazováno především pomocí Geistova Sociologického slovníku (1992) či učebnic 
(Nešpor – Lužný 2007, Bowie 2008) a kde postrádám reflexi zpracování obdobné problematiky 
jinými autory (byť autor v seznamu literatury uvádí např. použití Buštíkové (2000) či Palečkové 
(2000)). Či ve vlastním výzkumu, kde autor průběžnou analýzu dat zřejmě opravdu využil spíše k 
revizi svého tázání se, než k možnostem posunout vlastní výzkum směry, jež by se nabízely. Pokud 
např. informátor (či respondent, v textu zaměňováno) tvrdí, že by si jako životního partnera 
představoval „někoho praktického“, tj. „někoho mimo komunitu“ (s. 42), očekávala bych vzápětí 
otázku, proč by stoupenec dzogčhenu neměl být „praktický“ a co to vlastně znamená. Pokud jsou 
mnohé znalosti a informace (včetně např. části webových stránek) přístupny členům komunity až po 
přijetí transmise, zajímalo by mne, jak tuto skutečnost informátoři reflektují. Pokud autor sledoval 
třeba zařízení domácností těch informátorů, k nimž se domů dostal, očekávala bych vedle autorova 
etického popisu také perspektivu emickou. Zajímala by mne také hlubší reflexe situace, kdy se 
informátoři dozvídají o autorově příslušnosti k jiné škole tibetského buddhismu. V analýze dat také 
postrádám větší ohled na sociokulturní profil informátorů. Atd. Jinými slovy, kdyby autor průběžně 
analyzoval sebraná data s ohledem na vlastní výzkumný problém (proces akulturace), nikoli pouze s 
ohledem na používání vybraných technik sběru dat, mohl důsledněji zodpovědět nejen na to, jak se 
dzogčhen v současné ČR nachází, ale také, proč se zde nachází právě takto. 
  Na druhou stranu je ovšem třeba vzít v potaz, že předkládaná bakalářská práce je autorovou 
první zkušeností s empirickým výzkumem a že nároky, jež výše kladu, vyžadují určitou badatelskou 
erudici. S tímto ohledem je na místě konstatovat, že Daniel Jakš se svého úkolu zhostil 



systematicky. Popsal, s jakými texty se může adept dzogčhenové učení setkat (i když zde jde 
opravdu jen o popis, nikoli o deklarovanou analýzu), v jakém prostředí je dzogčhen praktikován a 
jak tuto praxi ve svém životním příběhu reflektují jeho stoupenci (byť to autor ve výsledném textu 
neuvádí, rozhovory byly koncipovány jako zčásti narativní – odsud zřejmě odkazy na Nóru Hamar 
v seznamu literatury, ovšem opět bez zřetelného použití; ostatně i narativní analýza zůstala spíše v 
počátcích). Výsledky svého bádání pak vcelku obratně shrnul a v mezích možností interpretoval v 
závěru bakalářské práce. 
 Z formálního hlediska by bylo možné (vyjma výše uvedených problémů s ne-použitou 
literturou) vytknout občasné (bohužel doslovné) opakování se (např. pozn. 1 a 2 aj.), nepříliš 
důsledný popis vzorku (důsledky viz výše) včetně absence popisu strategie výběru dokumentů. 
Stylisticky si autor zjevně drží distanc od sledovaného tématu, z hlediska gramatiky jsou občasné 
nedostatky adekvátní rozsahu textu. 
 
Bakalářskou práci Daniela Jakše doporučuji k obhajobě. Z výše uvedených důvodů ji doporučuji 
hodnotit jako velmi dobrou, ve středním bodovém pásmu. 
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