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Včlenění tibetského buddhismu do každodenního života v ČR na 

příkladu Komunity dzogčhen 
 

 

 

I. Úvod 

 Buddhismus a zejména tibetský buddhismus se v současné západní civilizaci stává významným 

společenským fenoménem, který se projevuje v nejrůznějších sférách života společnosti. V první řadě můžeme 

pozorovat práci a boj za lidská práva v Tibetu v podobě mnohých organizací (Lungta, Potala), ale také jednotlivců 

jako je Dalajlama (XIV.), či nejrůznějších světových celebrit. V současné době se jedná o velmi aktuální a medii 

často využívaný motiv, důvodem jsou nepochybně i nedávné olympijské hry v Pekingu 2008.  

 Dalším předmětem zájmu je samotná filosofie, náboženství Tibetu a jeho obyvatel, které se dochovalo ve 

velmi specifické podobě. Samozřejmě mnohé organizace a osobnosti jsou činné jak v otázkách lidských práv, ale i 

této filosofie (viz. Dalajlama apod.).  

 Jedním z těchto směrů je i škola dzogčhen, v jejíchž praktikách nalezneme jak buddhistickou filosofii a 

pohled na svět, tak i starší šamanské tradice, které dzogčhen přijal. Škola se dále vyvíjela jak samostatně, tak i 

v rámci dalších buddhistických tradic Tibetu a v roce 1960 díky práci meditačního mistra (Rinpoche) Čhögjal 

Namkhai Norbu začala pronikat na západ. Od roku 1998 je činná v ČR a od roku 2001 oficiálně vystupuje pod 

hlavičkou občanského sdružení Komunita dzogčhen. V současné době má v ČR oficiálně devět meditačních center 

s největším v Praze, která slouží k praxi, setkávání členů skupiny a organizaci nejrůznějších meditačních a 

společenských akcí. 

Cílem mé bakalářské práce je popis přijímání jiných kulturních vlivů do života praktikujících 

dzogčhenového učení. Zájmem jsou samotné motivy k přijímání jak filosofických, tak i zcela praktických vlivů do 

života praktikujícího. K tomuto účelu je v práci popsána samotná komunita, která představuje skupinu praktikujících, 

ale také analyzované  polostrukturované rozhovory s praktikujícími, které nám dávají nahlédnout do subjektivní 

situace jedince. V případě rozhovorů je nutné brát v potaz reflexi životního příběhu respondenta. V práci sleduji 

reflexi života v komunitě a praktikujících dzogčhenu, členů komunity.  U praktikujících můžeme vysledovat jejich 

postoje k vnější společnosti, známým, rodině, jejich preference v trávení volného času, volbě partnera, výběru 

zaměstnání a další situace.  

 

Ke své bakalářské práci jsem si zvolit toto téma, protože sám jsem praktikujícím tibetského buddhismu, ale u 

jiné, nicméně blízké tradice školy Karma Kagyu. Jsem tedy do jisté míry s problematikou obeznámen, ale 

zároveň si slibuji jistou míru odstupu díky příslušnosti k jiné tradici.            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Teoretická část: 

 

II. 1. Teoretické zakotvení  

Cílem výzkumu je získat představu o motivacích a procesu osvojování si filosofického i praktického 

pohledu a jeho využívání a vstřebávání v každodenním životě praktikujícího buddhismu Komunity dzogčhen. Jde o 

proces kulturní výměny, který může být jak jednosměrný, tak i obousměrný. Pojem kultury (Geist, 1992, str. 202) je 

poměrně obtížně stanovitelný, ale v tomto kontextu jej chápu jako komplexní soubor sociálně přijatých materiálních 



i nemateriálních hodnot, současných i minulých výsledků lidské činnosti. Tyto soubory jsou předávány z generace na 

generaci, či jiným obecně uznávaným sociálním útvarem, institucí. Kultura se vyznačuje svojí komplexností, 

mnohovrstevností a neustálou dynamikou, která je zde reprezentována kulturním přenosem.  

Proces kulturního přenosu můžeme zkoumat z hlediska „akulturace“ (Geist, 1992, str. 19), což je proces 

sociálního učení, jímž může skupina, ale i jedinec, získat a přijmout jiné kulturní znaky a to v déletrvající interakci. 

Proces akulturace prochází několika fázemi, kdy v první fázi jsou určité prvky jiné kultury přijímány a jiné 

zamítnuty. V dalším kroku jsou vybrané prvky integrovány, přičemž jsou tyto nové prvky velmi často přizpůsobeny 

vlastní kultuře a získávají nové významy. Vzhledem k tomu, že je v našem případě možné brát v úvahu i migraci 

kultury, či jejích prvků, bude nás zajímat i pojem „difúze“ (Geist, 1992, str. 67), který popisuje přenos kultury 

z jednoho místa na druhé. Vzhledem k tomu, že se jedná o přenos prvků tibetské kultury do kultury české, jde o 

difúzi interkulturní.   

Ke Komunitě dzogčhen v práci přistupuji jako k subkultuře (Geist, 1992, str. 474). Subkultura je součástí 

širší kultury, se kterou má některé složky společné, ale jiné odlišné. Jedná se o „kulturu uvnitř kultury“, která rozvíjí 

vlastní životní styl, soubor hodnot, který může být od většinové kultury minimální, významný a až protikladný. 

Subkultura se vůči vnějšímu světu vymezuje a tím způsobem buduje svoji identitu. V práci se pokusím popsat tuto 

„náboženskou identitu“ (Bowie, 2008, str. 74), která vychází ze symbolických systémů, které mají jednotlivce, 

skupinu vymezit vůči vnější, většinové kultuře. Zde hrají svoji roli „sociální hranice“ (Bowie, 2008, str. 75), které 

mohou být ve formě rituálů, věroučných systémů atd. Z těchto rituálů jsou jistě významné „rituály očisty“ (Bowie, 

2008, str. 76), které patří mezi nejstarší možné způsoby vymezování, tak jako se vymezovali staří Hebrejci vůči 

svým pohanským sousedům, například skrze odlišnou stravu a její rituální úpravu. 

Tématem práce je tedy snaha po zjištění procesů přejímání nových kulturních vlivů (akulturace, difúze- 

proces kulturního přenosu, Herskovits, 1997, str. 27-46) do poměrně tradiční české společnosti. Důležitým 

momentem je v tomto přijímání kulturní výpůjčky to, že dochází k minimálnímu osobnímu kontaktu s jejich 

původními uživateli (tibetští učitelé přijíždějí pouze několikrát do roka). Nový kulturní vliv je tak přijímán v 

„bezkonfliktním kontaktu“ (Herskovits, 1997, str. 38 ) a s plným souhlasem jeho nových uživatelů. Přesto není 

výpůjčka zřejmě přijímána komplexně a jedná se o selektivní výpůjčku v duchu užitečnosti a doplnění toho co 

v západní kultuře praktikující postrádají. Tito jednotlivci se snaží integrovat do svého života nové prvky, které jim 

zřejmě přinášejí jistý benefit. Tyto prvky však narušují jejich „kulturní rovnováhu“ (Pospíšil, 1993, str. 367-368) 

jako jednotlivce, ale nejspíše i jejich okolí a tím celé společnosti (kultury). Podstatou kultury je její dynamičnost a 

plná integrace jak nových, tak i původních, kulturních prvků není nikdy konečná. V práci se zabývám i tímto 

dynamický procesem přijímání a vyrovnávání se s novými vlivy na úrovni jednotlivce a jeho blízkého okolí. 

Jedná se o  proces, který spočívá ve vypůjčování, přijímání a výměně jiných kulturních prvků a vlivů v naší 

západní společnosti, která historicky vychází z tradic židovsko-křasťanského monoteismu a jeho společenských 

norem. Tato veskrze stabilní situace byla v Evropě významně narušena v období  zaoceánských objevů a setkáváním 

s novými kulturami, nejednou rozvinutějšími. Společnost a filosofie reagovala vznikem osvícenství, které 

reflektovalo rozšiřující se svět jak v oblasti geografie, tak i myšlení. 

V podobné situaci nových vlivů se nacházíme i dnes. Náboženský život však zásadně proměnil svoji podobu 

a není možné v české společnosti hovořit o vysokém procentu ateismu, ale bezvěrectví. Novým „náboženstvím 



moderní Evropy je sekularizmus, teologická idea pokroku, která tvrdí, že v jeho důsledku dochází k úpadku 

náboženství“ (Nešpor, Lužný, 2007, str. 15). Náboženství v Evropské sociologické tradici získalo statut pojítka 

společnosti a jejích každodenních rituálů. S rozvojem sociologie a příbuzných společenských věd je rozplétána tato 

síť vztahů a zcela racionalizována. Touha a potřeba po vyjádření něčeho vyššího, co člověka přesahuje, však 

nevymizela a získává ve společnosti nové projevy. Moderní religiozita se projevuje především v USA, kde je 

náboženství privatizováno a objevuje se nový pojem „neviditelného náboženství“ (Nešpor, Lužný, 2007, str. 36 a str. 

115), které vystihuje nové projevy náboženského života (důraz na vlastní odpovědnost a náboženství v 

každodennosti). Sociologie však řadí mezi náboženství i sociálně organizované ideologie, které přicházejí 

s transcendentálním systémem norem. Takové náboženství je nazýváno jako „implicitní náboženství“ (Nešpor, 

Lužný, 2007, str. 117). Takové náboženství však zcela popírá svoji vlastní religiozitu. Do této skupiny můžeme 

zařadit komunistická, fašistická a podobná totalitní hnutí, která sama sebe chápou jako absolutní a k jejich nastolení 

je často nutný prvek revoluce, po které následuje spravedlivý svět (v duchu ideologie). Spiritualita, religiozita tak 

nabývá nejrůznějších podob a jednou z nich může být i nový náboženský, filosofický směr.    

 Nové náboženské směry většinou přicházejí v období „velkého probuzení“ (Nešpor,  Lužný, 2007, str. 99), 

které je charakteristické příchodem nových myšlenek a sociální změnou. Takovým velkým probuzením byla např. 

šedesátá léta 20. století, která se snažila nahlížet stávající společnost z nového pohledu. Docházelo k mnohým 

experimentům a objevování nových forem soužití a fungování společnosti (sexualita, drogy, nové myšlenky).             

V současné době v důsledku rozvoje sdělovací a komunikační techniky dochází ke globální a nevídané 

kulturní výměně i mezi velmi vzdálenými kulturami. Dochází k přejímání jak nových vnějších forem jako jsou nové 

potraviny, stravování a formy oblékání, ale především k přejímání nových myšlenkových vzorců. Jedním takovým 

novým myšlenkovým vzorcem je tibetský buddhismus, specifická forma asijského buddhismu, která však nepostrádá 

žádné základní buddhistické učení, ba naopak. Tibetský buddhismus je znám svou bohatostí a množstvím 

nejrůznějších směrů, škol a technik meditace, či jiných praxí. 

První relevantní informace o buddhismu se na Západ dostávají v období 19. a první polovině 20. století. 

Prvotní zájem se upíral k theravádovému buddhismu a zenu. Tibetský buddhismus vděčí za svoji popularizaci na 

Západě „Teozofické společnosti“ (zal. r. 1909, USA), která se věnovala jak výzkumu a studiu buddhistického učení, 

tak i jeho popularizaci. Česká veřejnost se s buddhistickým učením seznamovala v průběhu dvacátých let díky 

indologům a orientalistům, jakými byli Vincenc Lesný a Vladimír Miltner. Na popularizaci buddhismu má svůj 

značný podíl předválečná generace v čele s všestranným umělcem Františkem Drtikolem a spisovatel Leopoldem 

Procházkou. Na konci šedesátých let se svým spisem „Buddha“ vystoupil filozof a spisovatel Egon Bondy. 

Popularizátoři současné generace byli aktivní již před rokem 1989, ale na scénu nastupují v průběhu devadesátých let 

20. století. Zde nalezneme režiséra mnohých filmů Igora Chauna a spisovatelku Danielu Fišerovou. Významným 

mediálním a společenským tématem je pro toto období také přátelství Václava Havla a Dalajlamy (XIV.). 

S nástupem svobody je ve společnosti usnadněn i příchod nových myšlenek a v naší zemi vzniká množství 

buddhistických organizací, škol a směrů (Vojtíšek, 2004, 357-363). 

 Jedním z těchto směrů je učení dzogčhen, které díky své specifičnosti praktik a filosofického pohledu 

přitahuje určitý typ zájemců. Tito zájemci pocházejí z tradiční české společnosti vycházející z křesťanských 

náboženských tradic a následného bezvěrectví. Může být překvapením, že tito lidé hledající duchovní a náboženský 



smysl svého života (uvědomění si nesamozřejmosti vlastního života, vyjádření díků-Sokol, 2002, str. 131) se 

uchylují k něčemu tak exotickému, jako je tibetský buddhismus. Důvodů může být mnoho, ale toto není prvořadý 

problém práce.  

 

II. 2. Výzkumný problém 

Hlavním cílem výzkumu je zachycení procesu přijímání jiných kulturních vlivů a popis motivací jednotlivců 

v přijímání těchto vlivů.Výzkum se zajímá o aplikaci nových postojů a kulturních vlivů do každodenního života 

jednotlivce a jeho komunity. Na příkladu přijímání nauk a praktik dzogčhenového buddhismu do každodenního 

života lidí žijících v Praze. Jednotlivec však nežije sám, ale ve společnosti ostatních. V práci se pokouším zachytit i 

situaci bezprostředního okolí a popisuji jeho situaci ve vztazích k příbuzným, přátelům a případně i reakci 

spolupracovníků v zaměstnání. Zájmem práce je i popis vnějších projevů, jako může být oděv a ozdoby jednotlivce, 

trávení volného času, ale také výzdoba meditačního centra, bytu. Tak vzniká kulturní „amalgám“ (Herskovits, 1997, 

str. 29), který je výsledkem vzájemného působení jak tradiční, tak i nově příchozí kultury.  

 

 

III. Metodologie 

Ve výzkumné práci využívám metodu  kvalitativního výzkumu. Nevýhoda kvalitativního výzkumu spočívá 

v nemožnosti určit postup výzkumu před sběrem dat, nemám tak předběžná jistá vodítka.V kvalitativní metodologii 

jsou hypotézy obvykle až výstupem výzkumu, ale přesto je vhodné problém výzkumu nastínit, protože tak 

výzkumník získá základní představu o problému výzkumu. Výzkum se skládá z pozorování, které bylo 

uskutečňováno v průběhu návštěv meditačních center a dalších míst rozhovorů, jako byly byty. Hlavním zdrojem 

jsou však data získaná z polostrukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů Komunity dzogčhen.  

Postřehy z pozorování (popis prostředí rozhovoru, oděvu subjektu) a individuálních rozhovorů jsem si ihned 

zaznamenával a po návratu z terénu dále zpracovával. Tak jsem se snažil zabránit zbytečnému zkreslení získaných 

dat z terénu. Veškerá data pořízená v terénu  jsem také průběžně analyzoval, abych se mohl poučit a pro příště 

vyvarovat případných chyb, kterých jsem se povětšinou v rozhovorech dopustil. 

Součástí práce je také analýza internetových stránek Komunity dzogčhen (www.dzogchen.cz), čtvrtletníku 

„Zrcadlo“, nástěnky a základních knih komunity. Jedná se o základní analýzu, která má přinést rozšiřující pohled na 

aktivity komunity i některých praktikujících.    

 

III. 1. Rozhovory 

Významná část dat byla pořízena pomocí „polostrukturovaných rozhovorů“ (Hendl, 2005, str.164-167), kdy 

jsem si vždy předem domluvil schůzku za účelem interview. V případě polostrukturovaných rozhovorů jsem si 

připravil otázky ve formě tematických okruhů (viz. bod 5). Tak jsem mohl využít výhody polostrukturovaného 



rozhovoru, který dává větší prostor oběma stranám rozhovoru. Měl jsem tak možnost pružně reagovat na vzniklé 

situace a případně klást doplňující otázky, naproti tomu respondent získal větší volnost v odpovědích. Dosáhl jsem 

tak širšího povědomí o problematice a mohl jsem si své závěry aktuálně ověřit  za pomoci další doplňující 

otázky/otázek.  

 Rozhovory jsem prováděl průběhu měsíců říjen 2008- leden 2009 po osobní domluvě s respondentem 

nejlépe o samotě v prostorách meditačního centra. K zaznamenání otázek a odpovědí jsem využíval zvukový 

záznam. Samozřejmostí bylo poskytnutí ústního informovaného souhlasu. Podstatné bylo udělat na respondenta 

dobrý dojem, chovat se přátelsky, vzbudit v subjektech rozhovorů důvěru. K tomuto účelu jsem využíval krátký 

rozhovor s respondentem či malý dárek v podobě oříšků, sušeného ovoce či jiné pochutiny, kterou jsme většinou 

společně v průběhu rozhovoru společně zkonzumovali. 

Prvotní kontakt byl učiněn skrze oficiální zástupce skupiny a následný výběr vzorku spočíval na základě 

techniky „snow-ball technique“ (Disman, 2002, str. 304). Po skončení rozhovoru jsem každého respondenta požádal 

o doporučení další osoby k rozhovoru, dle jeho nejlepšího uvážení. Uvážení mělo vycházet ze znalosti prostředí a 

vhodných respondentů na základě jejich dlouhodobé účasti v centru a praktikování buddhismu Komunity dzogčhen.  

