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Hlavním cílem práce je zachycení procesu přijímání cizích kulturních vlivů do 

každodenního života členů české buddhistické Komunity dzogčhen v Praze a popis motivací 
jednotlivých členů v přijímání těchto vlivů na teoretické i praktické rovině. Výzkum se dále 
zajímá o aplikaci nových postojů a kulturních vlivů do každodenního života jednotlivce a jeho 
komunity. 
 

Téměř celá první třetina práce je věnovaná teoretickému zakotvení a metodologii 
výzkumu. Metodologická část je zpracovaná opravdu velmi důkladně a zasluhuje uznání za 
pečlivost provedení a rozsáhlou sebereflexi použitých postupů a možných rizik na straně 
výzkumníka. 

Z věcného hlediska bych pouze připomenul, že orientalista Vladimír Miltner působil 
až v druhé polovině 20. století, a nikoli ve 20. letech, jak uvádí autor.  
 

Čtvrtá kapitola pojednává teoreticky o tibetském buddhismu a Komunitě dzogčhen. 
Mají zde být vysvětleny základní pojmy a principy nauky dzogčhen a obecně popsáno 
fungování komunity. Zatímco popis komunity a jejího fungování je popsán uspokojivě a 
srozumitelně, měl jsem problém pochopit na základě podávaného vysvětlení význam 
některých základních pojmů a principů nauky samotné. Zde bych potřeboval větší 
systematičnost a jasnější vysvětlení. Například mi z textu není jasné, zda má slovo 
„dzogčhen“ označovat nauku, nebo stav bytí. Dost možná, že oboje, ale stálo by to za 
vysvětlení. 

V textu se dále tvrdí, že nauky dzogčhenu jsou esoterní, a pak se říká, že jiným jejich 
významným rysem je „tajnost“ − není to snad to samé? Za vysvětlení též stojí, jak se slučuje 
charakteristika „tajnosti“ tibetského buddhismu s tvrzením, že Vadžrajána představuje lidový 
buddhismus?  

K diskusi je tvrzení autora, že „přístup k naukám a způsob dosažení stavu buddhy se 
právě liší, a proto nalezneme množství tradic, škol a linií, které odpovídají konkrétním 
kvalitám jednotlivců.“ Čeho se v jaké tradici dosahuje je podle mne těžko porovnatelné, jak 
bychom to dělali? Zajímala by mě typologie kvalit jednotlivců charakteristických pro různé 
školy − opravdu bychom něco takového našli? 

Nesrozumitelné pro mne bylo tvrzení, že „tento rys jisté přítomnosti a zároveň 
nepřítomnosti v různých historických i současných konstituovaných buddhistických tradicích 
a školách je pro nauku dzogčhen charakteristický“. Kdo tvrdí, že dzogčhen (nauka nebo stav 
bytí?) je přítomný a zároveň nepřítomný v různých historických i současných 
konstituovaných buddhistických tradicích a školách? A co to znamená? 
 Přes tyto výhrady musím vyjádřit pochopení, že postihnout jasně význam hluboké 
nauky, jakou dzogčhen je, není určitě vůbec snadné a už vůbec ne na tak omezeném prostoru. 
 

Nejdelší část práce zaujímá její empirická část, obsažená v 5. kapitole. Zde je popsán 
samotný výzkum a jeho výstupy a soustředěna hlavní informační hodnota práce. Autor 
profituje z velmi dobrého metodického uchopení výzkumu (pokud to jsem schopen posoudit) 
a díky své otevřenosti a citlivému zdržování se násilných interpretací vytváří prostor 
k vyvstání otevřených odpovědí. Získává tak široké spektrum dat, které tvoří rozsáhlou 



mozaiku, z níž lze vyčíst odpověď na základní výzkumný problém. Tuto nejdůležitější část 
práce hodnotím jako obsahově velmi dobře zpracovanou, podnětnou a zajímavou. 

 
Nalezené odpovědi by podle mne bylo možné čtenáři ještě lépe zprostředkovat a 

„prodat“, kdyby byly v závěru podány přehledněji a ve formě shrnutí. Závěr je možná 
zbytečně rozmělněný množstvím nedostatečně strukturovaných údajů, opakováním zjištění 
z 5. kapitoly (namísto souhrnu) či znovu uváděnými metodologickými vsuvkami. Místy jsem 
ztrácel přehled, co autor prezentuje jako projevy přijímání kulturních vlivů, co jako motivy a 
co jako hodnoty členů komunity. Překvapil mě úplný závěr práce, kdy autor v posledním 
odstavci říká, že Komunita dzogčhenu není nejspíš vhodným objektem pro sledování 
fenoménu akulturace, neboť nalezl jen málo přejímaných prvků. Já jsem naopak nabyl z práce 
dojmu, že těch přejímaných prvků je zde opravdu hodně. 

 
Závěrem k mému posudku chci uvést, že tuto práci považuji přes zde uváděné výhrady 

za odvážný počin (vzhledem k neobvyklosti předmětu výzkumu), který přinesl řadu (alespoň 
pro mne) velmi zajímavých zjištění. Určitě oceňuji schopnosti výzkumníka po metodické 
stránce a také nasazení, které je ze způsobu, jakým byl výzkum prováděn, znát. Doporučil 
bych nicméně, aby autor věnoval napříště větší důraz na formu zprostředkování toho, co se 
mu podařilo zjistit − mám na mysli především větší srozumitelnost výkladu (v teoretických 
pasážích a u odborných pojmů), strukturovanost a přehlednost (hlavně v závěru). A 
v neposlední řadě doporučuji věnovat pozornost také spisovné češtině, která má v této práci 
značné rezervy a snižuje tak zbytečně dobrý dojem z četby zajímavého tématu.   

 
Práci rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm „dvě“.   
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