 

III. 2. Popis vzorku 

Vzorek informátorů obsahuje celkem 14 osob, z toho je 11 mužů a 3 ženy. Žen je obecně v komunitě a mezi 

praktikujícími méně, asi jedna třetina. Vzdělání informátorů je z valné části vysokoškolské. Osm informátorů má 

zakončené vysokoškolské vzdělání, humanitního směru, jeden informátor studuje a pět informátorů má ukončené 

středoškolské vzdělání.  

Věk informátorů, mužů, je v rozmezí 23 až 50 let, kdy věkový průměr je 31,63 roku. Průměr je však 

zkreslený díky věku informátora 50 let. Průměr bez jeho osoby činní 29,79 let. Rozdělení informátorů, mužů, do 

intervalů je následující. Do rozmezí 20 až 30 let náleží 6 informátorů, v rozmezí 30 až 40 let jsou 4 informátoři a 

jeden informátor dosáhl věku 50 let.  Věk informátorek je v rozmezí 29 až 36 let a věkový průměr je 31,66 roku.   

Asi třetina informátorů vykonává zaměstnání, které je charakteristické klouzavou, či volnou pracovní dobou. 

Třináct informátorů žije v současnosti v Praze a jeden žije ve spádové oblasti Prahy a denně do Prahy dojíždí za 

zaměstnáním a nákupy.   

Níže předkládám přehled informátorů a jejich pasportizace, kdy jsou místo jejich jmen využity pseudonymy: 

 Petr, Univerzita Karlova, humanitní směr, 28, administrativa 

 

Jirka, Univerzita Karlova, humanitní směr, 29, administrativa 

 

Michal, student – Konzervatoř, 23, student 

 

Martin, Obchodní akademie, 28, obchodní administrativa  

 

Jitka, Univerzita Karlova, humanitní směr, 30, nezisková oblast 



 

Jan, Střední odborné učiliště, 33, performer ŽL 

 

Ondřej, Univerzita Karlova, humanitní směr, 32, administrativa 

 

Mikuláš, Střední ekonomická škola, 36, administrativa  

 

Josef, ČVUT, 50, technik a nákupčí energetické společnosti 

 

Kateřina, Střední zdravotní škola, 36, terapeut na ŽL 

 

Barbora, Univerzita Karlova, humanitní směr, 29, nezisková oblast 

 

Karel, Vysoká škola informatiky, 26, IT technik 

 

Antonín, Vysoká škola přírodovědecká, 36, grafik ŽL 

 

Radek, Střední škola, 27, rozvoz zdravých potravin    

III. 3. Průběh a místa sběru rozhovorů 

 Prvotní kontakt byl učiněn skrze oficiální zástupce skupiny a následný výběr vzorku spočíval na základě 

techniky „snow-ball technique“ (Disman, 2002, str. 304). Po skončení rozhovoru jsem každého respondenta požádal 

o doporučení další osoby k rozhovoru, dle jeho nejlepšího uvážení. Uvážení mělo vycházet ze znalosti prostředí a 

vhodných respondentů na základě jejich dlouhodobé účasti v centru a praktikování buddhismu Komunity dzogčhen. 

Výhodou bylo získání relevantních respondentů dle členů komunity, ale takto mne jistě členové komunity i určitým 

způsobem korigovali a směřovali. Přesto i tak se mi nepodařilo realizovat rozhovory se všemi, které jsem měl 

doporučené. Jak jsem předpokládal, doporučováni byli ti, kteří jsou v komunitě „vidět“, ale ti jsou také velmi často 

zaneprázdněni. Uskutečnění rozhovorů bylo často velmi časově náročné pro obě strany a tak i k některým 

rozhovorům nakonec nedošlo. Celkem jsem uskutečnil 14 rozhovorů. Z toho 8 v Mateřské školce Mastná 5, 2 

rozhovory v centru v ulici Nad úpadem. Další 3 v bytech praktikujících a jeden v restauraci v obchodním centru. 

Rozhovory jsem zaznamenával na svůj notebook, ale dvakrát mi selhal software. Proto jsem jeden rozhovor 

po návratu z terénu ihned dle poznámek a paměti rekonstruoval, ale druhý jsem realizoval znovu. 

Rozhovory realizované v centrech byly prováděny vždy po praxi praktikujícího a je zde často 

postřehnutelné, že je praktikující „nabyt“ z právě provedené praxe. V jeho odpovědích se objevují častěji superlativa, 

dlouhé odstavce apod. Naproti tomu rozhovory realizované v bytech respondentů vystihují domácí atmosféru a i bylo 

snadnější respondenta rozpovídat a uvolnit.       

K problematice rozhovorů musím určitě uvést i vztah mé osoby a respondenta. První respondenti nevěděli o 

mé příslušnosti k blízké buddhistické tradici, ale po třetím, čtvrtém rozhovoru jakékoliv utajování pozbylo smyslu. 



Před rozhovorem samotným jsem tedy sám uváděl, že jsem praktikujícím Karma Kagyu, abych uvedl věci na pravou 

míru. Tato informace se většinou setkala s pochopením a vždy s kladným přijetím. V rozhovorech a během nich se 

tak objevuje jistá přátelskost, kterou musím brát v potaz při pozdější analýze. Stejně tak se projevovala i jistá tradiční 

soupeřivost, na kterou jsem se snažil reagovat co nejzdrženlivěji. Toto soupeření se také týkalo především nauk a 

praxí, které nejsou apriori zájmem výzkumu.         

Nejrůznější postřehy z individuálních rozhovorů jsem si ihned zaznamenával a po návratu z terénu dále 

zpracovával. Většinou se jednalo o rozšiřující otázky a tématické okruhy, ale také postřehy a doporučení jak při 

rozhovorech vystupovat, jaká slova a slovní spojení používat či naopak.  

 

III. 4. Tématické okruhy 

V případě polostukturovaného rozhovoru nejsou využívány otázky, ale tematické okruhy, jež dávají širší 

možnosti k odpovědi. Respondent odpovídá ve větách a souvětích dle vlastní volby a uvážení. V průběhu 

polostrukturovaných rozhovorů kvalitativního výzkumu jsem využíval níže uvedené tématické okruhy. Snažil jsem 

se dodržovat zvolenou strukturu rozhovoru a případně reagovat na nově vzniklá témata tvorbou otázek ad hoc.  

 

Předchozí život respondenta. 

Tato otázka si klade za cíl nastínit život respondenta před jeho setkáním s buddhismem obecně. 

Motivace. 

Otázka se ptá proč zrovna buddhismus? 

První kontakt. 

Popis prvního kontaktu, seznámení se skupinou Dzogčhen. 

Očekávání. 

Jaké měl respondent očekávání, představy o tomto buddhismu. 

Prvotní přístup. 

Jaký byl prvotní přístup, chtěl meditovat, vidět něco exotického...? 

Ujišťování se o „správnosti“. 

Jakým způsobem se respondent seznamoval s filosofií, četl, docházel na přednášky apod. 

Reakce přátel, rodiny a nejbližších na novou situaci. 

Jak informoval své blízké, jak se vyrovnával s jejich reakcí, byla nějaká...? 

Situace v zaměstnání. 

Obdobná otázka na situaci v zaměstnání. 

Včleňování metod a postojů do každodenního života. 

Jak se respondent vyrovnával s novým životním stylem, byly nějaké změny...? 

Popis současné situace. 

Jak respondent vnímá svoji současnou situaci v kontextu předcházejících otázek. 

Jak ovlivňuje respondenta v současné situaci výběr partnera, stravování, oblékání, trávení volného času, výběr 

zaměstnání atd. 



Výběr a doporučení dalšího respondenta. 

Respondent doporučí dalšího vhodného respondenta na základě techniky „snow-ball“. 

 

III. 5. Analýza získaných dat z rozhovorů 

 Data nasbíraná při individuálních polostrukturovaných rozhovorech a z pozorování byla analyzována a 

kódována. Konečný zápis dat je komplikovaný a mnoho-dimenzionální, kdy je dodatečně využíván základní popis 

prostředí rozhovorů, ale zejména zvukový záznam rozhovorů, který byl následně přepsán („doslovná transkripce“, 

Hendl, 2005, str. 208), kódován („otevřené kódování“, Hendl, 2005, str. 247) a „kategorizován“ (Hendl, 2005, str. 

211-213) . Analýza a interpretace je samozřejmě součástí každé operace a kroku výzkumníka v kvalitativním 

výzkumu. 

 Rozhovorů jsem v terénu nasbíral celkem čtrnáct, z toho bylo plně přepsáno sedm („doslovná transkripce“, 

Hendl, 2005, str. 208) a jeden byl v důsledku selhání nahrávacího zařízení po návratu z terénu rekonstruován. 

Zbývajících šest bylo přepsáno selektivní metodou. Tuto možnost jem využil po pochopení základních principů 

přepisu a kódování, za účelem zrychlení a zjednodušení finální analýzy rozhovorů.   

 K závěrečnému kódování jsem využil počítače a textového program MS Word. Audio záznam jsem přepsal 

do textové podoby a následně vytiskl na papír A4. Rozhovory jsem v této podobě zpracovával již jako anonymní a 

proto byla použita místo pravých jmen pseudonyma. Ve vytištěném textu jsem vyhledával významné odstavce, fráze 

a slovní spojení, která vypovídají o určitých motivech a postojích respondenta. Takto vyhledané charakteristická 

témata jsem slovně a zkratkovitě pojmenovával a řadil do charakteristických kategorií. Pro přehlednost jsem 

využíval i barevného označení díky zvýrazňovači, ale hlavní bylo heslovitého označení. Většina kategorií má 

významový přesah i do další kategorie/kategorií a tak v některých případech kategorie splývají či se doplňují. 

V tomto případě jsem informaci zahrnul do obou kategorií, proto se některé informace dublují. K doplnění celkového 

pohledu na zkoumaný vzorek jsem využil také dostupná a použitelná data z pasportizace jako jsou věk, vzdělání, 

pohlaví. 

 

III. 6. Pozorování 

V průběhu rozhovorů a návštěv center komunity a jeho nejrůznějších aktivit jsem měl možnost také 

neformálním způsobem uskutečnit pozorování. Pokusil jsem se zachytit to, co je pro členy a praktikující typické a 

odlišné od většinové populace tak, jak ji chápu. To může být samozřejmě zavádějící. V pozorování jsem vystupoval 

jako “úplný pozorovatel“ (Disman, 2002, str. 306). Data byla zapisována po návratu z terénu a následně doplňována 

po konzultaci s členy komunity. Hlavním nástrojem výzkumu zůstávají polostrukturované rozhovory, ale informace 

z pozorování mi pomáhají výroky a informace z rozhovorů zasadit do širšího kontextu a souvislostí. Získávám tak 

plastičtější obraz praxe a života člena komunity dzogčhen. 

V případě pozorování jsem vystupoval jako “úplný pozorovatel“ (Disman, 2002, str. 306). Má identita byla 

všem respondentům známa a snažil jsem se zachytit a popsat výzdobu a nejrůznější artefakty v meditačním centru i v 

bytech. Pozorování jsem prováděl v průběhu září 2008 až ledna 2009. Navštívil jsem jednou celkem čtyři byty a 



centra v Masné ulici (prostory mateřské školky) a v Hájích. Centrum v Masné ulici jsem navštívil asi desetkrát a 

hlavní centrum v Hájích pětkrát. Cílem pozorování byli i samotní respondenti a to zejména jejich zevnějšek (oděv, 

ozdoby, tetování, neverbální projevy apod.).   

 

III. 7. Analýza dokumentů 

K analýze dokumentů jsem především analyzoval internetové stráneky Komunity dzogčhen, 

www.dzogchen.cz, které slouží k základní propagaci komunity a jsou obvykle jedním z prvních informačních zdrojů 

„nováčků“. Dalším dokumentem je čtvrtletník komunity „Zrcadlo“, který je však z valné části přístupný až 

pokročilým praktikujícím. Veškerá vydání jsou dostupná po přijetí transmise. Doplněním je i analýza nástěnky, která 

se nachází v centru v Hájích. K získání základních informací a pojmosloví komunity jsem také analyzoval základní 

knihy komunity a to „Nauky prvotní moudrosti“ a „Dzogčhen, Přirozeně dokonalý stav“. Obě knihy sepsal mistr 

komunity Čhogjal Namkhai Norbu a vydalo nakladatelství DharmaGaia. Jedná se o základní analýzu, která má 

přinést rozšiřující pohled na aktivity komunity i některých praktikujících.    

 

III. 8. Reflexe výzkumu 

V případě analýzy dat získaných z rozhovorů, je důležité zohlednit reflexi respondentů v jejich výpovědích. 

Ačkoliv byly polostrukturované rozhovory mou osobou směrovány do žádoucích mezích, přesto jsem nemohl 

zabránit tomu, aby respondent své vyprávění vykreslil tak, jak mu je vlastní a blízké. Tento jev souvisí s tendencí 

lidské psychiky řadit jednotlivé události a body do souvislého celku, příběhu, či narativního vyprávění. Může se 

jednat o „rekonstrukci“ (Plháková, 2005, str.218), tedy doplňování bílých míst v našich vzpomínkách, příběhu, či 

„konstrukci“ (Plháková, 2005, str.218), kdy do svého příběhu zahrnujeme zcela cizí prožitky či informace. Z mé 

strany vidím problém zkreslení zejména díky sugestivním otázkám. 

Tendence po smysluplnosti příběhu spočívá ve snaze po nalezení „reality“ (Berger, Luckmann, 1999, str. 10) a to 

takové, jakou respondent chápe jako realitu legitimní, v kontextu svého příběhu. Je to taková realita, která je 

respondentem a jeho okolím požadována, či má minimálně pocit, že taková má být. Taková legitimizace (Berger, 

Luckmann, 1999, str. 93) mohla právě vyplynout skrze moji osobu. Protože jsem vystupoval v roli tazatele, který 

se vyptává praktikujícího, který odpovídá na otázky. A právě tento moment poskytuje praktikujícímu možnost 

utvrdit sám sebe v roli praktikujícího člena Komunity dzogčhen. A nejen to, to že jsem s praktikujícím dělal 

rozhovor, tak tento fakt věděli i ostatní praktikující, kteří jsou v tomto případě legitimizace pro jedince ještě 

významnějším referenčním bodem. Z pohledu konstruktivistických teorií je významný právě tento moment pro 

konstrukci sociální reality, která vzniká v důsledku duševních procesů či jednání informátora a výzkumníka. Pro 

mne jako výzkumníka byl významný moment objektivizace subjektivních významů informátora. Objektivizace je 

vždy zkreslená a je tedy při analýze celkem očekávatelné, že informátor sám sebe stylizoval (transformoval, 

Berger, Luckmann, 1999, str. 153) do role, kterou vnímá do určité míry jako ideální. Takováto transformace 

osobnosti se může vyznačovat i hlubokými změnami a k jejímu průběhu jsou nezbytné procesy resocializace, 

která je v tomto případě pojmenována jako „sekundární socializace“ legitimizace (Berger, Luckmann, 1999, str. 

78). K dosažení sekundární socializace a internalizaci jiné, nové reality, je významná silná citová identifikace 



s lidmi, kteří tuto realitu reprezentují. Jako příklad takové sekundární socializace (také nazývané jako alternace) a 

internalizace je uváděn právě i příklad konverze k jinému náboženskému směru. 

Výzkum může být nahlížen ze dvou východisek. Prvním je 

východisko rekonstruktivismu, které vychází z představ o jednotlivci 

jako náležejícího nadindividuálním entitám. To je možné přijmout 

díky představě člověka jako společenské bytosti. Naproti tomuto 

přístupu leží dekonstruktivismus, který vychází z osvícenských 

tradic o emancipaci člověka z těchto nadindividuálních entit. Tyto 

entity jsou přijímány, ale jako falešné, ze kterých je nutné se 

osvobodit. Dekonstrukce se snaží aktivně nahradit tyto kolektivní 

mýty (doxa) pravým poznáním (episteme), (Barša, P., 2008). Já 

v tomto výzkumu vystupuji v duchu dekonstruvistického přístupu, 

který se snaží vidět jednotlivce mimo a vně nadindividuálních entit. 

V tomto případě se jedná o Komunitu dzogčhen, nauku dzogčhen, 

buddhismus.  
Jako výzkumník si musím být také vědom, že jsem součástí reality, kterou zkoumám. Poznání a poznávání 

je tak vždy výsledkem sociálních interakcí, protože tuto realitu díky svému vstupování do ní pozměňuji. Proto je mé 

pochopení reality výzkumu omezené a dílčí, protože jsem vždy v situaci a nikoliv mimo ni, jako nestranný 

pozorovatel. (Barša, P., 2008)  

Dalším významným prvkem výzkumu je i proces sebe-identifikace informátorů ke své skupině, a i 

především samotné sebe-identifikace, Tak vzniká významný proces identifikace druhých, která tak vytváří vnější 

referenční skupinu, vůči které může informátor vymezit sám sebe i svoji skupinu. „Není možné se identifikovat s 

určitým „my“ bez toho, že bychom se zároveň vymezovali proti nějakému (či nějakým) „oni“. Toto rozdělování 

světa na insidery a outsidery je součástí širších procesů reprezentace a kategorizace zkušenosti, v nichž dáváme 

význam a smysl světu i našemu životu v něm.“ (Barša, P., 2008). V tomto ohledu jsem pro informátory outsiderem, 

protože přísluším k jiné buddhistické tradici, o které většina respondentů věděla. První respondenti nevěděli o mé 

příslušnosti k blízké buddhistické tradici, ale po třetím, čtvrtém rozhovoru jakékoliv utajování pozbylo smyslu. Před 

rozhovorem samotným jsem tedy sám uváděl, že jsem praktikujícím Karma Kagyu, abych uvedl věci na pravou 

míru. Tato informace se většinou setkala s pochopením a vždy s kladným přijetím. V rozhovorech a během nich se 



tak objevuje jistá přátelskost, kterou musím brát v potaz při pozdější analýze. Stejně tak se projevovala i jistá tradiční 

soupeřivost, na kterou jsem se snažil reagovat co nejzdrženlivěji. Toto soupeření se také týkalo především nauk a 

praxí, které nejsou apriori zájmem výzkumu. 

 

III. 9. Etické otázky 

 Etická stránka je velmi významná v každém společenskovědním výzkumu, protože v našem dotazování se 

můžeme dozvědět i to, co bychom vědět ani nechtěli. Můžeme se tak během výzkumu setkat s „eticky důležitými 

okamžiky“ (Guillemin, Gillam, 2004, str. 12), které mohou na výzkumníka klást vysoké nároky po zachování jeho 

mravní integrity. Vztah mezi výzkumníkem a respondentem může nabývat nejrůznějších neočekávaných podob od 

pozitivní po negativní formy. I samotné vzájemné sympatie ve formě přátelství a porozumění mohou být ve 

skutečnosti výzkumníkovi na překážku (Nosková, 2004, str. 121-126). Obecně platí, že kvalitativní výzkum klade 

velké nároky na stranu výzkumníka. Výzkum je náročný pro obě zúčastněné strany a obě strany vstupují do tohoto 

procesu značným dílem (Nosková, 2004, str. 121-126).    

Před každým započatým rozhovorem bylo třeba seznámit respondenta s předmětem, účelem a způsobem 

provádění výzkumu. Následně byl požádán ,v tomto případě o ústní, „informovaný souhlas“ (Hendl, 2005, str. 

156). Nakládání s veškerým terénním materiálem a získanými daty je upraveno novelou zákona 439/2004 Sb. 

(Tyl, 2004, str. 147-155). Anonymita a soukromí účastníků výzkumu bude ve výsledné práci chráněna díky 

náhodnému výběru krycích jmen z kalendáře, v souladu s výše uvedeným zákonem.  

 V každém společenskovědním výzkumu je také velmi nebezpečné etnocentrické 

hodnocení výzkumníkem. V mém případě je nebezpečí větší díky praktikování tibetského 

buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagyu a možnému zkreslování terminologie a 

významů této školy na Komunitě dzogčhen. Nacházím se tak jak v pozici „insidera“ (Jones, 2006, 

str. 71-81), díky své znalosti a každodenního užívání metod tibetského buddhismu, tak i v roli 

„outsidera“ (Jones, 2006, str. 71-81), díky příslušnosti k jiné tradiční škole. Uvědomuji si však, 

že cílem výzkumníka je postřehnout skutečný význam kultury a vyvarovat se vlastního 

etnocentrismu. 

 

 

IV. Tibetský buddhismus a Komunita dzogčhen 

 

IV. 1. Historie tibetského buddhismu a místo nauky dzogčhen v něm 

 Tibetský buddhismus má své kořeny v Indii, odkud byl importován v několika vlnách, kdy první záznamy a o tomto učení nalézáme v 

8. století . V této době byl v Indii buddhismus plně etablován a vycházel z učeních historické osobnosti Siddhárty Gautamy (asi 563-483), 

„osobnosti, o jejíž skutečné existenci nejsou téměř žádné pochybnosti“ (Vojtíšek, 2004, str. 355). Někdy bývá tato osoba nazývána jako Buddha 

Shakjamuni (Šákjamuni) či prostě jako Buddha. Základem buddhistických nauk je dosažení stavu, kterého dosáhl samotný Buddha, stavu, kterého 



může dosáhnout každý bez rozdílu. Přístup k naukám a způsob dosažení stavu buddhy se právě liší a proto nalezneme množství tradic, škol a linií, 

které odpovídají konkrétním kvalitám jednotlivců.  

 Tibetský buddhismus vznikl konkrétně z učení Vadžrajány (diamantové cesty), která představovala lidový buddhismus, plný tajemné 

symboliky. Jsou využívány tantry, které ve své praxi využívají každodenní situace. Praxe je obecně považována díky svým naukám za velmi 

efektivní a rychlou, ale zároveň nebezpečnou. V samotném Tibetu vzniklo několik tradic jako je ňingmapa, kagjupa, gelugpa atd. (Vojtíšek, 2004, 

str. 369-371). 

 Nauky dzogčhenu však stojí jaksi mimo, ale zároveň v těchto strukturách a tradičních školách. Dzogčhen výrazně integroval tibetské 

předbudhistické šamanistické duchovní nauky bon a z tradičních škol je nejblíže tradici ňingmapa, ale významné mistry dzogčhenu nalezneme i 

v dalších tradicích. Nauky dzogčhenu jsou ezoterní, a proto bylo možné formálně náležet k jisté tradicii a zároveň být uznávaným mistrem jak 

dzogčhenu, tak i své vlastní tradice. V naukách dzogčhenu je významná transmise, kterou uděluje mistr dzogčhenu, který tak umožní žákovi 

nahlédnout za dualitu jevů a nechá jej prožít „dokonalou přirozenost mysli“ (Vojtíšek, 2004, str. 372) Dalším významným aspektem 

dzogčhenových nauk je jejich tajnost, která je výstižná pro celou tibetskou tradicii, ale pro dzogčhen je ještě více akcentována. Dzogčhen sám sebe 

chápe jako nejvyšší nauku, ztotožňovanou s dokonalým přirozeným stavem mysli, stavem buddhy. Proto bylo možné, aby mistři jiných tradic byli 

i mistry dzogčhenu, protože tito mistři se snažili dosáhnout tohoto stavu, a když jej dosáhli, stali se i mistry dzogčhenu.  

 Proto se i praktikující dzogčhenu nechápou jako součástí nějaké tradice či dokonce buddhismu, což může být pro výzkumníka matoucí. 

Zdůrazňují, že chtějí dosáhnout stavu „dokonalé přirozenosti mysli“, tedy stavem buddhy. Proto je i můžeme formálně chápat jako samostatnou a 

svébytnou tradici, ačkoliv se něčemu takovému většina praktikujících brání.     

  

IV. 2. Co je to dzogčhen? 

Abychom pochopili co je to nauka dzogčhen, musíme nastínit 

její základní náhled a pohled na sebe samu a okolní svět. Jak 

praktikující zdůrazňují, jedná se především o nauku samotnou a 

nikoliv o její struktury, které jsou kolem ní tvořeny lidmi, 

praktikujícími. Nauka dzogčhen bývá překládána jako „přirozeně 

dokonalý stav“ a tento stav se týká mysli či prožívání. To, jak je 

tohoto stavu dosahováno a je následně udržován, jsou pouze 

praktické nauky, ale nikoliv dzogčhen samotný. Stav dzogčhen je 

chápán jako nejvyšší možný stav bytí, existence, která je 

charakterizována jako bdělá, přítomná a absolutní. Absolutní 

znamená mimo čas a prostor a tak je to i s naukou dzogčhen, která je 

mimo tyto základní koncepty prožívání. Tak tato nauka ani nemůže 

být nikým přivlastněna a uchvácena. Jde o individuální, ale 



všezahrnující stav bytosti, který může být dosažen kýmkoliv. Nauka 

dzogčhen chápe sama sebe v kontextu tibetského buddhismu jako 

nejvyšší a nejpřímější.  

Tento stav bytí je například spojován s osobou historického 

buddhy Šakjamuniho, který bývá v jiných tradicích také označován 

jako stav osvícení. Dále pak je tento stav přisuzován i mistrům 

pozdějším, ale dle textů i starším, a to s příslušností k různým 

tradiční školám, a to jak starověké Indie, tak i později Tibetu. Tento 

rys jisté přítomnosti a zároveň nepřítomnosti v různých historických 

i současných konstituovaných buddhistických tradicích a školách je 

pro nauku dzogčhen charakteristický. I sami praktikující si velmi 

zakládají na tom, že dzogčhen není žádnou školou ale, a to 

především, všeprostupující naukou, která je mimo veškeré 

konstrukce a koncepty. Díky tomu je také zdůrazňován význam 

nauky samotné a nikoliv přidružených kulturních vlivů tibetské 

kultury na praktikující. Tento významný postoj praktikujících je 

dále rozebrán a analyzován v závěru práce.  

Pro nauky či praxe dzogčhen je charakteristické využívání 

každodenních a běžných situací života, které jsou chápány jako 

součást praxe, která je tak vlastně neoddělitelná. Svět existuje jako 

sám o sobě, bez žádného dalšího skrytého významu, je tedy 

nemetafyzický. Vše důležité se odehrává teď a tady a vše další je 

pouhou konstrukcí. Tak je i pro tyto nauky typické, že v praxích 



využívá všech aspektů lidského bytí a vnímá je jako dokonalé. To, že 

to tak praktikujíc nevnímá, je v důsledku jeho vlastního omezení, 

které je možné překonat díky konkrétním praxím. V praxích je 

využíván celý člověk v jeho „třech aspektech“, kterými jsou tělo, 

hlas a mysl.  

 

IV. 3. Co je to Komunita dzogčhen? 

Komunita dzogčhen představuje uskupení jednotlivců se 

společným zájmem a to je v první řadě praktikování nauk a praxí, 

které vedou ke stavu dzogčhen. V druhé řadě slouží jako organizace, 

která je praktickým nástrojem k realizaci nejrůznějších nutných 

podmínek ke společné praxi. Sem můžeme zahrnout organizované 

společné praxe, fungování meditačního centra, vydávání časopisů a 

knih s dzogčhenovou tematikou, pořádání společných delších a 

intenzivních meditačních praxí, tak zvaných retreatů. V komunitě  

jsou k dosahování takových cílů pracovní skupiny, které jsou voleny 

všemi právoplatnými členy. Jsou zvoleny ke konkrétním úkolům, na 

konkrétní dobu a to s jistými rozhodovacími právy a povinnostmi. 

Tato činnost je prováděna bezúplatně a dobrovolně ve volném čase 

zvolených osob. Takovou nejvýraznější pracovní skupinou je 

gajkhil, především „modrý gajkhil“, který je popsán níže, v části 

„Komunita dzogčhen v ČR“. 



Komunita funguje na dobrovolnickém a idealistickém principu. 

Jsou zde však nastaveny mezinárodní standardy ve formě 

doporučení pro fungování komunity a tak nalézáme jistou 

strukturu, která je zřejmě společná pro všechny komunity ve světě. 

Základním organizačním prvkem je již výše zmíněný „gajkhil“.      

 

IV. 4. Komunita dzogčhen ve světě 

Zakladatelem mezinárodní Komunity dzogčhenu je Čhögjala Namkhai Norbu Rinpoche, který tuto nauku 

začal na žádost tradičních tibetských mistrů šířit v Evropě a následně i v dalších zemích světa.  

Hlavní centra Komunity dzogčhen v současnosti nalézáme v Evropě (Francie, Maďarsko, Německo, Polsko, 

Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Velká Británie), Austrálii a Americe, konkrétně ve Venezuele a v USA. 

Každé centrum se prezentuje na internetu vlastní stránkou. Jediné hlavní centrum neexistuje, ale jsou zde významná 

velká centra, jako je centrum ve Venezuele nebo níže popsaný italský Merigar. 

Hlavním Evropským centrem je italské centrum v Merigar v Toskánsku. Merigar byl založen v roce 1981 a 

od té doby slouží jako místo setkávání komunity s mistrem a společných praxí. V Merigaru stojí několik budov 

k praxím, knihovna, budovy sloužící k ubytování a každodenní funkci takového areálu, jako jsou kuchyně, sociální 

zařízení a další technické budovy. Kapacita je v rozmezí 30 až 50 osob, ale v době návštěvy mistra a společných 

praxí je počet praktikujících odhadován na 500. Většina praktikujících bydlí ve stanech. Centrum Merigar je častým 

cílem letních dovolených praktikujících a je v rozhovorech často zmiňován. Taková dovolená bývá také prodloužena 

o klasický turistický pobyt v bližší či vzdálenější oblasti Itálie. Informace o tomto centru je možné nalézt na 

stránkách www.dzogchen.it. 

 Komunita dzogčhenu má také svůj informační dvouměsíčník, který vychází v anglickém jazyce. Je vydáván 

jak v tištěné podobě, tak je možné jej i stáhnout na internetové adrese www.melong.com. Některé texty je možné 

stahovat volně, ale většina je blokována. Ke stažení je nutné přihlášení a heslo, které je uděleno členu komunity.     

 

IV. 5. Komunita dzogčhen v ČR 

Komunita dzogčhen je v ČR přítomna od roku 1998 a od roku 

2001 oficiálně vystupuje pod hlavičkou občanského sdružení 

Komunity dzogčhen. V současné době má v ČR oficiálně devět 

meditačních center s největším v Praze, která slouží k praxi, 

setkávání členů skupiny a organizaci nejrůznějších meditačních a 



společenských akcí. V této části uvádím pouze základní informace o 

komunitě, rozšiřující informace jsou popsány v empirické části. 
 

IV. 5. 1. Centra 

V Česku funguje komunita celkem v devíti městech (Brno, České Budějovice, Karlovy Vary, Plzeň, Písek, 

Telč, Tábor, Uherský Brod, Praha) a největší centrum nalezneme v Praze. V Praze ve skutečnosti fungují dvě centra. 

Toto je dále rozvedeno v empirické části. Každé centrum má svoji kontaktní osobu, kterou je možno kontaktovat 

emailem či telefonem. Základní informace o komunitě a kontakty je možné nalézt na internetových stránkách 

www.dzogchen.cz. 

 

 

IV. 5. 2. Praxe 

Praxe slouží k dosažení stavu dzogčhenu a komunita je rozděluje na formální, jako jsou níže popsané praxe 

a neformální praxe, která spočívá v „udržování pohledu“, tj. jistého filosofického a prožitkového pohledu. Uvádím 

zde pouze některé praxe, a to ty, se kterými jsem měl možnost se sekat. Komunita dzogčhenu nabízí svým 

praktikujícím širokou nabídku praxí, bez výraznější struktury a posloupnosti. K popisu praxí jsem vycházel ze 

základních informací na internetových stránkách a po konzultaci s kontaktní osobou Komunity dzogčhen.     

 

Jantra jóga 

Jantra jóga, neboli "jóga pohybu", je systém tibetské jógy. Jantra 

jóga integruje nauky dzogčhenu ve třech branách  praktikujícího 

(tělo, hlas a mysl). Skrze pozice, pohyby a jejich kombinaci s 

dechem, je koordinována a harmonizována energie jednotlivce. 
 

Chod 

Praktikující sedí na meditačních podložkách a polštářcích. Nezbytnými pomůckami jsou bubínky, zvonky a píšťaly. 

Praxe je vykonávána v sedě za rytmického bubnování, zvonění, přednesu textu a pískání píšťaly. 

 

Tanec na mandale 

Samotný tanec probíhá na mandale, obrazu světa, který je vytištěn na svinovací podložku či namalován na podlahu. 

Tance se účastní ideálně stejný počet mužů a žen. Tanečníci jsou doprovázeni speciálně zkomponovanou hudbou, 

dnes z CD přehrávače. 

 

Ganapúdža 



Praxe je prováděna v souladu s lunárním kalendářem. Praxe je sezená a doprovázena společným zpěvem předem 

daných textů, včetně rytmu a melodie. Součástí praxe jsou obětiny ve formě potravin a nápojů. Potraviny a nápoje 

jsou průběhu rituálu symbolicky darovány všem bytostem. Po skončení praxe jsou obětiny společně snědeny.  

 

Santi Maha Sangha 

Santi Maha Sangha je studijní program, který připravil Čhögjal Namkhai Norbu Rinpoche pro všechny, kteří mají 

zájem věnovat se studiu nauk dzogčhenu. Nalezneme zde celkem deset úrovní, které jsou završeny zkouškou. Jde 

tedy jak o klasickou praxi, tak i o studium, které je plně strukturované a systematizované, oproti předchozím 

naukám. 

 

IV. 5. 3. Fungování komunity 

Komunita funguje na dobrovolnickém principu. Veškeré aktivity jsou vykonávány zdarma a ve volném 

čase. Řídícím a organizačním orgánem je „gajkhil“ (čti gánčil). Ten je rozdělen dle činností na tři části a barevně 

rozdělen. Žlutý má na starost administrativu a účetnictví. Červený běžné a každodenní aktivity, jako je úklid, nákup, 

opravy apod. Modrý zastřešuje organizaci a vedení. Členové gakyilu jsou voleni na jeden rok a maximálně mohou ve 

funkci zůstat tři roky. Gakyil zasedá dle potřeby a situace.  

 

IV. 5. 4. Charitativní projekty 

Členové komunity se skrze komunitu účastní i charitativních projektů. Prvním je adopce na dálku, kdy 

komunita adoptovala dvě tibetské děti v severní Indii a dále na internetových stránkách komunity nalézáme popis 

humanitární organizace A.S.I.A. Onlus1, která má na starosti již zmíněné adopce na dálku, ale také přímou podporu 

tibetských dětí.Takovou podporou je například stavba nemocnic, zavlažovacích systémů, vodovodu, škol atd. 

 

IV. 5. 5. Kulturní akce 

Komunita také pořádá nejrůznější kulturní akce a to i pro veřejnost. Takovou kulturní akcí je jistě 

organizace návštěv mistra. Součástí takové návštěvy bývá i základní přednáška pro veřejnost ve veřejném prostoru 

(Městská knihovna v Praze apod.) Další významnou akcí je organizace oslav tibetského nového roku, Losaru. Hlavní 

myšlenkou je propagace tibetské kultury a následné podpory tibetských sirotků z výtěžku akce. Tato oslava je určena 

jak praktikujícím dzogčhenu, veřejnosti, ale i praktikujícím dalších škol. 

Jako další menší akci mohu zmínit URBAN BUDDHA v klubu Parukářka. Na akci zahráli i členové 

komunity současnou elektronickou hudbu a výtěžek šel tentokrát na podporu a přestavbu retreatového centra v 

Čechách.      

 

                                                           
1 A.S.I.A. Onlus založil samotný Chogjal Namkhai Norbu. Organizace usiluje o zachování tradiční kultury etnických 
menšin především na území Tibetu, Číny, Indie a Nepálu. Jejím posláním je podpora původního obyvatelstva Tibetu. 
Její náplní je stavba nemocnic, zavlažovacích systémů, vodovodu, stavba škol a klášterních škol. Další aktivitou, 
kterou A.S.I.A. vyvíjí, je podpora nejchudších tibetských dětí a uprchlíků z Tibetu, Indie a Nepálu. Jedním z těchto 
prvků je i adopce na dálku, kdy jsou adoptovány a podporovány jak obyčejné děti a mladí mniši během jejich studií. 
 



 

 

IV. 5. 6. Celorepublikové Komunitní centrum 

V létě 2008 bylo nalezeno a následně z komunitních prostředků zakoupeno retreatové centrum nedaleko 

obce Brloh u Českého Krumlova. Místo získalo nové jméno a to Phendenling, což ve volném překladu znamená 

místo rozvoje, benefitů. Na hledání a koupi centra si praktikující měli možnost vyzkoušet fungování a rozhodovací 

schopnosti komunity. Centrum vyžaduje značnou rekonstrukci, po které bude sloužit ke společným setkáním, praxím 

a retreatům (praxe v ústranní). Na rekonstrukci a fungování se má podílet i Rakouská komunita.  

 

IV. 5. 7. Webcast 

V předávání nauk se ukázal jako velmi užitečný internet. A to ne jen ve formě internetových stránek nebo 

dostupných textů ke stažení. Další možností je přímý internetový přenos. Rinpoche tak předává nauku v živém 

přenosu a to doslova po celém světě. Tyto přenosy jsou plně přístupné ve zvukové podobě jakémukoliv zájemci, 

protože informace o časech a připojení získá na stránkách komunity. Kompletní, tedy i video přenos je však možný 

pouze v centru nebo po získání hesla. Tak je i možné získat transmisi od mistra.  

Dříve byl využíván přehrávač VHS, který byl spuštěn ve stanovenou dobu. Nahrávka tak zajišťovala 

synchronizaci praktikujících s mistrem a i s dalšími praktikujícími po celém světě.   

 

IV. 5. 8. Transmise 

Otázka transmise je v tibetské buddhismu velmi významná a v praxích dzogčhenu ještě více. Získání 

transmise je podmíněno skutečným zájmem o nauky a jejich praktikování. Nově příchozí jsou jistým a nenápadným 

způsobem dotazováni, „zda to skutečně myslí vážně“. Následně je pak možné získat transmisi, a to buď po internetu 

nebo přímo od mistra. Jedná se o jistý tajný rituál, který umožňuje plně praktikovat a mít přístup i k hlubším naukám. 

Jedná se o princip ochrany učení a komunity. V některých případech takové počínání působí zvláštně a 

tajnůstkářsky.     

 

 

 

 

 

V. Empirická část 

Empirická část mé bakalářské práce spočívá v analýze 

pozorování, rozhovorů a sekundárních pramenů. Hlavním zdrojem 

informací jsou rozhovory, ale pro jejich lepší pochopení a zasazení 

do širšího kontextu komunity využívám i data z pozorování 



provedená v centrech komunity a v bytech jejích členů, kde jsem 

také prováděl výše zmiňovaná interview. Vedle toho jsem se věnoval 

též i rozboru základních knih, internetových stránek, informativní 

nástěnky a časopisu komunity. Jedná se o materiály, které jsou 

určeny veřejnosti a nově příchozím.  
 

V. 1. Dzogčhen v životním příběhu 

První analytická část týkající se rozhovorů je věnována roli učení dzogčhen v životním příběhu informátorů. 

Na základě analýzy životního vyprávění jsem formuloval dva základní typy informátorů, kteří se liší přístupem a 

především motivací k praxi: 

První typ se vyznačuje jistou problematičností dosavadního života a hledání nauky je spojeno s hledáním 

řešení osobních problémů. Tyto problémy mohu popsat jako psychické, somatické, ale také jako psychosomatické. 

Informátor sám sebe popisuje jako v této době vnitřně nespokojeného, nevyrovnaného, mimo kolektiv a často se 

objevují i nejrůznější choroby či zvýšená nemocnost. Svůj předchozí život vnímá jako problematický, často 

doprovázený osobní krizí, odtažitost od světa, či kritickou událost, která dala informátorovi pocítit nestálost světa.  

Toto jsou časté motivy v případě hledání či snahy po nalezení řešení. Snaha po vyřešení svých osobních či 

zdravotních problémů se v rozhovorech objevuje asi v jedné třetině případů. V těchto případech můžeme pozorovat i 

psychoterapeutickou účinnost směru dzogčhen, protože informátoři své obtíže s pokračující praxí buď zcela vyřeší, 

nebo zmenší. Michal: Jak vypověděl jeden z nich:„Tehdy jsem měl takový stavy marnosti, životní zoufalství. Tehdy 

jsem měl hodně zdravotních problémů, byl jsem často nemocnej, měl jsem hodně chřipky.“ 

V jednom případě jsem měl možnost vyslechnout i osobní zkušenost se smrtí blízké osoby, po které se 

dostavila osobní krize, která informátora motivovala v hledání odpovědí, které jej doposud nezajímaly: Jan: 

„Nicméně tohle byla silná zkušenost, protože byl vlastně jako můj brácha nebo blízkej člověk, takže to byla šokující 

zkušenost. Tam vlastně vyvstala ta intenzivní zkušenost tý pomíjivosti.“ 

Druhý typ informátora představuje člověka, který je se svým životem spokojen a žije poměrně aktivně. 

Takový informátor vnímá svůj život jako kontinuální, bez větších zlomů a dzogčhen je vrcholem této evoluce. Často 

se objevuje formální přístup a v některých bodech připomíná popis svého vlastního života klasický životopis. 

Domnívám se, že je to z toho důvodu, že rozhovor byl v této části na samém počátku a přetrvával ostych. Ondřej: „Já 

jsem chodil do školy. Pak jsem chodil na gympl. Pak jsem studoval filosofii a sociologii.“ Či informátorovi nebylo 

zcela jasné, jak a nač má odpovídat, a snažil se tak vše pojmout ze široka: Barbora: „Narodila jsem se v Praze, žila ve 

spokojený rodině, dělala jsem si, co jsem chtěla, pracovala v sociální oblasti, studovala andragogiku a měla spoustu 

jiných aktivit.“ Informátorka se věnuje nejrůznějším činnostem, jako jsou sporty, kulturní dění atd. Byla se svým 

životem a životní situací spokojena a nauka dzogčhen vstoupila do jejího života jako přirozený evoluční jev v jeho 

hledání, které vycházelo ze snahy po obohacení jejího již zajímavého života. 



Někdy bývá tento život před setkáním s dzogčhenem označován jako „normální“, což v tomto kontextu 

představuje školní docházku, zaměstnání, trávení volného času způsobem, který informátor považuje za běžný a plně 

jej v této době neuspokojoval. Kateřina: „Žila jsem jiný život, cestovala jsem, pracovala v zahraničí, pracovala tady 

v Praze, pařila a tak dále.“ Často jsou stejné aktivity po pozdějším setkání s dzogčhenem vyjmenovány také, ale již 

jsou přijímány jako smysluplné, což je i případ naší informátorky, která žila spokojený a bohatý život, avšak 

v kontextu současnosti jej vnímá jako „normální“, tedy takový, jaký žijí ostatní lidé mimo komunitu. Právě příklad 

cestování a práce je později v rozhovoru zmiňován jako smysluplný, protože souvisí s učením. Cestování je 

cestování za učitelem a v práci je možné využívat nejrůznější techniky esenciální praxe, a tak získává svůj další 

vnitřní rozměr.  

Oba typy však poměrně výrazně rozlišují dobu před a po setkání s dzogčhenem či jinou duchovní naukou, 

která je oslovila. Ti, kteří neprožívali zcela radostný život, jej po tomto setkání vnímají obohacený o nástroj, kterým 

mohou řešit svůj problém a získat tak nad ním jistou vládu. Pro jedince, kteří svůj život vnímali jako již bohatý a 

zajímavý, se tak v jejich životě objevil další velmi zajímavý prvek, který je naplňuje, dodává smyslu jejich bytí a 

zároveň přináší i radost.          

Setkání s duchovnem či dzogčhenem bývá informátorem buď přímo, nebo nepřímo, opisem, vnímáno a 

předkládáno jako mezník v jeho dosavadním životě. Jako by život před setkáním s tímto mezníkem postrádal svoji 

nově získanou hodnotu: 

Petr:“Teď vidím svůj život tak, že se věnuji dharmě, to byl pro mě dost zásadní mezník, začaly mě zajímat různé 

duchovní nauky, četl jsem různé knížky.“ Mezník odděluje předchozí „normální“ život a současný život obohacený o 

smysl v podobě nauky dzogčhen. Je zajímavé, že tento předěl je i impulsem pro nápravu dalších životních záležitostí. 

V některých případech informátor začíná cvičit a hubnout, v dalším si hledá lepší práci. Informátor získal jakoby 

chuť do života, skrze nauku, která mu dává v nejistém světě jistotu a směr, kterým se má vydat.   

Kontakt s dzogčhenem byl ve všech případech přes kamaráda či nějakého známého, který se zajímal o 

nejrůznější nauky, mezi kterými byl i dzogčhen.  

Petr: „Ze základky mám velkýho kamaráda, se kterým jsme pařili na compu a dělali různý jiný věci. On objevil 

nějaký seminář, řekl: ‚To je super, pojď!‘.“ Informátor se o tento jev již zajímal a získával informace z jiných zdrojů 

jako je internet, či volně prodejné knihy, ale hlavním momentem je ve většině případů právě pozvání, či vzor 

kamaráda. Ve dvou případech byl touto kontaktní osobou sourozenec, který motivoval svého bratra či sestru k praxi 

svým vlastním příkladem. Vždy však byla potřebná určitá doba, aby informátor překonal svoji nedůvěru a skutečně 

navštívil něco nového. Přesto si většina z nich svoji první návštěvu, či přímý kontakt pamatuje jako něco zvláštního a 

inspirativního. 

Očekávání zlepšení osobní situace a vyřešení osobních problémů je hlavní motivací k praxi u třetiny 

informátorů. V těchto případech hraje učení dzogčhenu svoji psychoterapeutickou roli a informátor vkládá své naděje 

do tohoto učení a za tímto účelem. Petr:“Tak jsem očekával vylepšení života, nebo vylepšení stavu, ve kterém jsem 

se nacházel, že mi bude prostě nějak lépe.“ Opět se zde dostáváme k prvnímu typu informátorů, kteří chtěli v první 

řadě hledat řešení svých obtíží. Celkem zajímavým rysem těchto osobností je, že jsou poměrně introvertní. To se 

projevovalo určitou zdrženlivostí ve vyprávění a komunikaci atd.  



Naproti tomu, očekávání po nalezení smyslu života, je charakteristické pro informátory extrovertní, kteří se 

snažili najít smysl jak svého života, tak i celkového bytí. To samozřejmě neupírám i prvnímu typu, ale u něj to není 

tak často akcentováno. Každý však téma po hledání smyslu života pojímá po svém, zřejmě dle své povahy a 

osobních rysů. První odpověď nám ukazuje hledání smyslu života, které je pro informátora důležité, ale poněkud 

neuchopitelné. Martin: „Potřeboval jsem NĚCO, neměl jsem nějakej jako by cíl a žádnej smysl. Tohle (dzogčhen – 

poznámka autora) se stalo jediným smyslem mýho života.“ Následující odpověď informátorky je stejně 

neuchopitelná, ale jak sama vysvětluje, chápe své hledání jako pokročilé, oproti tomu, čeho dosahovali, či s čím se 

spokojili její rodiče. Barbora: „Hledali jsme něco, co našim rodičům nedocházelo.“ Zde narážíme na generační 

konflikt, který je pro přijímání nových kulturních vlivů velmi charakteristický. Motivace, kterou zde nalézám, bych 

popsal jako snahu po doplnění něčeho, co v našem prostoru chybí. Zřejmě se jedná o nauku dzogčhen, nový kulturní 

prvek, který je zjevně dle informátorky možné přijmout, protože toto žádným způsobem neproblematizuje.     

Další informátor, který se dlouhodobě věnuje bojovým sportům, svůj smysl v učení nalezl díky své fascinaci, 

nepřítomnosti strachu a obav bojovníků kendó. Tento informátor již však vychází z jistého kulturního zázemí 

(kendó), které není typicky české. Karel: „Obdivoval jsem koncentraci bojovníků na kendó, nebyl tam žádný strach, 

žádné rozptýlení.“ 

Poslední informátor chápe svůj život plně v kontextu dzogčhenu a buddhismu obecně. V souladu s naukou 

lakonicky konstatuje: Josef: „Mám tady velký kontakt, zřejmě z předchozího života.“ Informátor v odpovědi 

prezentuje svůj postoj k učení a předvádí internalizaci tohoto učení, ale domnívám se, že i tento fakt je kulturním 

fenoménem. V české bezvěrecké společnosti můžeme také zaslechnout informace o reinkarnaci, ale zde se jedná o 

reinkarnaci buddhistického typu. V tomto postoji nalézám nově přijatý vztah ke smrti a všemu, co smrt doprovází.  

Kontakt s dzogčhenem informátor většinou uskutečnil přes jiné duchovní směry, a to především ty východní. 

Do těchto směrů můžeme počítat příbuzné buddhistické školy, tibetského buddhismu, japonský zen, jógu a bojová 

umění. Často se jednalo i o více směrů a to buď zároveň, nebo kontinuálně. Ondřej: „Setkal jsem se taky 

s Kastanědou a začal jsem to i praktikovat. V tý době jsem se setkal se zenem. To bylo dobrý, ale nakonec jsem byl 

přitáhnutej Rinpochem a to mi sedlo.“ Informátor potřeboval nalézt to pravé pro svůj život, osobu.  

Zajímavostí je, že ani jeden z informátorů se nesetkal s učením bezprostředně a přímo. Vždy se jednalo o 

proces hledání, ve kterém byl velmi nápomocný kamarád, přítel, sourozenec, ale vždy se jednalo o proces. Toto 

nejspíš souvisí s tajnou povahou nauk a obecnou neochotou komunity projevovat se navenek. Komunita o sobě 

nedává příliš vědět, o přednášce se většinou dozvíte „přes někoho“ a to se týká i většiny dalších akcí. Z mého 

pohledu, je tato uzavřenost a tajuplnost pro některé informátory i podstatným momentem v rozhodnutí praktikovat 

nauky dzogčhen.  Dostávají se tak k ní tak zvaní „hledači“, kteří jsou již s problematikou „duchovna“ obeznámeni a 

mají svoji vlastní zkušenost. Zda to je ke škodě, či prospěchu nedokáži posoudit.     

Ve třech případech bylo jistým impulsem v hledání i tradiční křesťanství. Tento impuls se ovšem více méně 

spojen s neschopností křesťanské víry podat informátorům odpovědi na existenční otázky. Ti proto začali hledat 

odpovědi jinde, kde je také, jak sami říkají, nalezli. Přesto však informátoři na křesťanství nezanevřeli a chápou jej 

jako přínosné, ale neschopné některých odpovědí, které jsou pro jejich život důležité. Ondřej: „No, já jsem byl 

vychovávanej v katolický rodině, jsem byl normálně věřící člověk. Ale pak jsem dospíval a nenacházel v tom úplně 

všechny odpovědi.“ Na tomto příkladu můžeme sledovat obohacování tradiční kultury o prvky kultury nové. Starší 



kulturní prvky nejsou zcela vytěsněny, ale ztrácejí své dosavadní výsadní postavení. Nedokáží poskytnout 

uspokojivé odpovědi, tak jsou tyto přijaty z kultury jiné.  

  Praktikující vyzdvihují ve svém životním příběhu současnost, a to nejen v počátcích rozhovoru, ale i v jeho 

průběhu. Je nejspíš přirozené, že informátor zdůrazňuje to, čemu v současné situaci věnuje nejvíce energie a aktivity. 

Mimo to, že informátoři zdůrazňují praktikování dzogčhenu, tak hovoří i o své škole, zaměstnání či jiné činnosti, 

které se věnují ať už v, či mimo komunitu. Může zde však být i patrný vliv buddhismu, kdy jednou z hlavních nauk 

je nekomplikovanost a přítomnost. Samozřejmě se může jednat i o přirozenost mladých lidí, ze kterých je výzkumný 

vzorek z valné části vybrán.   

Významná část informátorů také zmiňuje v průběhu svého 

dospívání či duchovního hledání zkušenost s drogami. Tu můžeme 

rozdělit na rekreační užívání a na užívání, které bylo nástrojem 

hledání v duchovní oblasti. Mohlo se jednat o hledání bez nějakého 

většího zasazení drogy do již existujícího rámce či duchovního 

směru. Barbora: „Prostě jsme zkoumali realitu, četli jsme, hulili 

trávu, diskutovali.“ Či naopak se jednalo o konkrétní hledání v již 

ustanoveném rámci, jakým může být šamanismus. Zde je užívání 

drog obvykle závislé na vnějších a ritualizovaných projevech. Josef: 

„Zajímala jsem se i o šamanismus, tam jsem zkoušela i přírodní 

drogy, houby, trávu a tak.“ Užívání drog není však v dzogčhenu 

možné. Popularita drog v dnešní generaci mladých je značná, ale 

většina je užívá rekreačním způsobem, jako alternativu alkoholu či 

jako vhodnější podpůrný prostředek na party a podobně. Naproti 

tomu informátoři často zmiňují užívání drog jako pomocný nástroj 

při jejich hledání. 
 

V. 2. Kontakt s naukou 



Jak jsem již uvedl, kontakt s naukou se děje většinou přes 

kamaráda či jiného známého, kterému informátor důvěřuje. Asi 

polovina informátorů se však s naukou setkala již dříve, a to přes 

knihy či internetové stránky komunity. Proto jsem se s těmito 

materiály seznámil též, abych pochopil plné významy sdělení 

v rozhovorech. Právě výrazy jako je transmise, webcats a další, jsem 

potřeboval nastudovat a pochopit tak, jak je komunita chápe a 

užívá. Získal jsem sice pouze část materiálů (protože nemám 

transmisi), ale tak jsem se dostal na úroveň nově příchozího, který 

má zatím minimální přehled a informace o učení a komunitě. 
 

 

Knihy 

Komunita dzogčhen vydává své vlastní knihy, a to ve spolupráci s nakladatelstvím DharmaGaia, které se 

tradičně věnuje východní filosofii a dalším duchovním směrům. Využíval jsem především knihy mistra komunity 

Čhogjal Namkai Norbua a to „Nauky prvotní moudrosti“ a „Dzogčhen, Přirozeně dokonalý stav“.  

První kniha „Nauky prvotní moudrosti“ je sestavena z učení, která mistr předal v průběhu 90. let 20. století na 

nejrůznějších místech světa. Jedná se tak o sbírku jednotlivých vysvětlení nejrůznější a často aktuální společenské 

problematiky. Texty vycházely průběžně v oficiálním periodiku „Mezinárodní komunity dzogčhenu“, které se 

nazývá „The Mirror“. Texty jsou řazeny chronologicky a původně byly určeny pouze praktikujícím. Kniha mi 

poskytla základní náhled do terminologie a praxí skupiny dzogčhen. 

Druhá kniha, „Dzogčhen, Přirozeně dokonalý stav“ je sepsána samotným mistrem. V porovnání s první 

knihou je daleko systematičtější a celkově shrnuje danou nauku - od základních témat, přes širší učení a praxe až po 

popis cíle praktikujícího. Je tedy mnohem ucelenější a z mého pohledu srozumitelnější.  

Obě knihy mi poskytly značné množství informací a jistý přehled o výrazech a tématech, se kterými jsem se 

setkával v průběhu rozhovorů. Oba texty jsou volně dostupné a je možné je zakoupit v knihkupectví. Tato dvě díla 

byla právě i nejčastěji zmiňována jako první knihy v kontaktu s dzogčhenem.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetové stránky 

Internetové stránky nalezneme na adrese www.dzogchen.cz. Jedná se o oficiální stránky komunity a ne-

členové zde naleznou základní informace o komunitě, naukách, mistrovi, aktivitách a aktualitách. Zde je také možné 

získat informace přímo ze stránek nebo si i některé texty stáhnout a pročíst později. V sekci aktuality nalezneme jak 

blížící se společné praxe a záležitosti centra či komunity, tak i pozvánky na nejrůznější párty a společenské akce, 

které jsou přístupné i lidem „z venku“. Samozřejmě nezbytnou součástí stránek je i seznam center v Čechách i na 

Slovensku. Dále zde najdeme i odkazy na další komunity ve světě a mezinárodní centra po celém světě. Součástí 

hlavních stránek je i informace o humanitárním projektu A.S.I.A. Onlus.2  

 Další částí stránek je zaheslované rozhraní pro členy, tedy ty, kteří mají transmisi a přijali jistou 

odpovědnost za centrum a rozvoj komunity. S touto odpovědností se pojí i přispívání na provoz centra a realizaci 

projektů. Je možné se přihlásit dle své potřeby a ochoty podílet se na aktivitách. Nalézáme zde čtyři stupně, které 

jsou rozčleněny podle snahy přispívat a podílet se na práci pro centrum. S výší příspěvků souvisí získání slevy na 

retreaty. Přístupy do databází, internetových diskusí a na webcasty jsou umožněny všem. Základní příspěvek je 

určován mezinárodně v eurech a na rok 2008 je určen 50 EUR, tedy 1350 CZK.         

 

Nástěnka 

Nástěnka je jistě dalším významným informačním prvkem v samých počátcích praxe, ale i později. Nástěnka 

se nachází v centru na Hájích a narazíme na ni na chodbě, po pravé straně, za vstupními dveřmi. Na nástěnce je 

                                                           
2 A.S.I.A. Onlus založil samotný Chogjal Namkhai Norbu. Organizace usiluje o zachování tradiční kultury 

etnických menšin především na území Tibetu, Číny, Indie a Nepálu. Jejím posláním je podpora původního 

obyvatelstva Tibetu. Její náplní je stavba nemocnic, zavlažovacích systémů, vodovodu, stavba škol a klášterních 

škol. Další aktivitou, kterou A.S.I.A. vyvíjí, je podpora nejchudších tibetských dětí a uprchlíků z Tibetu, Indie a 

Nepálu. Jedním z těchto prvků je i adopce na dálku, kdy jsou adoptovány a podporovány jak obyčejné děti a 

mladí mniši během jejich studií. 



možné získat základní informace o centru, jeho aktivitách, členech, platbách a programu nejbližších akcí. Jedná se 

jak o akce buddhistické a akce centra, tak i nejrůznější taneční a kulturní události, které pořádají jednotliví členové.  

Jako příklad mohu uvést benefiční taneční párty na podporu rozvoje centra, na kterých jako Dj´s vystupují 

dva členové komunity. Dále zde najdeme i další akce na kterých tito Dj´s hrají (styl hudby psytrance a techno, kluby 

jako Cross, Matrix, XT3 atd.). Jako další informace „z vnějšku“ na nástěnce visí odkazy na čajovny, fair trade 

produkty a nejrůznější masáže. Jedná se tak o živé a někdy až interaktivní medium, kam správci centra a i jednotlivci 

přidávají nejrůznější sdělení. 

 

V. 3. Komunita dzogčhenu a prvotní integrace 

V odpovědích na počátky praktikování, či prvních kontaktů s dzogčhenem se často objevuje pozitivní 

hodnocení komunity jako takové, nebo jejích jednotlivých členů, kteří byli nováčkovi nápomocni a vystupovali 

přátelsky. Petr: „Byli tam příjemný lidi, něco řekli, něco vysvětlili. Něco v tom bylo.“ Komunita je obecně 

vyzdvihována jako uskupení lidí, kteří mají společný zájem a mohou se vzájemně podporovat a pomáhat si.  

Komunity dzogčhenu v celém světě jsou postaveny a řízeny stejným způsobem. Jedná se princip tradiční 

komunity dle tibetského vzoru. Skládají se ze tří organizačních a výkonných složek zvaných „gajkhily“, kdy každá 

z nich plní svou stanovenou roli a funkci. Komunita je založena na dobrovolném fungování a veškeré činnosti jsou 

hrazeny z příspěvků členů centra. Komunita je tak subkulturou se svou vlastní správní funkcí, pravidly a 

povinnostmi. Princip přijetí fungování komunity dle tibetského vzoru je ideálním příkladem akulturace. Kulturní 

složka je integrována do kultury nové.       

Dzogčhen umožňuje současné praktikování i dalších směrů a je velmi tolerantní k dalším náboženstvím a 

naukám. Právě proto praktikující oceňují jeho volnost a i volnou strukturu v praxích a praktikování obecně. Tato 

volnost je často přímo zmíněna jako to, co informátora přivedlo k rozhodnutí praktikovat dzogčhen. Jan: „Nicméně, 

všechny takový falešný věci, který jsem potkával do tý doby, nějaký náboženství nebo sekty, tak jsem od toho měl 

odstup, protože jsem cítil takovou tendenci manipulace.“  

Praktikování je záležitostí každého jednotlivce a praxe ani nejrůznější svátky či další aktivity komunity jsou 

nezávazné a dobrovolné. Michal: „Asi hlavním okamžikem proto, že jsem cítil, že tenhle přístup je správnej, je to, že 

po mě nikdo nic nechtěl, že mě nikdo do ničeho netlačil.“ Tento volný přístup je pro dzogčhen velmi typický a zdá 

se, že pro mnohé informátory velmi podstatný v jejich rozhodní pro praxi dzogčhenu. Tak vznikají ideální podmínky 

pro zkoumání procesů kulturního přenosu a výsledného kulturního amalgámu. Takovým amalgámem může být 

například současné praktikování odlišných směrů (chikung+dzogčhen) či popis jednoho informátora, jak ráno 

medituje a odpoledne jde s babičkou do kostela.   

Někteří informátoři prvního typu uvádějí, jak utajovali a utajují vůči své rodině, kamarádům či kolegům 

v práci to, co přesně dělají či dělali. Svoji roli zde hraje ostych, ale i jistá neochota šířit toto učení dál. Toto zdráhavé 

chování pramení z obav po nepochopení nauky ostatními lidmi a množstvím jejich konceptů a předsudků, které je 

obtížné vyvracet a uvádět na pravou míru. Michal: „Proto z toho důvodu já v podstatě nikomu ze svý rodiny neříkám 

přesně čemu se věnuju.“ Petr: „Já to docela skrývám, rodina to ví, ale moc se nevyptávali.“ Svoji roli zde jistě hraje i 



fakt, že nauky dzogčhenu jsou ve své podstatě tajné, a opět se tato tendence objevuje u informátorů prvního typu, 

tedy introvertů.  

Naproti tomu zase stojí druhý typ - extroverti, kteří bez všech okolků sdělovali a sdělují svému bližšímu a 

občas i širšímu okruhu známých vše, co děli a dělají. Tito informátoři se dělí o své zkušenosti a zážitky. Karel: „Byli 

zvyklí, že jsem do nich pořád něco hustil, žádná změna.“ U informátorů se objevuje nejen otevřenost, ale také 

sebereflexe. Jirka: „Komunikoval jsem s nimi naprosto otevřeně o těchto věcech. Oni to respektovali, poslouchali, i 

když tomu moc nevěřili.“ Předání informace a její správná interpretace není problémem pouze pro tohoto 

informátora, ale i pro moji osobu v této práci.  

V kontextu těchto dvou přístupů je jistě významné zdůrazňování tolerantnosti dzogčhenu vůči ostatním 

směrům, a jejich vnějším projevům informátory. To se týká i původních tradic a svátků, ať už státních či církevních, 

pokud je v kontextu Česka tak můžeme nazvat. Praktikující slaví Vánoce a další svátky a stavějí se k nim velmi 

pozitivně. Petr: „Dzogčhen je hodně tolerantní. Důležitý je, pokud jsi toho schopen, pokud to zvládáš být ve stavu 

dzogčhenu, pak nejsi ničím omezený. Můžeš klidně chodit do kostela, pokud to v sobě dokážeš srovnat.“  

Období volna, které souvisí se svátky (ne jen Vánoce), využívají praktikující jako možnost ke společným 

praxím, či cestám na nejrůznější setkání české i mezinárodní komunity. Vánoce v Česku slaví dle křesťanské tradice 

spíše menší část populace. Většina obyvatel a především mladí, tento čas využívají jak k cestování a odpočinku 

(hory), tak také jako možnost jet v tomto volném čase za meditačním mistrem, či se zúčastnit meditačního 

soustředění, což je jistě zcela novým prvkem. Na východě je však tento element stále živý a tak zde shledávám další 

kulturní výpůjčku, která se projevuje v odlišném trávení volného času. 

Informátoři zdůrazňují při setkání s mistrem, komunitou a učením vnitřní zkušenost. Barbora: „Když jsem 

potkala Rinpocheho, cítila jsem autentičnost a lehkost zároveň, soucit. Uvědomila jsem si, ‚že jsem doma‘.“ 

Významná je bdělost, uvědomování si situací a prožívání. Objevují se i významné sny a jiné prožitky, které je 

obtížné přímo verbalizovat. Jsou však chápány pozitivně a jako zdroj inspirace k další praxi. Martin: „Když to člověk 

začne praktikovat tak měsíc, tak už cítí změnu.“  Ondřej: „Webcast, přes celý svět. To byla taková hodně velká 

zkušenost, protože i tak jako jsem cejtil nějakou energii a realizaci.“ Tento vnitřní aspekt, jak jsem již ukázal dříve, 

je pro dzogčhen podstatný. Jde o poměrně silné osobní prožitky. To, co a jak dotyčný prožívá, ví pouze on sám a 

nikdo jiný. V dzogčhenu nalezneme lidi, kteří se velmi zakládají na vnitřní zkušenosti a svobodě. Tato touha po 

svobodě se projevuje i navenek v minimální organizaci a struktuře, která skutečně existuje (organizace komunity, 

utajování praxí a technik). Ale pokaždé, když jsem se po ní ptal, získal jsem odpověď ve smyslu, že v dzogčhenu nic 

takového není. Což však neznamená, že by ji informátoři nereflektovali. 

 
 

V. 4. Místa praxe 

Centrum 

Centrum komunity dzogčhen se nachází nedaleko stanice metra Háje v ulici Nad úpadem 420/31. Jde o 

klasickou vilovou a řadovkovou čtvrť nedaleko nádrže Hostivař. Centrum se nachází v řadovém domě a ulice těsně 



sousedí s lesoparkem Hostivařské přehrady. Výhodou je jak celkem dobrá dostupnost MHD, tak i příjemné prostředí 

lesoparku a klidu obytné čtvrtě. 

Centrum je rozpoznatelné již z větší dálky. Je ověšeno tibetskými praporky, které povlávají ve větru. Náleží 

k němu také malá zahrada. Po vystoupání několika schodů se návštěvník octne v chodbě, která slouží jako šatna. 

Nalezneme zde lavice, botníky a nezbytnou nástěnku. Na nástěnce je možné získat základní informace o centru, jeho 

aktivitách, členech, platbách a programu na nejbližší akce. Jedná se jak o akce buddhistické a akce centra, tak i 

nejrůznější taneční a kulturní akce, které pořádají jednotliví členové. Jako příklad mohu uvést benefiční taneční párty 

na podporu rozvoje centra, na kterých jako Dj´s vystupují dva členové komunity. Dále zde nalezneme i další akce, na 

kterých tito Dj´s hrají (styl hudby psytrance a techno, kluby jako Cross, Matrix, XT3 atd.). Jako další informace „z 

vnějšku“ na nástěnce jsou odkazy na čajovny, fair trade produkty a nejrůznější masáže. Na chodbě je také vstup na 

toaletu, koupelny, společenské místnosti, meditační místnosti – tzv. gonpy; a schodiště, které vede do horního patra, 

kde jsou dva byty. 

Společenská místnost je ve své podstatě kuchyň, které ve skutečnosti není moc velká. Slouží k setkávání 

členů, kteří se chystají jít praktikovat do gonpy. Je zde možné pohovořit, uvařit si čaj, občerstvit se a podobně. 

Místnost je vyzdobena několika obrázky s buddhistickou tématikou.  

Meditační místnost, gonpa, je vlastním srdcem centra. Zde se odehrávají přednášky, velká setkání a praxe. Je 

možné pochopitelně praktikovat doma a většina praktikujících z časových důvodů tak i činní, ale praxe v centru je 

velmi vhodná, protože v tomto případě se většinou jedná o společné praxe a ty jsou Rinpochem doporučovány. 

Dalším jistě významným prvkem je i postoj, který poukazuje na to, že taková místa, na kterých je meditováno a 

praktikováno delší dobu, jsou „promeditována“. Praxe je tak přirozenější a samotní praktikující tuto zkušenost hlubší 

a snadnější praxe kvitují.  

Dominantním místem gonpy je oltář. Tvoří jakousi tvář celé místnosti, ke které vše ostatní směřuje. Oltář se 

skládá z několika obrázků zavěšených na zdi a stolku potaženého látkou. Na stolku nalezneme další obrázky, ale také 

sošky, misky na obětiny pro jednotlivé aspekty, rituální dýky phurbu, lebeční misku kapalu, zvonek, dorje (rituální 

žezlo) a další rituální předměty. Na stolku mohou být přítomny také samotné obětiny. Při mé návštěvě to byl kousek 

kvalitního suchého salámu a něco málo alkoholu pro ochránce. Oltář je nasvícen elektrickým bodovým světlem.  

Dále po stěnách místnosti jsou rozvěšeny nejrůznější vyobrazení ochránců, mistrů a buddhovských forem. 

Vyobrazení jsou jak klasicky namalována na svinovacích obrazech (thangka) či jsou zapaspartována dle klasického 

západního zvyku. V rohu místnosti se dále nalézají meditační podložky, polštářky na sezení a deky proti chladu. 

Některé jsou ušity dle klasických východních vzorů, další svým vzhledem a použitým materiálem nezapřou moderní 

designové vlivy. V oknech k zatemnění a zmírnění slunce nalézáme žaluzie, které jsou doplněny závěsy. V gonpě 

nalézáme kombinaci tradičních prvků, jako je oltář, a moderních prvků jakými jsou žaluzie či bodové elektrické 

osvětlení. 

Součástí centra jsou i čtyři samostatné pokoje v horním patře, ve kterých žijí čtyři dlouholetí praktikující a 

jeden malý psík. Centrum tak nikdy není opuštěné a stále je někdo přítomen. To vytváří celkem příjemný dojem a 

„teplo domova“. Dalším zajímavým prvkem je jistě přidružená zahrada. Návštěvy centra jsem absolvoval v průběhu 

podzimu a zimy, ale v létě jistě slouží k relaxaci a společným setkáním. 



Meditační centrum tak vždy plní několik funkcí zároveň. Jde o místo praxe, vzdělávání, přednášek, řízení 

aktivit jak v Praze, tak i v celé zemi (institut Gaikyl, popsán v části fungování komunity). Výrazným a pro mnohé 

zřejmě nejvýraznějším prvkem je socializační funkce centra. Setkávání těch, kteří mají stejný názor a postoj k životu 

je jistě důležité. Lidé zde tak hledají jak své přátele a mnohdy i životní partnery jak uvádějí samotní informátoři.  

 

 

 

 

 

 

Mateřská školka Masná 

Objekt mateřské školy v Masné ulici č.p. 5 je pronajímán za účelem společných praxí jako dodatečné centrum 

v centru města. Toto se zdá jako velmi vhodné, protože centrum na Praze 4 - Háje je přes týden méně využíváno, a to 

zřejmě z důvodu jeho horší dopravní dostupnosti. Výhodou je, že jeden z členů je praktikující dzogčhen a tedy přes 

tento kontakt jsou prostory pronajímány. Setkání jsou pravidelně každé úterý, a to od šesté hodiny do desáté či 

později. Ve stejný čas jsou prováděny souběžně dvě praxe. První je praxe Chod a druhou je Tanec na mandale. Dále 

je také prováděna praxe Jantrajógy a společné Ganapúdži, která představuje jednotící a společnou praxi, jež je 

prováděna v souladu s lunárním kalendářem.  

Praxe Chod je praktikována v jedné ze tříd školy, kdy veškeré vybavení je ponecháno na svém místě. 

Praktikující si přinášejí meditační podložky, polštářky na sezení, obrázky, ze kterých instalují provizorní oltář, a 

nezbytné bubínky, zvonky a píšťaly. Praxe je vykonávána v sedě za rytmického bubnování, zvonění, přednesu textu 

a pískání píšťaly. Občas je pro intimnější osvětlení zapálena svíčka. 

Ve stejné místnosti bývá praktikována i Jantrajóga, která je formou dynamické jógy. Jde o sestavu klasických 

jogínských asán, které jsou však prováděny dynamičtěji, rychleji. Praktikující se pohybují po místnosti, pokud si 

sednou tak pouze na zem, oblečeni do teplákových souprav či jiného sportovního a volného úboru.  

Praxe Tanec na mandale je praktikována v tělocvičně školky. Tělocvičné nářadí a další pomůcky jsou 

naskládány do stran místnosti a poté je na podlahu rozvinuta mandala, obraz struktury světa, jednotlivce a jejich 

energií. Tato konkrétní mandala byla předána samotným mistrem a je vytištěna na barevnou, pogumovanou textilii o 

rozměrech cca 5x5 m. Použitý materiál je rozhodně praktičtější a i levnější, nežli materiály tradiční. Samotný tanec 

probíhá na již zmíněné mandale. Tance se účastní ideálně stejný počet mužů a žen, maximálně však díky kapacitě 

místnosti deset až šestnáct osob, a jsou doprovázeni speciálně zkomponovanou hudbou z CD přehrávače. Tanec se 

odehrává v plném světle, a proto nejsou využívány svíčky. 

Další společnou praxí prováděnou v mateřské školce je praxe Ganapúdža. Tato praxe je prováděna všemi 

zúčastněnými. V jeden čas tak probíhá pouze tato praxe. Praxe je sezená a doprovázena společným zpěvem předem 

daných textů, včetně rytmu a melodie. Další součástí praxe jsou obětiny ve formě uzenin, vařených vajec, pečiva, 

oříšků, slaných tyčinek a také alkoholického nápoje, obvykle vína. Obětiny nejsou přesně určeny, ale má se jednat o 

dobré a chutné pokrmy a nápoje. Zde, ve školce, sedí praktikující v kruhu, kdy před sebou na zem položí talířek 



s pokrmem a se sklenicí vína a v průběhu rituálu je symbolicky darují všem bytostem. Po skončení praxe jsou tyto 

obětiny společně snědeny a tak z mého pohledu praxe pokračuje jako společná hostina.    

Školka v Masné ulici představuje kombinaci klasického prostředí, které je ke svému účelu přetvořeno 

důvtipným umístěním a instalací maličkostí, které proměňují konkrétní místnosti, k jejich novému účelu. Po 

skončení praxí je vše opět navráceno do původního stavu a možná mnozí denní návštěvníci školky by se v dobrém 

slova smyslu divili, co se zde odehrává a k jakému dalšímu účelu školka slouží. Přesto jisté náznaky „prosakují“ ven. 

Praxe Chod se vyznačuje charakteristickým zvukem, který se skládá z rytmického bubnování a ostrých hvizdů 

píšťaly. Tyto zvuky jsou slyšitelné i na ulici, a to v některých případech celkem hlasitě. Je zajímavé pozorovat 

kolemjdoucí, kteří v noční staropražské uličce zvedají hlavy za neznámým zvukem. Někteří zřejmě se zájmem, jiní s 

překvapením a další až s menším zaleknutím.   

Praktikující se většinou po skončené praxe vydávají domů, ale často zbývající část osazenstva vyráží do 

blízké hospody na pár piv a na malé občerstvení. Je to celkem pravidlem a tak mohu říci, že k úternímu setkání patří 

i tento socializační prvek a praktikující dávají přednost plzeňské restauraci před blízkou čajovnou.  

 

Byty 

V průběhu výzkumu jsem měl možnost navštívit za účelem rozhovoru i dva byty praktikujících. Pokusím se je 

popsat odděleně a vystihnout to, co je pro ně charakteristické. 

 

Byt č.1 

První byt se nachází v řadovém domě a je celkem standardně vybaven: nábytek, postel, stůl s počítačem, 

knihovna. Po zdech jsou střídmě rozvěšeny obrázky buddhovských aspektů, učitele a několik pletených ochránců ze 

dvou dřívek ve tvaru kříže, propletených barevnými nitkami. Výzdoba působí příjemně a optimisticky díky své 

barevnosti. Veškeré tyto ozdoby náležejí k tradici dzogčhen. V bytě bydlí dva páry mladých lidí a každý pár obývá 

svůj vlastní pokoj. Nevšiml jsem si televize, ale dominantou pokoje, co se týče zábavy a práce, je počítač. Slouží k 

zábavě i práci majitele. Dalšími obyvateli bytu jsou dvě kočky.  

 

Byt č.2 

Druhý byt se nachází v klasické zástavbě spadající do období po1.světové válce. Byt je sice menší, ale s 

vysokými stropy. Nevýhodou je, že v bytě 2+1 žije rodina o čtyřech členech. Opět nenalézám televizi a jako hlavní 

médium zábavy slouží počítač, především ke hraní her. Byt je o poznání, oproti prvnímu, daleko více vyzdoben a to i 

obrázky s obecnou buddhistickou tematikou. Samozřejmě je ve výzdobě dominantní prvek tradice dzogčhen. Jedná 

se nejen o obrázky na zdech, ale především celkem výrazný domácí oltář v obývacím pokoji. Skládá se z několika 

obrázků, pletených ochránců na zdi, malé poličky se soškami a dalšími předměty. Byt opět působí příjemným 

dojmem, ale je znát, že pro čtyřčlennou rodinu je malý. Občas působí přeplněně, ale svoji praktičnost nezapře.  

Jako na další obyvatele bytu opět narážím na kočky. Domnívám se, že tito nenároční domácí mazlíčci (v 

porovnání se psem) celkem odpovídají požadavkům praktikujících na časovou flexibilitu nebo se skutečně jedná o 

„vybavení černokněžníka“, jak o sobě praktikující dzogčhenu občas s nadsázkou tvrdí. 



V případě obou návštěv jsem byl pohoštěn čajem z profesionálního čajového kompletu. Pití čaje v naší 

společnosti je již celkem standardní, ale domnívám se, že je vhodné i toto zmínit a poukázat na tento tradiční 

východní prvek. 

 

V. 5. Praxe 

Praxe jsou ústředním bodem každého buddhistického učení a zde je budeme sledovat jako kulturní prvek. 

V tomto případě jsou praxe základním kulturním prvkem, na kterém můžeme sledovat proces difúze, kdy je 

konkrétní prvek kultury přenesen do kultury nové, a proces akulturace, kdy je kulturní prvek podroben selekci a 

následně přenesen do kultury nové, kde nabývá nových významů. V tomto případě vzniká kulturní amalgám, který je 

výsledkem obou kultur.    

V rozhovorech se občas objevuje jako výrazný předěl přijetí transmise dzogčhenu.  Transmise je v této nauce 

velmi významná a v některých rozhovorech je přímo zmíněna v souvislosti s tím, kdy si informátor uvědomil přínos 

nauky pro jeho osobu. Petr: „A pak jsem přijal transmisi, důležitá věc, a pak mi vše doklaplo.“ Transmise je ve své 

podstatě iniciace, zasvěcení do tajné nauky a její podstaty. Může být přijata tradičním způsobem při fyzickém setkání 

s mistrem (difúze), nebo přes internet. Zde se spojuje prvek tradiční a nové kultury (akulturace) a vzniká nový 

kulturní jev, kulturní amalgám. Předávání učení a iniciací přes internet je v komunitě obecně známo jako webcast. Po 

přijetí transmise se praktikujícím také otevírají nové možnosti, a to buď přímo v možnosti dalších praxí, či 

v možnosti zpřístupnění dalších interních textů komunity.    

 Takovým textem je i časopis „Zrcadlo“, který je z větší části určen pouze pro členy komunity. Jde o 

černobíle tištěný čtvrtletník s občasným využitím barevného papíru. Formát časopisu je A5. Komunita dzogčhen jej 

vydává svépomocí a slouží k jejím informativním účelům. Tento úsporný vzhled má svůj důvod. Časopisy jsou 

členům komunity distribuovány zdarma a nečlenům jsou prodávány v ceně 15 až 30 Kč, tedy v ceně výrobní. Je jistě 

zajímavé, že texty jsou jak v českém, tak i slovenském jazyce. Název vychází z oficiálního periodika „Mezinárodní 

komunity dzogčhenu“, které se nazývá „The Mirror“. Časopis je možné zakoupit či si vypůjčit v centru komunity. Je 

možné si vypůjčit značné množství čísel, ale opět platí omezení, že veškerá čísla si mohou zakoupit či půjčit lidé 

s transmisí. Tak jsem získal pouze omezenou část čísel, konkrétně osm výtisků. Nicméně, i toto omezené množství 

shledávám pro výzkum jako dostačující. 

V časopise běžně nalezneme popis a příběhy historických mistrů linie, které tak praktikujícím přibližují jejich 

život, práci, praxi a často neformální způsob praktikování. Dalším častým tématem jsou rozhovory s žijícími mistry, 

kteří touto cestou předávají základní nauky a vysvětlení k praxím dzogčhenu. Žijící učitelé a mistři dávají konkrétní 

návody, jak fungovat v běžném životě, jak má správně fungovat komunita, a jak co nejefektivněji včleňovat nauky 

dzogčhenu do každodenního života. Obecně se jedná o udržování bdělosti a uvědomování si situací, což je blížeji 

popsáno v části věnující se přímo naukám samotným. Dále zde nalezneme překlady praktikujících, a to jak 

z periodika „The Mirror“, tak i v Čechách nepublikovaných knih komunity.  



Zajímavým prvkem je i popis, či krátké reportáže z meditačních ústraní, retreatů.3 V časopise jsem nalezl i 

popis chatky pro praxi v ústraní nedaleko Trenčína (Slovensko), kde její součástí je i „Kabinka na ústraní ve tmě“. 

Jedná se o tradiční východní praxi, která spočívá v praxi v plné tmě, kdy o praktikujícího pečuje další praktikující. 

Kabinka se skládá ze dvou místností (2x2,5m) a odpovídá naší představě poustevny.    

Další významným prvkem v časopisu jsou nejrůznější pozvání na meditační soustředění a retreaty, které se 

konají jak v Čechách, tak také v zahraničí. Dalším podstatnou součástí je i na zadní straně vytištěný kalendář 

„Významných dnů pro praxi“. Významné dny souvisí s lunárním kalendářem, kdy nejvýznamnějším je úplněk, nov a 

čtvrtě měsíce. Dalšími významnými dny jsou nejrůznější výročí z Buddhova života, výročí mistrů linie a další 

svátky. Tyto dny jsou chápány jako velmi vhodné pro praxi a v těchto dnech jsou prováděny společné meditace, 

púdži (společné meditace s recitací a zpěvem textů, kdy jsou využívány nejrůznější hudební nástroje). K jednotlivým 

svátkům jsou přiřazeny i jednotlivé konkrétní púdži, za použití určitých textů a postupů. 

Po přijetí transmise je možné plně praktikovat, a to praxe formální a esenciální. Esenciální praxí se rozumí 

filosofický postoj, který vychází z nauk dzogčhenu. Ten říká, že veškeré jevy jsou již ve své podstatě dokonalé, a je 

proto dobré se snažit o tento postoj, pohled. Praktikující se snaží udržovat takový správný pohled ve všech 

každodenních situacích („čistý pohled“). Esenciální praxe jsou pro pozorovatele nepostřehnutelné, jak bylo uvedeno 

výše, jedná se o určitý myšlenkový proces, který můžeme nazvat meditací v každodenních situacích. Ondřej: „Třeba 

vnějšně dělám to samý, chodím po ulici, jedu tramvají nebo tak, ale snažím si vše víc uvědomovat, vše je 

uvolněnější, že mě všechno nerozptyluje.“  

Esenciální praxe je velmi významná díky možnosti neustálého praktikování ve všech situacích, a proto je také 

velmi dobře integrována do každodenního života. Michal: „Pak sou samozřejmě metody nebo způsoby, jak se dá 

přímo nauka, stav, nebo zkušenost, kterou mi nauka přináší, tak jak se dá přímo integrovat, to znamená aplikovat a 

sjednotit jí se svým životem a to je taky to, co jsem se začal postupně učit a dělat.“ Tento vnitřní postoj nepochybně 

mnění prožitek informátora, který se jej rozhodl ve svém životě využívat. Praktickým využitím může být například 

práce s hněvem nebo jinou nedobrou emocí. Na úrovni tohoto postoje je například hněv pozorován a rozpoznán, ale 

informátor na něj nereaguje. Po tomto duševním postupu hněv následně ztrácí svoji sílu a reálnost a již je možné 

s ním daleko snadněji pracovat. V počátku jde o vědomou analýzu, která je následně internalizována a stává se 

součástí osobnosti praktikujícího, informátora. V tomto kontextu vnímám tento kulturní prvek dzogčhenu jako přijatý 

do života a kultury jedince (akulturace).   

Naproti tomu formální praxe je konkrétní meditací, fyzickým a dechovým cvičením, které je možné 

pozorovat a popsat z vnějších projevů. Formální praxe má být v ideálním případě přirozenou součástí běžného dne 

praktikujícího. Nemá se jednat o nic mimořádného, ale o plně integrovanou součást dne praktikujícího, jako je čištění 

zubů, a nebo jak nám informátor sděluje: Ondřej: „Třeba si občas sednu a chvíli něco medituju, někdo si třeba občas 

zapálí.“ Základem formální praxe je jedna praxe denně. V ideálním případě, dle časových možností praktikujícího, je 

                                                           
3 Takový retreat je obvykle veden kvalifikovaným učitelem a skládá se z přednášek na určité téma a společných 
praxí. Retreaty se obvykle konají v pronajatých tělocvičnách základních škol či Sokola. V průběhu přednášky je 
předávána nauka, uváděny konkrétní praktické příklady a důležitým bodem je i část otázek a odpovědí. Součástí 
retreatu bývá i přednáška pro širokou veřejnost ve vhodných prostorech (Malý sál Městské knihovny v Praze). 
Společné praxe probíhají dvakrát denně a někteří praktikující pokračují ve své praxi až do pozdního večera. 
Praktikující dále tráví společně s učitelem i neformální čas a retreat bývá zakončen rozlučkovou párty. 



možné praktikovat déle či několikrát denně. Jan: „Ráno vstanu, třeba celý dopoledne strávím při meditacích, nebo 

dělám jedno sezení, záleží na čase.“  

Praxí v naukách dzogčhen nalezneme poměrně širokou škálu. Je jen na povaze praktikujícího jakou praxi či 

jaký systém si ve svém praktikování zvolí. Ideálním přístupem je, jak jsem uvedl výše, alespoň jedna praxe denně, 

ale nalezneme i informátory, kteří v současné době žádnou formální praxi neprovádějí a věnují se pouze esenciální 

praxi. Na formální praxi je pro výzkumníka daleko snazší zachytit a popsat nejrůznější prvky difúze a akulturace. 

Většina praxí jsou praxe tradiční a řadil bych je v tomto případě pod pojem difúze. Kulturní prvky jsou 

přeneseny ve svém původním významu a obměna je minimální. Praktikující jsou například oblečeni do teplákových 

souprav a ne do tradičních oděvů určených k praxi. Naproti tomu v případě praxe „Tanec na mandale“ můžeme 

sledovat větší posun a zde bych hovořil o akulturaci. Praxe vychází z tradiční praxe, ale hudba která je používána 

k synchronizaci, není reprodukována hudebníky, ale CD přehrávačem. Obraz mandaly není vytištěn na tradičním 

materiálu, ale na praktické, pogumované textilii. Praxe je původní, ale pomůcky zcela jiné.     

V počátcích hledání většina praktikujících začíná praktikovat dzogčhen, ale zároveň po kratší čas praktikují či 

se jinak věnují i dalšímu, většinou původnímu, směru. Ten je ve většině případů po nějaké době (několik měsíců, 

maximálně rok) opuštěn a většina informátorů se plně věnuje dzogčhenu, který je však v tomto případě, jak už bylo 

řečeno, velmi tolerantní a umožňuje svým praktikujícím přijímat i jiné nauky, transmise a používat jiné praxe, nežli 

pouze praxe této školy. Radek:“Praktikuju i u jiný školy, ale potkal jsem Rinpocheho na přednášce v Praze, cítil jsem 

kontakt, nauky jsou hluboký, byla by škoda je nepřijmout, lama umře a nauky se ztratí.“ Tato otevřenost a volnost, 

která je však v některých případech matoucí, je pro dzogčhen velmi charakteristická.  

Taková otevřenost je vhodným podkladem pro další a další procesy přenosu a výměny kulturních prvků a to 

především na úrovni jednotlivce, kteří do svého života integrují nejrůznější učení a praxe ze svého bližšího i 

vzdálenějšího okolí. Na tomto přístupu dzogčhenu však shledávám otevřenost, ale zároveň nutno dodat, že jeho 

praxe jsou tajné. Nově příchozím jsou plně odhaleny až po přijetí transmise. V otevřenosti v přijímání jiných praktik 

na jedné straně a restrikci v předávání metod vlastních na straně druhé shledávám jistý rozpor. Tento fakt je 

zdůvodňován jako nutnost ochrany učení a možnost dezinterpretace po nepochopení nauk. Tento dvojí prvek je také 

jistým kulturním vlivem, který je typický právě pro dzogčhen. Informátoři otevřeně hovoří o svých předchozích 

zkušenostech v hledání u jiných tradic a škol, ale o praxích dzogčhenu se zmiňují poměrně zdrženlivěji.     

 

 

 

 

V. 6. Reflexe životní situace s dzogčhenem 

Všichni informátoři hodnotí svoji současnou situaci jako pozitivní. Sebehodnocení vychází ze sebehodnocení 

informátora, který uvádí nejrůznější příklady, toho jak sám sebe hodnotí, oproti době před praktikováním dzogčhenu. 

Může se jednat čistě o osobní úroveň, ale také o úroveň mezilidských vztahů. Martin: „Jsem klidnější a vyrovnanější, 

dokážu lépe komunikovat s lidmi.“ Kateřina: „Je to vhodné i k mojí práci, jsem soustředěnější, bdělejší a 



vyrovnanější.“ V některých případech se objevují i superlativa, Jirka „Je to prostě bomba!“, a vliv buddhismu, 

dzogčhenu, je vnímán jako velmi významný. Je jisté, že systém nauk, filosofie dzogčhenu, praxe a nejrůznější 

aktivity dávají těmto lidem smysl a cíl jejich života. Mimo to v komunitě získávají nové přátele a známé se 

společným zájmem a pohledem na svět. První typ informátorů (introverti) zde nalézají kamarády, kteří jsou na stejné 

„vlně“ a druhý typ informátorů (extroverti), prostě další přátele. Antonín: „Nemyslel jsem si, že mě buddhismus až 

tak ovlivní.“  

Zajímavostí je fakt, že se pozitivněji sebehodnotí spíše nověji praktikující, oproti dlouholetým praktikujícím. 

Ti svoji současnou situaci hodnotí také pozitivně, ale v jejich odpovědích nenalézám superlativa a podobná 

vyjádření. Myslím, že je přirozené, když jsou „nováčci“ nadšení, což prokazuje pouze jejich zapálenost pro věc a 

radost ze života.    

Praktikující nalezl v naukách svůj smysl života a svět pro něj začal mít nový význam, skrze odpovědi, které 

takto přijal. První informátor nám jasně předvádí, že odpovědi jeho vlastní kultury pro něj nebyly dostatečně 

smysluplné, a proto do svého života integroval odpovědi kultury jiné. Jirka: „Ale ta interpretace toho co sem přináší 

Kristus a jaký možnosti nám dává, tak to mi vadilo. Přišlo mi, že tenhle konflikt nemám, pokud následuju 

buddhismus.“  

Nejde však pouze o otázky a intelektuální záležitosti. Praktikující hledají také metody a praxe, které si mohou 

ozkoušet a pocítit jejich dopad na jejich prožívání, život. Zároveň oceňují jejich volnost a nedogmatičnost. Josef: 

„Buddhismus mi odpověděl na moje otázky a nabízí metody, které mě nesvazují, a zároveň vím, že fungují.“ V této 

části se opět setkáváme jak s aspektem vnitřním, který se týká filosofických otázek, tak aspektem vnějším, který se 

v životě informátora projevuje v integrování metod a praxí do každodenní reality informátora. První kulturní prvek 

se odehrává především v myšlení a u druhého můžeme vysledovat i významné vnější projevy ve formě formálních 

praxí.  

Pro mnohé praktikující je významné provozování jistého uměleckého směru. Toto své umělecké nadání 

v některých případech uplatňují i ve formální praxi. Martin: „Zpívají se hodně mantry. Já hrozně rád zpívám.“ Tento 

informátor nám o sobě říká, že rád zpívá, a proto zpěv využívá i pro svoji praxi. Může zpívat mantry, ale také 

nejrůznější texty, které jsou součástí praxí púdž atd. Praktikující dzogčhenu mají obecně pozitivní vztah k umění a 

jeho provozování. Především se jedná o hudbu a zpěv. Jeden z informátorů v současnosti studuje konzervatoř a 

připravuje se na svojí profesionální dráhu jazzové hudebníka. Další z informátorů provozuje „cirkusové umění“ jako 

je žonglování, fireshow, ale také Dj-ing.    

Vnitřní uspokojení informátora s nekomplikovanou a přímou naukou je v rozhovorech často zmiňováno. 

Jirka: „Přišlo mi, že ty metody jdou k jádru věci.“ V této souvislosti se také projevuje určitá kompatibilita učení 

s osobností praktikujícího. Praktikující při setkáním s naukou často zjistil, že to, co nauka přináší, už dávno věděl a je 

mu zcela vlastní. Jirka: „Když jsem četl knížku od Rinpocheho, zjistil jsem, že čtu to, co jsem si vždycky myslel.“ 

Ondřej: „Prostě mi to nějak sedí.“ 

Životní styl, který umožňuje praxi a cestování za učitelem a na setkání komunity, je tím, co valná část 

informátorů oceňuje či přímo praktikuje. Asi třetina praktikujících má svobodné zaměstnání nebo volnou pracovní 

dobu. Možností je umělecká činnost, práce na zakázku či fyzioterapie „na volné noze“. Jan: „Tak já nemám úplně 



běžnej den, protože se snažim vyhnout tomu, abych chodil na osm hodin do práce, abych mohl víc praktikovat. 

Takže já mám svobodný povolání. Mám to tak, jak si to zařídím. Kvůli tomu to vlastně dělám.“  

Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, je, že praktikující vykonává zaměstnání s klasickou pracovní dobou 

po určitý čas, aby získal finanční prostředky na dobu cestování, pobytu s mistrem, či práci pro komunitu. Barbora: 

„Teď momentálně nepracuju v normální práci, ale pracuju pro komunitu.“ Ondřej: „Teď jsem přijel z Itálie 

(Merigar), kde jsem žil rok. Mezi tím jsem teda nějak dostudoval a od tý doby tak různě pracuju.“  Předposlední 

informátor žije dvojí život, kdy část času věnuje „vydělávání peněz“ a zbytek času dělá to, co považuje za 

smysluplné - pracuje pro komunitu.  

Nedomnívám se však, že tento životní styl je vlastní pouze praktikujícím dzogčhenu, ale je jistě považován 

jako vhodný. Ti praktikující, kteří takto nežijí, často vyslovují přání po změně svého životního stylu právě tímto 

směrem. Tento životní styl nejen že umožňuje snadněji cestovat za učitelem a na nejrůznější místa a akce komunity, 

ale je i vyjádřením volnosti a svobody, tolikrát akcentované v naukách dzogčhenu. V tomto životním stylu 

shledávám jistou analogii životního stylu jogínů a laických praktikujících Tibetu, kteří vnímali práci a zaměstnání 

jako prostředek k zajištění finančních a prostředků, které slouží k cestování za učitelem a praxí.     

Informátoři se zmiňují o postupném nahrazení původních známých a kamarádů, za přátele z okruhu 

komunity. Tento proces lze chápat jako přirozený: Kateřina: „V této době jsou přátelé jen samí praktikující, ostatní 

tak nějak odpadli, už jsme neměli společná témata.“; anebo jako chtěný: praktikující již nenalézá smysl 

v udržováním kontaktů s těmi, které chápe jako „zaseknuté“ ve světě, ze kterého se on sám již posunul:Martin: 

„Chodí pořád do toho prostředí, co jsem chodil, jako hospody, bary. Furt tam řeší ty věci dokola, pořád si na něco 

ztěžujou.“ U těchto dvou informátorů můžeme vysledovat i rozdílný přístup k tomuto problému dle pohlaví. 

V prvním případě nám informátorka popisuje situaci, které působí jako přirozený proces. Naproti tomu v druhém 

případě, nám informátor ukazuje jistou nechuť, vůči problémům jeho dřívějších přátel. Zásadní rozdíl v přístupu ke 

svým dřívějším přátelům však nenalézám v porovnání prvního a druhého typu informátorů. 

Informátoři se často zmiňují a změně jídelníčku, a to obvykle zdravějším směrem. Obvykle se však odvolávají 

na vlastní rozhodnutí, protože dzogčhen úpravu jídelníčku nevyžaduje. Michal: „Nebo se mi taky trochu změnil 

jídelníček, víc vnímám, že mi některý jídlo sedí, jiný nesedí. Takže v poslední době už nejím třeba maso a 

fastfoody.“  Zajímavostí je však časté opouštění vegetariánství a opětovné požívání masa. Obvykle převládá 

představa, že buddhisté maso nejedí, což potvrzují i sami praktikující, kteří mnohdy bývali vegetariány byli (protože 

i oni měli představu, že buddhisté maso nejedí), ovšem nyní již maso jedí. Jan: „Tak určitě se snažím jíst zdravě. Už 

zase jim maso, protože je tu určitej způsob, kdy vlastně těm zvířatům můžeš nějakým způsobem pomáhat, z úhlu 

pohledu buddhismu.“  

 Informátoři se tak často vrátili ve vnější formě stravování ke standardům naší kultury (konzumace masa), ale 

zahrnuli do svého stravovacího návyku nový vnitřní postoj. Ten spočívá v přáních vůči zvířeti, z něhož maso pochází 

a bdělosti v jeho konzumaci. Jako vnější projev změny ve stravování jsem si všiml používání asijského koření, 

potravin a dochucovacích prostředků v jídle některých praktikujících. Významné je jistě i pití čaje a přítomnost 

čajových servisů jak v centru, tak i v bytech praktikujících. Otázkou však zůstává, jak moc je to typický jev pro 

praktikující dzogčhenu, či pro moderní trendy ve stravovacích návycích celé naší společnosti.      



Praktikující i přes své dřívější drogové zkušenosti, přestali užívat drogy a ve všech případech rozhovorů i 

kouřit. Důvodem je především neblahý dopad na praxi a bdělost. K alkoholu se staví nekriticky, ale musí být užíván 

„s mírou“. Není problém pití alkoholu, problémem je opilost a ztráta bdělosti v prožívání, což je základem nauky 

dzogčhen a buddhismu obecně. Jan: „Potom konkrétně vidíš, dejme tomu, že si dáš extázi nebo lajnu kokainu, tak 

potom dva tři tejdny máš úplně zablokovanou energii a nemáš vůbec jasnost při meditaci.“ Střídmost v alkoholu je 

pro praktikující především žádoucí z důvodu udržování bdělosti a „čistého pohledu“. Samozřejmě svůj důvod hraje i 

zdravotní hledisko, ale opět se zde střetáváme s rozdílem oproti zvykům naší kultury. Právě internalizace snahy po 

bdělosti a „čistém pohledu“ je častou motivací k mnohým vnitřním, ale i vnějším postojů informátorů.  

Informátoři obvykle preferují partnera, který praktikuje, a to ideálně dzogčhen či jiný buddhistický směr. 

Minimálně by měl být naukám „otevřený“. Jedná se nejspíš o pragmatické zhodnocení situace. Většina 

praktikujících má skutečně praktikující partnery. Někteří informátoři navázali vztahy i s nepraktikujícími, ale 

naráželi na nejrůznější vzájemná nedorozumění. Radek: „Když jsi buddhista, tak tě vše ovlivňuje jako celek. Je 

prostě praktický, když oba praktikujete.“ Přesto se dvě informátorky zmínili o jisté nepraktičnosti v civilním životě 

svých partnerů z komunity. Barbora: „Můj partner je z komunity, ale chtěla jsem někoho mimo komunitu, někoho 

praktického. Ale jsme spokojení.“  

Preference výběru partnera ať už z komunity či spřízněné buddhistické tradice shledávám jako přirozené. 

Mnohé životní postoje a názory těchto jedinců se buď přímo odvíjí od buddhistického učení nebo s ním „rezonují“. 

S tím souvisí i odlišný životní styl. Pokud chce informátor intenzivně praktikovat, vše ostatní se v jeho životě a i 

v životě jeho partnera musí podřídit tomuto úsilí. Proto snaha o takový životní styl musí být na obou stranách, pokud 

má vztah skutečně fungovat a přinášet radost a uspokojení oběma zúčastněným.   

V praxích dzogčhenu je využíván lunární kalendář. Ten vychází z tradičního tibetského kalendáře a je 

obohacen o další svátky a významné dny nauky dzogčhen. Tyto dny jsou vhodné k praxi, či zvláštním společným 

praxím. Informátoři tento kalendář vnímají a užívají ke své praxi, ale někteří jen sporadicky. Kateřina: „Dřív jsem se 

řídila kalendářem, nyní to řeším intuitivně, moc se tím neřídím.“, Barbora: „Sleduju to, vnímám ten rozměr, slavím i 

normální svátky.“ Informátoři nám tak odhalují vnímání tohoto dalšího rozměru jejich času oproti jejich původní 

kultuře. Slaví i původní svátky, ale jejich kalendář je obohacen o další sváteční dny, které jsou významné svým 

výročím, které připomínají (narození, smrt, dosažení realizace mistrů atd.), ale i vhodností praxí, a to především 

společných praxí v centru komunity.  

Nejtypičtějším svátkem je nov a úplněk měsíce, tzv. ganapúdža. Praktikující se dostavují v hojném počtu do 

center a provádějí ritualizované společné praxe. V některých případech konkrétních púdž jsou završeny společnou 

malou hostinou. Ti nejvytrvalejší obvykle pokračují v návštěvě blízké hospody, kde si obvykle objednávají pivo či 

něco malého k jídlu. Ačkoliv díky zaneprázdněnosti praktikujících, nestíhají všechny tyto významné dny reflektovat 

či dokonce slavit, nalézám zde výrazný nový kulturní prvek v podobě přijetí nových svátků a jiného prožívání času. 

Zároveň v kombinaci s naším tradičním kalendářem a svátky vzniká nový kulturní amalgám.     

 



V. 7. Oděv, ozdoby a další vnější formy 

Oděv je jedna z možností, jak dát okolnímu světu najevo svůj postoj a názor. V případě praktikujících je tato 

forma komunikace celkem nenápadná, minimální až neexistující. Někteří praktikující se oblékají zcela konformně a 

další bychom mohli přiřadit k nejrůznějším alternativním směrům. Ať už jde o styl „hippie“, který se projevuje 

barevnými a batikovanými látkami doplněnými o nejrůznější přírodní ozdoby (korálky, přívěšky) přes punkové, 

cyber-punkové až po dnešní alternativní taneční scéně (techno, psytrance, d/n/b atd.) odpovídající styl oblékání. 

Nenalezl jsem žádný jednotící prvek v oblékání praktikujících, zřejmě protože, jak sami poznamenávají, nejde o 

symboly a vnější formy, ale o postoj a prožívání.  

Přesto však u praktikujících něco vnějšího a celkem často se vyskytujícího nalézáme. V první řadě se jedná o korálky využívané při 

meditaci. Někteří je nosí viditelně, někteří skrytě, ale obvykle je mají vždy „po ruce“. Dalším častým prvkem je přívěšek na krku, nazývaný 

„gao“. Jedná se obvykle o malé pouzdro z bílého kovu, zavěšené na šňůrce. Je naplněno nejrůznějšími relikviemi a slouží jako šperk, ale a to 

především, jako neustálý zdroj požehnání pro majitele i jeho okolí. Všiml jsem si takových gao a byly provedeny jak v klasickém stylu (Tibet, 

Nepál, Indie), ale objevují se i moderní přívěšky ve stylu moderního a postmoderního designu západní provenience. Předpokládám, že jsou 

vyhotoveny i v moderních materiálech (dural, nerezová ocel). Gao může být malé a zcela decentní (většinou dívky) či naopak výrazné a 

zdůrazňující svoji výjimečnost a postoj majitele. Dalšími doplňky mohou být prsteny a náramky, které jsou výhradně východního stylu, a 

jedná se o stejné zboží, jaké můžeme nalézt v obchodech „Sanu babu“ a podobně. Tyto šperky opět nosí pouze někteří, často působí 

nenápadně a nemohu zcela tvrdit, že se jedná o styl praktikujících dzogčhen. V posledních letech takové šperky nosí pro jejich nevšednost a i 

jistou modernost celkem často i většinová populace.  

Dalším možným a nezanedbatelným rysem je obliba v pití čajů, ale ani káva nechybí. Dále mnozí praktikující 

vyhledávají zdravou stravu a obohacují ji o nejrůznější asijské koření, doplňky, omáčky apod. Jedná se však opět o 

současný trend, který prochází celou společností a nedá se zcela vystihnout, jak moc je tento trend u praktikujících 

silnější oproti většinové populaci. Přesto si však dovolím tvrdit, že zde tento prvek shledávám jako výrazný, ale 

nikoliv obecný.  

Praktikující pijí alkohol, ovšem vcelku střídmě. Našel jsem i několik kuřáků, ale v porovnání s většinovou 

populací jsou kuřáci praktikující dzogčhen skutečně výjimkou. Sami své konání kvitují jako neblahé, chtějí to 

změnit, ale také se nechtějí stresovat či jinak nepřirozeně omezovat. Další drogy jsou chápány jako nevhodné. 

Nikoliv z důvodu zákona, ale protože navozují stavy, které jsou mimo kontrolu uživatele. Takový je i názor na 

vysokou míru alkoholu. 

 Dále jsem měl možnost navštívit několik bytů informátorů a 

praktikujících. Byty jsou obohaceny o výzdobu, která je 

reprezentována buddhistickou tematikou a samozřejmě tematikou 

dzogčhenu. Na zdech nalezneme nejrůznější obrázky a v některých 

bytech i sošky, ale hlavní dominantou v této výzdobě je malý domácí 

oltář. Přesto nejsou oltáře dominantou bytu, ale jakýmsi zákoutím, 

zátiším. Samozřejmě v jednom bytě je oltář výraznější, v druhém 



méně a v dalším jde o pouhý obrázek a svíčku. Jedná se jak o 

prostorové dispozice bytu, tak i preference obyvatele bytu a jeho 

vkusu.  

Samozřejmě v současné době jsou podobné obrázky, sošky, 

vonné tyčinky a další atributy východních kultur velmi populární a 

nalezneme je i v bytech „obyčejných“ lidí, ale zde jsou umístěny 

systematicky a zřejmě, v případě oltáře, plní i svoji meditační 

funkci. Výzdoba a malý domácí oltář, to je to, co je charakteristické 

pro byt praktikujícího dzogčhenu, Jinak je ale ostatní vybavení bytu 

zcela podobné standardnímu městskému bytu (nábytek, PC, postel, 

knihovna atd.), snad jsem si jen nevšiml televize. Ale k tomuto účelu 

může sloužit i PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
VI. Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce je popis přijímání jiných kulturních vlivů do života praktikujících dzogčhenového 

učení. Zajímal jsme se jak o samotné motivy k přijímání filosofických, tak i zcela praktických vlivů do života 

praktikujících. Z tohoto důvodu popisuji samotnou komunitu, která představuje skupinu praktikujících, ale využívám 

také analýzu  polostrukturovaných rozhovorů, provedených s praktikujícími.  

 Tak mohu zachytit proces kulturní výměny, který je jak jednosměrný, tak i obousměrný. Kultura se tak 

projevuje svoji dynamikou, která je zde reprezentována kulturním přenosem. Proces kulturního přenosu jsem 

sledoval z hlediska „akulturace“ (Geist, 1992, str. 19) a „difúze“ (Geist, 1992, str. 67), která představuje přenos 

kultury z jednoho místa na druhé.  

Významným momentem je zachycení subkulturních projevů na příkladu Komunity dzogčhen. Subkultura je 

součástí širší kultury, se kterou má některé složky společné, ale jiné odlišné. Jedná se o „kulturu uvnitř kultury“, 

která rozvíjí vlastní životní styl, soubor hodnot, který je v jistých ohledech od většinové kultury odlišný. Ty se 

projevují v odlišném žebříčku hodnot. Hodnotou je například dosažení takového životného stylu, který umožňuje 

praktikovat a cestovat za učitelem. Dalším prvkem je důraz na osobní svobodu a prožívání jednotlivce, stejně tak i 

poněkud odlišné prožívání času v důsledku využívání lunárního kalendáře, kdy praktikující dzogčhenu mezi 

tradičních české svátky zařazují i svátky dzogčhenové. Dalším prvkem je i začlenění praxí do každodenního života a 

tak je běžný den praktikujícího obohacen o další kulturní prvek. Tak vznikají „sociální hranice“ (Bowie, 2008, str. 

75), které se projevují ve formě rituálů přijetí transmise, která je vstupenkou do komunity a jejích praxí.  

Učení dzogčhenu můžeme považovat i za náboženství, které však popírá svoji vlastní religiozitu. Jedná se o 

„neviditelné náboženství“ (Nešpor, Lužný, 2007, str. 36 a str. 115), které klade důraz na vlastní odpovědnost a na 

každodennost. Odpovědnost spočívá v převzetí odpovědnosti za svůj život, praxi a každodennost, kterou můžeme 

sledovat na propojování praxí s všedními situacemi běžného. Informátoři v tomto náboženství nalezli systém 

transcendentálních hodnot, které však nejsou akcentovány jako náboženské, a tím si udržují svoji vlastní integritu a 

svobodu. Zároveň nalézám i přijímání selektivní výpůjčky v duchu užitečnosti a doplnění toho, co v západní kultuře 

praktikující postrádají. Takovou výpůjčkou může být samotná filosofie nauky dzogčhen, která dává informátorům 

odpovědi, jež v naší duchovní kultuře nenalezli.  

V současné době v důsledku rozvoje sdělovací a komunikační techniky dochází ke globální a nevídané 

kulturní výměně i mezi velmi vzdálenými kulturami. A právě díky moderní technice se zdá, že vzdálenosti jsou 

relativní. Komunita dzogčhenu je mezinárodní a má množství center po celém světě. Její mistr, rinpoche, cestuje po 

nejrůznějších významných centrech a předává učení. Žáci za svým učitelem ochotně cestují a pracují pro komunitu, 

nejen ve vlastní zemi či regionu. A pokud žáci nemohou cestovat za učitelem, přichází možnost webcastu. Jde o 

kombinaci moderní technologie a tradičního předání nauky. Rinpoche předává učení přes internet a v reálném čase 

jej sledují jeho žáci po celém světě. Tak mohou společně meditovat a přijímat transmise a další zplnomocnění. Tento 

mezinárodní přístup je pro informátory významný. Mnozí informátoři hodně cestují jak za učitelem, tak i za prací pro 



komunitu. Jejich svobodomyslnost se projevuje i ve vnímání hranic, ale možná to významně souvisí s věkem 

informátorů. Věk informátorů se pohybuje v rozmezí 20 až 40 let.    

 Ve výzkumné práci jsem využíval metodu  kvalitativního výzkumu. Nevýhodou kvalitativního výzkumu je 

nemožnost určení postup výzkumu a neexistence vodítek, o které je možné se v průběhu výzkumu opřít. Hypotézy 

jsou obvykle až výstupem výzkumu, a proto jsem měl občas dojem, že se ve výzkumu ztrácím. Proto bylo dobré, že 

jsem měl připraveny podklady svého terénního výzkumu. To se týká především polostrukturovaných rozhovorů, kde 

jsem vycházel z tématických okruhů, ke kterým jsem dle situace přidával doplňující otázky.  

Součástí výzkumu je také pozorování, které jsem učinil v místech rozhovorů, a základní analýza dokumentů 

Komunity dzogčhen. Jedná se o analýzu internetových stránek, čtvrtletníku „Zrcadlo“, nástěnky a základních knih 

komunity. Tyto materiály jsou přístupné široké veřejnosti a jsou to ty informace, které nově příchozí může bez 

problémů získat. 

Na základě analýzy rozhovorů jsem formuloval dva základní typy informátorů, kteří se liší přístupem a 

především motivací k praxi. První typ informátorů se vyznačuje jistou problematičností dosavadního života a hledání 

nauky je spojeno s hledáním řešení osobních problémů. Druhý typ informátora představuje člověka, který je se svým 

životem spokojen a žije jej poměrně aktivně. Takový informátor vnímá svůj život jako kontinuální, bez větších 

zlomů a dzogčhen je vrcholem této evoluce.  

Oba typy však ve svém životním příběhu vyzdvihují současnost a chápou ji pozitivně. První typ své obtíže 

překonává a druhý typ si užívá svého dalšího životního prvku. Kontakt s naukou byl většinou učiněn přes kamaráda, 

či jiného známého, kterému informátor důvěřoval. Tento osobní přístup je pro dzogčhen charakteristický a díky 

určitému utajování praxí a aktivit je komunita v určitých ohledech „neviditelná“. Nenápadnost učení se projevuje i 

v minimálních vnějších projevech informátorů, kteří se oblékají a projevují jako jejich vrstevníci. Asi polovina 

informátorů se však s naukou setkala již dříve, a to přes knihy, či internetové stránky komunity.   

Významná část informátorů uvádí drogovou zkušenost v průběhu svého dospívání, či duchovního hledání a 

drogy byly prostředkem v jejich hledání. Praktikující i přes své dřívější drogové zkušenosti, přestali užívat drogy a 

ve všech případech rozhovorů i kouřit. Důvodem je především neblahý dopad na praxi a bdělost, ale také zřejmě to, 

že již nalezli smyl svého života. K alkoholu se staví nekriticky, ale musí být užíván „s mírou“. K alkoholu je 

v dzogčhenu platné doporučení, které jej nezakazuje, ale doporučuje jeho konzumaci v míře, která praktikujícího 

nezbaví sebekontroly a bdělosti. Takový přístup v omezení alkoholu je v naší kultuře ne zcela obvyklý. 

 Dalším výrazným prvkem nauky dzogčhen je současné praktikování i dalších směrů, protože dzogčhen je 

velmi tolerantní k dalším náboženstvím, naukám a tradicím. Právě tuto volnou strukturu praktikující oceňují. 

Dzogčhen je tak do dnešního světa praktický, protože nabízí nauky, ale zároveň praktikující neomezuje, či 

nevytrhává z jejich každodenní situace. Je již jen na každém z nich, jak s novou možností naloží. Tak informátoři 

hovoří o tom, jak slaví vánoční svátky a volné dny využívají k cestování za mistrem, či ke společným praxím. Opět 

nalézám spojení původní tradice a jiného kulturního prvku, které je však nenápadné.  

Pro informátory je obecně velmi důležitá vnitřní zkušenost, prožitek při setkání s mistrem, komunitou a 

učením. Významná je bdělost, uvědomování si situací a prožívání. Právě orientace na vnitřní prožitky je pro 

informátory charakteristická. V dzogčhenu nalezneme lidi, kteří si velmi zakládají na vnitřní zkušenosti a svobodě. 

Tato touha po svobodě se projevuje i navenek v minimální organizaci a struktuře komunity, která působí chaoticky.  



Tento přístup se projevuje i snahou po převzetí odpovědnosti za svůj život a to skrze hledání smyslu života a 

následné využívání praxí. Po přijetí transmise je možné plně praktikovat a to praxe formální a esenciální. Mimo své 

každodenní povinnosti praktikující vykonávají i další činnosti, které chápou jako smysluplné. Jistě je vnitřně 

obohacují, ale tato aktivita především svědčí o jistém nadbytku. Mimo praxe můžeme počítat i aktivity pro komunitu 

a její jednotlivé členy. V tomto shledávám vysokou míru idealismu a ochotu „být tu pro druhé“.   

Životní styl, který umožňuje praxi a cestování za učitelem a na setkání komunity, je tím, co valná část 

informátorů oceňuje, či přímo praktikuje. Asi třetina praktikujících má svobodné zaměstnání nebo volnou pracovní 

dobu. Praxe je tak nejvyšší hodnotou a někteří informátoři ji podřizují svoji kariéru a zázemí. 

S tím souvisí i to, že informátoři obvykle preferují partnera, který praktikuje, a to ideálně dzoghčen či jiný 

buddhistický směr. Minimálně by měl být naukám „otevřený“. Jedná se nejspíš o pragmatické zhodnocení situace a 

většina praktikujících má skutečně praktikující partnery. Někteří informátoři měli i vztahy s nepraktikujícími, ale 

naráželi na nejrůznější vzájemná nedorozumění. Komunita je tak v tomto ohledu uzavřená a uzavírající se. 

Informátoři se často zmiňují o změně jídelníčku a to obvykle „zdravějším“ směrem. Informátoři se však 

obvykle odvolávají na vlastní zkušenost, protože dzogčhen nevyžaduje úpravu jídelníčku. Jako vnější projev změny 

ve stravování jsem si všiml používání asijského koření, potravin a dochucovacích prostředků v jídle některých 

praktikujících. Významné je jistě i pití čaje a přítomnost čajových servisů, jak v centru, tak i v bytech praktikujících. 

Otázkou však zůstává, jak moc je to typický jev pro praktikující dzogčhenu, či pro moderní trendy ve stravovacích 

návycích celé naší společnosti.      

 Na první pohled jsou praktikující dzogčhenu od většinové populace nerozlišitelní. Někteří praktikující se 

oblékají zcela konformně a další bychom mohli přiřadit k nejrůznějším alternativním směrům současnosti. Jako 

typické prvky můžeme nalézt korálky (mála) využívané při meditaci. Korálky někteří nosí viditelně, někteří skrytě, 

ale obvykle je mají vždy „po ruce“. Dalším častým prvkem je přívěšek na krku, nazývaný „gao“. Jedná se obvykle o 

malé pouzdro z bílého kovu, zavěšené na šňůrce. Tyto doplňky však nenalezneme zdaleka u všech praktikujících či 

informátorů. 

 Dále jsem měl možnost navštívit několik bytů informátorů a praktikujících. Byty jsou obohaceny o 

výzdobu, která je reprezentována buddhistickou tematikou a samozřejmě tematikou dzogčhenu. Na zdech nalezneme 

nejrůznější obrázky a v některých bytech i sošky, ale hlavním prvkem zařízení domácnosti je malý domácí oltář. 

Přesto nejsou oltáře dominantou bytu, ale jakýmsi zákoutím, zátiším. Jinak je byt vybaven zcela standardně. Opět 

zde můžeme zachytit nové kulturní prvky ve výzdobě, ale jedná se o spíše nenápadné prvky. 

 Stejně tak i praktikující svoji příslušnost ke komunitě či buddhismu najevo příliš nedávají. Jedná se 

především o vnitřní záležitost a domnívám se, že ani jistá část lidí v jejich okolí nic takového neregistruje. 

Informátoři často svoji příslušnost k dzogčhenu utajují, a to buď z důvodu své introverze(první typ informátorů), 

nebo že jim to přijde nepřirozené a nechtějí misionovat. Pro informátory se staly nauky a praxe dzogčhenu součástí 

jejich života a nemají potřebu je jakkoliv prezentovat navenek. Významným rysem je i tendence utajování praxí a 

učení komunity. Přesto se ve většině nejedná o introverty. Co je pro praktikující celkem charakteristické je jejich 

uvolněnost, která se někdy projevuje nedochvilností a radostností, jež se projevuje vyšší hlučností, především po 

společné praxi.  



 Praktikující dzogčhenu se ve vnějších projevech příliš neprojevují, přesto je nauka součástí jejich života. 

Otázkou zůstává, zda je komunita dzoghčenu ideálním vzorkem pro sledování akulturace. Z mé zkušenosti musím 

učinit závěr že ne, protože praktikující sice přijímají jiné prvky do své již konstituované kultury, ale skutečně 

minimálně. Pokud však nějaký prvek přijmou, snaží se jej utajovat a neprojevovat. Z toho důvodu je pak sledování 

procesu kulturního přenosu ztíženo. Krom toho, sami praktikující vnímají nauku jako nauku samotnou a o vnější 

exotické projevy nejeví valný zájem.  
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